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RESUMO 
 
 
ARTONI, L. P. FGF básico e seus receptores em relação à atividade 
proliferativa na placenta bubalina em diferentes fases da gestação. [Basic FGF 
and its receptors in relation to proliferative activity in the buffalo placenta during 
gestation]. 2005. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.  
 

O bFGF (fator de crescimento fibroblástico básico) é um dos fatores envolvidos na 

organogênese placentária. O fator participa da regulação dos processos de 

angiogênese, de crescimento e desenvolvimento placentário e de proliferação e 

diferenciação das células placentárias. A homeostase tecidual requer balanço entre 

proliferação e morte celular. A identificação de células em atividade proliferativa 

pode ser feita pela detecção do antígeno Ki-67 presente no núcleo das células em 

proliferação. Objetivou-se estudar a distribuição espaço-temporal do bFGF e dois de 

seus receptores, FGFR1 e FGFR2, na placenta bubalina correlacionando-a à 

proliferação celular. Foram utilizadas treze placentas de fêmeas da espécie bubalina 

em diferentes fases da gestação, divididas em quatro grupos. Grupo 1 (n=4), 

placentas de 3 meses; grupo 2 (n=4), 5 meses; grupo 3 (n=1), 8 meses e grupo 4 

(n=4), 9,5 meses. Para a detecção da proteína do bFGF, FGFR1 e FGFR2 bem 

como do antígeno Ki-67 foram realizados testes de imuno-histoquímica. Para tal, 

bloqueou-se a peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio PA a 1% em 

metanol e as reações inespecíficas com soro eqüino. A incubação com os anticorpos 

primários anti-Ki-67, anti-bFGF, anti-FGFR1 e anti-FGFR2 foi feita a 4°C por vinte e 

quatro horas e a incubação com o anticorpo secundário universal por vinte minutos 

em temperatura ambiente. Foi utilizado um complexo avidina-biotina para amplificar 

a reação e para revelação utilizou-se Nova Red. A análise dos resultados foi feita 

em microscópio óptico em aumento de 400 vezes através do sistema de imagens 



 

KS-400. Utilizou-se o programa Graph Prism 4 para análise estatística dos 

resultados. Foi detectada a expressão da proteína do bFGF e seus receptores no 

núcleo e citoplasma de células do estroma e epitélio maternos e fetais da placenta 

bubalina de maneira tempo-dependente ao longo da gestação. A atividade 

proliferativa apresentou perfil decrescente do início até o final da gestação. A 

correlação observada entre a expressão do bFGF e do Ki-67 nas células do epitélio 

materno e fetal e estroma materno foi positiva (r = 0,282, r = 0,313 e r = 0,469, 

respectivamente; p < 0.05); entre FGFR1 e Ki-67 a correlação foi mais elevada para 

as células do estroma e epitélio maternos e estroma fetal (r = 0,739, r = 0,511 e r = 

0,358; p<0,0001) e negativa para o epitélio fetal (r = -0.211); FGFR2 e Ki-67 a 

correlação foi negativa para as células epitélio materno (r = -0,027) e positiva para o 

epitélio e estroma fetal (r = 0,384 e r = 0,268; respectivamente; p < 0.05). Pode-se 

concluir a partir dos resultados obtidos que existe uma correlação positiva entre a 

expressão da proteína do bFGF de seus receptores 1 e 2 e o antígeno Ki-67. No 

entanto, essa correlação é dependente do tipo celular e da fase de gestação 

analisadas, e aponta para um possível envolvimento do bFGF e seu receptor 2 na 

proliferação do trofoblasto enquanto o receptor 1 modularia a ação de outro agente 

proliferativo no epitélio materno e estromas materno e fetal. 

 

Palavras-chave: Fatores de crescimento. Imuno-histoquímica. Proliferação celular. 

Placenta. Búfalos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

ARTONI, L. P. Basic FGF and its receptors in relation to proliferative activity in 
the buffalo placenta during gestation. [FGF básico e seus receptores em relação 
à atividade proliferativa na placenta bubalina em diferentes fases da gestação]. 
2005. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.  
 

The bFGF (basic Fibroblast Growth Factor) is involved in the placental organogesis 

as a potent angiogenic molecule and is related to the growing and development of 

the placenta and proliferation of placental cells. Tissue homeostasis requires a 

balance between cell proliferation and cell death. The identification of proliferating 

cells can be made through the detection of Ki-67 nuclear antigen, present in these 

cells. The aim of this study was to evaluate the space-temporal expression of bFGF 

and two of its receptors, FGFR1 and FGFR2, in buffalo placenta in correlation to 

proliferative activity. In this study 13 buffalo placentas in different gestational phases 

were collected and divided into four groups. Group 1 (n=4), three moth-old placentas; 

group 2 (n=4), five month-old; group 3 (n=1), eight month-old and group 4 (n=4), 9.5 

month-old. For the localization of bFGF, FGFR1, FGFR2 proteins and Ki-67 antigen, 

immunohistochemical assays were carried out. For that purpose, endogenous 

peroxidase activity was blocked with 1% Hydrogen Peroxide PA in methanol and 

non-specific binding with equine serum (1:10). Incubations with primary antibodies 

anti-Ki-67, anti-bFGF, anti-FGFR1 and anti-FGFR2 were made for 24 hours at 4°C. 

Incubation with universal secondary antibody (1:200) was made for 20 minutes in 

moist chamber at room temperature. Avidin/biotinylated horseradish ABC Elite Kit 

was used to amplify and Nova Red to develop the immunostaining. Slides were 

observed under a light microscope at 400 times magnification and photographed with 

KS-400 image program. Graph Prism 4.0 program was used for statistical analysis. 



 

Expression of the bFGF and its receptors proteins was detected in the nucleus and 

cytoplasm of buffalo placental cells during gestation. Placental proliferative activity 

was evaluated through the expression of Ki-67 antigen. The correlation observed 

between bFGF and Ki-67 expression in the maternal and fetal epithelium and 

maternal stroma cells was positive (r = 0,282, r = 0,313 e r = 0,469, respectively; p < 

0.05). Between FGFR1 and Ki-67 the correlation was higher for maternal epithelial 

and stroma and fetal stroma cells (r = 0,739, r = 0,511 e r = 0,358, respectively; 

p<0,0001) and negative for fetal epithelium (r = -0.211). FGFR2 and Ki-67 correlation 

observed was negative for maternal epithelium cells (r = -0,027) and positive for fetal 

epithelium and stroma cells (r = 0,384 e r = 0,268; respectively; p < 0.05). We 

conclude that bFGF and its receptors 1 and 2 are positively correlated to the 

expression of the Ki-67 antigen, depending on cell type and gestational period. The 

results suggest that bFGF and its receptor 2 may be involved in the modulation of 

trophoblast proliferation, whereas FGFR1 may modulate proliferation in the maternal 

epithelium and fetal and maternal stroma, probably through the binding to another 

growth factor (s). 

 

Key Words: Growth Factors. Immunohistochemistry. Cellular proliferation. Placenta. 
Buffalo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O búfalo é um animal longevo que apresenta ótima conversibilidade de pastagens 

de baixo valor nutritivo em carne de alto teor protéico e baixo nível de colesterol. 

Produz leite de alto valor nutritivo, utilizado principalmente para a fabricação de 

queijo mussarela. Este animal pode se adaptar muito bem em terras alagadas da 

Amazônia, que são ricas em nutrientes orgânicos e minerais (OLIVEIRA, 2004). 

 

Existe uma crescente preocupação dos criadores de búfalos com a melhoria da 

produtividade dos rebanhos, envolvendo aspectos sanitários, genéticos, qualidade 

da carne e inclusive estratégias de comercialização (REGGETI, 2004). Caracterizar 

melhor o processo gestacional destes animais pode contribuir bastante para o 

aumento da produtividade da espécie.  

 

O bFGF (fator de crescimento fibroblástico básico) é um fator de crescimento 

envolvido na regulação da proliferação de diversos tipos celulares (KASHIWAKURA; 

TAKAHASHI, 2003; ROBERTS; ELLIS, 1999; LANG et al., 2001). O fator é ainda 

importante modulador da diferenciação (ROGELJ et al., 1989) e migração (BIKFALVI 

et al., 1995) celular, além de ser um potente indutor da angiogênese sob condições 

normais in vitro e in vivo (INGBER; FOLKMAN, 1989; LAZAROUS et al., 1995) e 

patológicas (HORI et al., 1991; YOSHIJI et al., 2002). 
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Diversos estudos indicam a participação do bFGF durante a organogênese 

placentária (SRIVASTAVA et al., 1998; BURLEIGH et al., 2004; MÜHLHAUSER et 

al., 1996).  O bFGF regula os processos de angiogênese, de crescimento e 

desenvolvimento placentário (ZHENG et al., 1997) e de proliferação e diferenciação 

das células placentárias (CATTINI et al., 1991; FERRIANI et al., 1994). 

 

Em todos os tipos celulares os processos de diferenciação e proliferação celular 

acontecem separadamente. A dinâmica celular envolve a duração do ciclo celular e 

o índice de formação de novas células filhas, aquelas originadas após o processo 

mitótico. Geralmente os fatores de crescimento atuam na fase G1 da mitose. A 

liberação dos fatores de crescimento por uma célula influencia a proliferação de 

outra por meio de estimulação parácrina (IATROPOULOS, WILLIAMS, 1996). 

 

O Ki-67 é um marcador de proliferação celular, presente em todas as formas ativas 

do ciclo celular e ausente na fase de quiescência (GERDES et al., 1983; GERDES et 

al., 1984). Sua expressão reflete a atividade proliferativa e foi utilizada neste trabalho 

como um indicador da função proliferativa do bFGF. Uma vez determinada a ação 

proliferativa trófica deste fator na placenta, seria possível utilizá-lo direcionadamente 

para otimizar o processo reprodutivo. 
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho baseou-se na hipótese de que o bFGF estimula a proliferação celular 

na placenta bubalina ao longo da gestação. 

 

Para testar esta hipótese, os seguintes objetivos específicos foram propostos: 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1 Avaliação da expressão das proteínas do bFGF e seus principais receptores, 

FGFR1 e FGFR2, ao longo da gestação em placenta bubalina; 

 

2 Avaliação da expressão do antígeno Ki-67 ao longo da gestação; 

 

3 Correlacionar a expressão das proteínas do bFGF e seus receptores com a 

expressão do Ki-67, um marcador de proliferação celular. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Segundo De Witt (1958) o antigo testamento traz a concepção dos Egípcios, na qual 

a placenta seria um recipiente que continha a alma do rei. A primeira descrição da 

função da placenta foi feita por Diógenes de Apollonia em 480 a.C. na era dos 

filósofos Pré-Socráticos, onde ele definia placenta como um órgão responsável pela 

nutrição fetal. Empédocles e Demócritus em aproximadamente 460 a.C. 

sustentavam a teoria de que o feto se nutria e respirava através de nurientes 

provenientes de “papilas uterinas” ou cotilédones que seriam formados por células 

localizadas abaixo do revestimento uterino durante a gestação. 

 

Livros de Hipócrates versam sobre concepção, nidação e nutrição. Aristóteles em 

384 a 322 a.C., na era Socrática, afirmava que o embrião encontrava-se recoberto 

por membranas, as quais foram denominadas córion. Na época do Renascimento, 

Leonardo da Vinci (1452 – 1510) descreveu a placenta discoidal humana como 

cotiledonária, conectada, mas não unida ao útero através de cotilédones (DE WITT, 

1958). Foi Columbus (1516-1559) quem introduziu o termo placenta em 1559 

(BOYD; HAMILTON, 1970).  

 

Conjecturas sobre a placenta bem como as membranas fetais foram feitas no tempo 

de Fallopius em 1523. Arantius (1530 – 1589) utilizou o termo hepar uterinum, 

propondo que a placenta trabalharia para o feto nos processos de hematopoese e 

purificação do sangue. Spigelius (1578 – 1625), aluno de Fabrícius, foi o primeiro a 

determinar o fluxo das artérias umbilicais. Needham (1631 –1691) descreveu a 



Revisão de Literatura 28

placenta e as membranas fetais. John Mayow (1627 – 1691) inferiu que o útero seria 

um órgão adaptado para separar partículas aéreas provenientes do sangue, 

sugerindo que a placenta fosse um órgão respiratório, assim alterando o termo 

introduzido por Arantius para pulmo uterinum ao invés de hepar uterinum (DE WITT, 

1958). 

 

Ainda segundo De Witt (1958), no século XIX Bischoff acreditava que o 

sincíciotrofoblasto (camada de tecido placentário diretamente em contato com o 

sangue materno) tinha origem na mucosa uterina. Bischoff fez observações a 

respeito das barreiras placentárias e Minot, juntamente com Grosser, contribuíram 

com descrições sobre a estrutura da placenta. Grosser fez uma introdução ao termo 

placentação: “A placenta no seu sentido restrito presume a existência de um córion 

fetal que se localiza diretamente sobre a mucosa materna. Placentação é uma íntima 

conexão (por justaposição) que é vascularizada tanto pelo alontóide quanto pelo 

saco vitelino para uma mediação entre a respiração e nutrição do embrião e para a 

eliminação de seus produtos de catabolismo”. 

 

 

3.1 PLACENTA 

 

 

O termo mais compreensivo sobre placenta foi usado por Mossman (1937), 

descrevendo-a como uma aposição entre um tecido parenteral (materno) com um 

tecido fetal com finalidades de trocas fisiológicas (WODDING; FLINT, 1994). A 

placenta é um órgão único, autônomo e transiente, o que assegura trocas materno- 
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fetais, além de impedir o reconhecimento dos antígenos de origem paterna pela 

mãe. Os hormônios de origem placentária são necessários para o estabelecimento e 

manutenção da gestação, bem como adaptação do organismo materno ao estado 

gestacional, crescimento fetal e desenvolvimento dos mecanismos necessários para 

o parto (CONLEY; MASON, 1990; GILL; WEGMAN, 1987; LALA et al., 1983; 

MALASSINE; FRENDO; EVAIN-BRION, 2003; WOODING; FLINT, 1994).  

 

A placenta seria um órgão através do qual nutrientes chegam e detritos são 

eliminados. Durante a última metade do processo gestacional um aumento da 

atividade placentária ainda é observado, o que está intimamente relacionado com 

aumento no fluxo sanguíneo e número de vasos neste órgão, provavelmente 

regulados pela produção de fatores angiogênicos pela própria placenta 

(REYNOLDS; REDMER, 1995). 

 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DAS MEMBRANAS FETAIS E PLACENTAÇÃO 

 

 

A fusão do gameta masculino e o feminino resulta na formação do zigoto. Depois de 

repetidas divisões, ocorre a formação do blastocisto, um embrião. Durante a 

gestação processos de trocas fisiológicas, como a respiração e nutrição requerem 

especial atenção, que é proporcionada pela íntima relação entre as membranas 

fetais e o endométrio, processo este conhecido como implantação. Este órgão recém 

formado, a placenta, é então composta de partes maternas e fetais. O feto e a 
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porção fetal da placenta caracterizam o concepto. A formação e a adesão das 

membranas fetais ao endométrio, recebe o nome de placentação (BJÖRKMAN, 

1976). 

 

Segundo Björkman (1976) a parede do blastocisto consiste em um epitélio 

unilaminar denominado trofoblasto, que se desenvolve antes que a camada celular 

interna se diferencie em camada germinativa que posteriormente recebe uma 

camada de mesoderma, dando origem ao córion. Uma vesícula ectodérmica, o 

amnion, também se alinha ao mesoderma que envolve o feto e o preenche de 

líquido. Uma vesícula mais interna, o saco vitelino e o alantóide participam da 

formação da placenta (Figura 1). A cavidade circundada pelo córion, que contém o 

embrião, vesícula amniótica, saco vitelino e o alantóide é chamada de exocoel 

(LEISER; KAUFMANN, 1994). 

 

 

Fonte: BJÖRKMAN, 1976. 

Figura 1 - Esquema das membranas fetais, sem distinção de espécie. Córion (1), 

cavidade amniótica (2), cavidade do saco vitelino (3), cavidade alantóica 

(4), exocoel (5), saco vitelino avascular da placenta (6), placenta 

coriovitelínica (7), porção externa do saco vitelino (8), mesênquima 

avascular (9), alantocorion (10) 
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O córion consiste de uma camada de células epiteliais derivadas da parede externa 

do blastocisto, o trofoblasto, que durante o curso da implantação recebe uma 

camada de células derivadas da porção interna do mesênquima, que tem origem 

fetal. Pouco tempo depois o mesênquima desenvolve sua própria rede de capilares. 

Na maioria das espécies o epitélio coriônico, ou o trofoblasto, que consiste da 

porção mais externa parte fetal da placenta, representa a principal barreira entre os 

organismos maternos e fetais (LEISER; KAUFMANN, 1994). 

 

O amnion, outra camada de células epiteliais, é formado a partir de dobras no 

ectoderma embrionário. Semelhante ao córion, o amnion também recebe uma 

camada de suporte mesenquimal, mas nunca desenvolve sua própria rede vascular. 

O amnion consiste do segundo folheto embrionário e pode atuar como uma barreira 

materno-fetal adicional (LEISER; KAUFMANN, 1994). 

 

O saco vitelino se desenvolve de partes anexas ao intestino delgado e é constituído 

das camadas de epitélio ectodérmico acompanhadas pelo mesênquima fetal 

vascularizado, mas não participa da troca materno-fetal. O alantóide corresponde à 

bexiga urinária extra-embrionária e se desenvolve a partir do intestino grosso 

embrionário: é caracterizado como um saco extra-embrionário, que é envolvido por 

mesênquima extremamente vascularizado (BJÖRKMAN, 1976). 
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3.3 CLASSIFICAÇÃO PLACENTÁRIA DOS RUMINANTES 

 

 

Segundo Leiser e Kaufmann (1994) a placenta dos mamíferos possui áreas de 

contato entre as partes materna e fetal através da formação de interdigitações entre 

os dois tecidos de forma mais ou menos intensa. Na maioria dos mamíferos as 

interdigitações encontram-se concentradas em pequenas áreas. A placenta do tipo 

cotiledonária (Figura 2), encontrada nos ruminantes, é caracterizada pela presença 

de regiões específicas de trocas (placentoma), as quais são separados por áreas 

intercotiledonárias de córion liso. Os placentomas são compostos pela carúncula 

materna e pelo cotilédone fetal, são responsáveis por trocas respiratórias, de 

nutrientes e dejetos. O crescimento e desenvolvimento normal dos placentomas são 

essenciais para o desenvolvimento e crescimento fetal (LAVEN; PETERS, 2001). 

 

 

Fonte: LEISER, KAUFMANN, 1994 

Figura 2 - Esquema de placenta do tipo cotiledonária observada em ruminantes, 

notar que a placenta apresenta pontos de interdigitações entre as partes 

maternas e fetais, aqui representadas em preto (fetal) e pontilhado 

(materna) 
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Nos ruminantes, nos eqüinos e em primatas mais desenvolvidos a classificação da 

placenta é vilosa quanto ao tipo de vilos (Figura 3): o córion forma vilos semelhantes 

a árvores que penetram no tecido materno correspondente (LEISER; KAUFMANN, 

1994). 

 

Fonte: LEISER, KAUFMANN, 1994 

Figura 3 - Esquema demonstrando interdigitação materno-fetal do tipo vilosa 

observado nos ruminantes 

 

Quanto às camadas de membranas interhemais, ou seja, número de camadas de 

tecidos que separam as partes maternas das fetais, a placenta dos ruminantes pode 

ser classificada como sinepteliocorial (Figura 4), que é semelhante à epiteliocorial, 

onde o córion fetal recoberto pelo trofoblasto está aderido a mucosa uterina, de 

maneira que seis barreiras teciduais podem ser observadas: endotélio materno, 

tecido conjuntivo, epitélio materno, epitélio fetal (trofoblasto), tecido conjuntivo e 

endotélio fetal separam as circulações materna e fetal; entretanto, nos ruminantes 

algumas células trofoblásticas, denominadas binucleadas ou trofoblásticas gigantes 

se fundem ao epitélio uterino, formando células trinucleadas (LEISER; KAUFMANN, 

1994).  
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Fonte: LEISER, KAUFMANN, 1994. 

Figura 4 - Esquema das camadas de tecidos materno-fetais que formam a barreira 

hemal, segundo a classificação de Grosser. Em ruminantes a placenta é 

classificada como sinepteliocorial. Componentes maternos (M), 

componentes fetais (F) 

 

A placenta dos ruminantes foi classificada como sindesmocorial, (Borlands 

Dicionário Médico, sindesmo: relacionado ao tecido conjuntivo) pois o epitélio uterino 

seria substituído por trofoectoderma fetal diretamente em contato com o tecido 

conjuntivo materno (AMOROSO, 1952; STEVEN, 1975). Entretanto, observou-se 

que o epitélio uterino persiste (algumas vezes de maneira sincicial) e a placenta dos 

ruminantes foi reclassificada para placenta do tipo epiteliocorial (LUDWIG, 1962; 

STEVEN, 1975). 

 

Outras evidências demonstraram que a placenta dos ruminantes possui uma 

camada de células binucleadas coriônicas fetais, ou células trofoblásticas gigantes 

(CTG) ou ainda células binucleadas, as quais migram durante a gestação através 

das junções coriônicas e se fundem às células do epitélio uterino, conferindo à 

placenta o nome sinepteliocorial (WOODING, 1992). Segundo Dantzer (1999), a 
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placenta bovina é um sub-tipo da placenta epiteliocorial devido às formações 

celulares que ocorrem por fusão das células binucleadas com as células epiteliais e 

recebe então a denominação de sinepteliocorial. 

 

A quantidade de tecido fetal ancorado ao endométrio determina a quantidade de 

tecido que será perdido no momento do parto (BJÖRKMAN, 1976). Quanto ao tipo 

de separação placentária, a placenta de ruminantes pode ser classificada como não 

deciduada, com separação das áreas de contato materno-fetais, proporcionando 

grandes superfícies de tecidos maternos e fetais intactos (LEISER; KAUFMANN, 

1994). 

 

Quanto à relação do fluxo sanguíneo materno-fetal (ou arranjo geométrico entre os 

capilares maternos e fetais), a placenta dos ruminantes é classificada como do tipo 

contra-corrente no início da gestação (Figura 5 A) e depois se torna contracorrente 

com fluxo multiviloso (Figura 5 B), na qual os capilares maternos e fetais encontram-

se arranjados em paralelo, mas com o fluxo sanguíneo em direções opostas, 

consistindo a maneira mais eficiente de arranjo vascular para difusão passiva 

(LEISER; KAUFAMANN, 1994).  

 

 

Figura 5 - Esquema do arranjo dos fluxos materno e fetal na placenta de ruminantes, 

sistemas A: contra-corrente e B: corrente cruzada (Adaptado de LEISER, 

KAUFMANN, 1994) 



Revisão de Literatura 36

 

3.4 PLACENTA NA ESPÉCIE BUBALINA 

 

 

A descrição da placenta de búfalos feita por Enriquez-Yap (1974) é semelhante à 

descrita para bovinos: o placentoma também apresenta forma de cogumelo com 

uma superfície livre convexa e um pequeno pedúnculo. A membrana ou barreira 

placentária é composta por 6 camadas: o lado materno é composto pela camada 

endotelial dos vasos sanguíneos, tecido conjuntivo endometrial e camada do epitélio 

endometrial da cripta e o lado fetal pela camada epitelial dos vilos coriônicos, centro 

do tecido conjuntivo dos vilos coriônicos e endotélio dos vasos sanguíneos. 

 

O formato dos cotilédones na placenta de búfalos também é variável podendo ser 

observadas as formas: circular, elíptica, quadrangular, ovóide ou reniforme. Também 

ocorre fusão entre cotilédones vizinhos em diversos graus. O número máximo de 

cotilédones encontrado foi de 134 e o mínimo de 64, com uma média de 92 

cotilédones por placenta, média maior do que a observada em placentas de fêmeas 

bovinas (ENRIQUEZ-YAP, 1974). 

 

 

3.5 FUNÇÕES DOS FATORES DE CRESCIMENTO NA PLACENTA 

 

 

Os fatores de crescimento desempenham importante papel no desenvolvimento 

placentário.  Um evento de extrema importância que acompanha o processo 



Revisão de Literatura 37

gestacional denominado de angiogênese consiste na formação de novos vasos 

sanguíneos a partir de vasos pré-existentes (FOLKMAN; SHING, 1992; GERWINS; 

SKÖLDENBERG, CLAESSON-WELSH 2000; ZYGMUNT et al., 2003). 

 

Em geral, o processo angiogênico é estimulado por fatores de crescimento como o 

Fator de Crescimento Fibroblastico básico (bFGF), Fator de Crescimento Vascular 

Endotelial (VEGF) , Fator de Crescimento Placentário (PlGF), fator de necrose 

tumoral (TNFα) entre outros (FOLKMAN, 1995) produzidos pelos próprios tecidos 

placentários, os quais estimulam a angiogênese através da indução de proliferação 

celular (CATTINI et al., 1991; SHAMS; AHMED, 1994). Em ovelhas demonstrou-se 

que durante a gestação as glândulas endometriais sofrem hiperplasia, seguidas de 

hipertrofia e passam a sintetizar, secretar e transportar uma variedade de enzimas, 

fatores de crescimento, citocinas, hormônios, proteínas entre outras substâncias 

(GRAY et al., 2001; ROBERTS; BAZER, 1988). 

 

O Fator de Crescimento Fibroblástico básico (bFGF) regula a angiogênese, 

crescimento e desenvolvimento placentário (ZHENG et al., 1997) além de estimular 

a proliferação e diferenciação das células da placenta (CATTINI et al., 1991; 

FERRIANI et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 



Revisão de Literatura 38

3.6  FATOR DE CRESCIMENTO FIBROBLÁSTICO BÁSICO 

 

 

O bFGF (Fator de Crescimento Fibroblástico básico) é um membro da família dos 

FGFs (Fatores de Crescimento Fibroblástico) que até o momento é composta por 24 

isoformas (FISCHER; DRAPER; NEUMANN, 2003). O bFGF foi inicialmente 

identificado a partir de produtos da pituitária bovina através da atividade mitogênica 

da linhagem celular Balb/c3T3 (GOSPODAROWISCZ, 1975).  

 

Existem 5 isoformas do bFGF humano, as quais se originam a partir de derivação 

alternativa (FLORKIEWICZ; SOMMER, 1989; PRATS et al., 1989). Dentre as cinco 

isoformas do bFGF uma possui baixo peso molecular (18 kDa - LMW) e as outras 

quatro alto peso molecular (22; 22,5; 24 e 34 kDa - HMW). A isoforma de baixo peso 

molecular é citoplasmática e sua ação acontece de maneira autócrina, as isoformas 

de alto peso molecular são nucleares e parecem atuar de maneira intrácrina (ARESE 

et al., 1999; YU et al., 1993).  

 

Dentre as funções biológicas do bFGF podemos citar a estimulação da migração 

celular, da proliferação, do desenvolvimento embrionário (BASILICO; MOSCATELLI, 

1992; BURGESS; KUHN et al., 1997; GRITII et al., 1996; MACIAG, 1989; MASON, 

1994; NUGENT; IOZZO, 2000, OKADA-BAN et al.; 2000; RIFKIN; MOSCATELLI, 

1989), do crescimento de células musculares lisas (SCHWARTZ; LIAW, 1993) e 

cicatrização de tecidos (BASILICO; MOSCATELLI, 1992; SCHWARTZ; LIAW, 1993). 

Pode também estimular a hematopoiese (BIKFALVI; HAN, 1994; ALLOUCHE; 

BIFFALVI, 1995), favorecer a diferenciação do sistema nervoso (BAIRD, 1994; 
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LOGAN; FRAUTSCHY; BAIRD, 1991; UNSICKER et al., 1992;), do olho (McAVOY et 

al., 1991) e do esqueleto (FALLON et al., 1994; RILEY et al., 1993). 

 

Uma vez liberado pela célula, este fator de crescimento se concentra na matriz 

extracelular (ECM) ligado ou não as proteoglicanas com sulfato de heparina 

(HSPGs) (DOWD; COONEY; NUGENT, 1999). Essas proteoglicanas podem 

aumentar ou diminuir a atividade do bFGF (NUGENT; IOZZO, 2000) aumentando 

sua afinidade pelos seus receptores (PANTOLIANO et al., 1994; ROGHANI et al., 

1994). 

 

A translocação do bFGF ao núcleo parece estar relacionada com  a estimulação da 

proliferação (WIEDLOCHA et al., 1994). O mecanismo de ação para que ocorra a 

translocação do FGF ainda não está completamente elucidado, mas os receptores 

de alta afinidade do FGF parecem estar envolvidos neste processo (MAHER, 1996). 

A translocação nuclear deste fator de crescimento é dependente do ciclo celular e 

ocorre nas fases G1 e S da interfase. Isso resulta na diminuição da degradação do 

bFGF e aumento da atividade mitogênica (BIKFALVI et al., 1997; SPERINDE; 

NUGENT, 1998). 

 

A localização nuclear, além de estar associada com a atividade proliferativa ou 

estado de ativação celular (YU et al., 1993) pode também estar associada à 

redistribuição do bFGF localizado no citoplasma para o núcleo ou extração seletiva 

do citoplasma após permeabilização, mas a isoforma de baixo peso molecular do 

bFGF é dificilmente observada em frações nucleares (RENKO et al., 1990). 
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O rápido transporte do bFGF exógeno para o núcleo de células aórticas endoteliais 

em proliferação no final da fase G1 (BALDIN et al., 1990) e a estimulação da 

atividade polimerase do RNA pelo bFGF em núcleos isolados, juntamente com a 

localização nucleolar deste fator de crescimento, sugere que o bFGF estimule 

diretamente a biosíntese de genes ribossômicos (BOUCHE et al., 1987). 

3.6.1 Receptores de alta afinidade para o bFGF 

 

 

O bFGF se liga a receptores de membrana de alta e baixa afinidade (ROGHANI; 

MOSCATELLI, 1992; MORONO et al., 1993; RUSNATI; URBINATI; PRESTA, 1993). 

A ligação do bFGF com seus receptores de alta afinidade (receptores com atividade 

tirosina quinase) resulta na indução da autofosfoliração do receptor e da fosforilação 

dos substratos da tirosina (FANTL et al., 1993), os receptores de baixa afinidade 

consistem em proteoglicanas com sulfato de heparina (HSPG), que favorecem a 

ligação dos dímeros de FGF aos receptores tirosina quinase (MOSCATELLI, 1989; 

BAIRD, 1994). 

 

Fatores de crescimento como o bFGF e o VEGF, quando se ligam a receptores de 

alta especificidade tirosina-quinase, induzem a ativação da atividade intrínseca 

enzimática destes receptores (KAVANAUGH; WILLIAMS, 1996). Essa atividade 

permite a fosforilação dos receptores de tirosina, bem como dos substratos das 

quinases e podem estimular atividades celulares como proliferação, motilidade e 

diferenciação (PAWSON, 1991). 
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A família dos receptores de FGF (FGFR) é composta até o momento de cinco genes 

identificados e uma grande variedade de subtipos formados a partir de derivação 

alternativa (STAUBER; DIGABRIELE; HENDRICKSON, 1999). FGFR1 ou flg (LEE et 

al., 1989; MANSUKHANI et al., 1990; REID; WILKS; BERNARD, 1989); FGFR2 

(DIONNE et al.,1990; HOUSSAINT et al., 1990; KORNBLUTH; PAULSON; 

HANAFUSA, 1988; PASQUALE; 1990; RAZ et al., 1991), FGFR3 (KEEGAN et  al., 

1991), FGFR4 (PATERNEN et al., 1991) e FGFR5 (SLEEMAN et al., 2001). Os 

receptores FGFR1 e FGFR2 são considerados os principais receptores da família de 

FGFR (STAUBER; DIGABRIELE; HENDRICKSON, 2000). 

 

Os FGFR possuem um domínio extracelular, um domínio transmembrânico e um 

domínio citoplasmático com atividade tirosina quinase. A porção extracelular 

compreende três domínios semelhantes a imunoglobina, D1, D2 e D3 (ou I, II e III) 

(STAUBER; DIGABRIELE; HENDRICKSON, 1999). 

 

A especificidade de ligação do FGFR1, FGFR2 e FGFR3 está relacionada ao 

terminal C do domínio extracelular III (D3). O FGFR4 apresentam apenas o domínio 

extracelular III e o bFGF parece não se ligar a esse receptor com muita afinidade 

(PATERNEN et al., 1991); já os FGFR1 ao FGFR3 apresentam derivações 

alternativas no exon III, (IIIa, IIIb e IIIc). A expressão do domínio IIIa está relacionada 

a forma secretora, já os domínios IIIb e IIIc se localizam na membrana celular 

(WERNER et al., 1992). O bFGF pode se ligar aos cinco receptores, mas possui 

afinidade maior pelos receptores que possuem o domínio IIIc (COLEMAN, 2003). O 

quinto receptor de FGF difere dos outros quatro, este receptor é composto por uma 
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proteína de membrana e um domínio extracelular composto por 16 cisteínas 

(STAUBER; DIGABRIELE; HENDRICKSON, 1999).  

 

Segundo estudos feitos por Stauber; Digabriele; Hendrickson (1999) o FGF se liga 

primeiramente a receptores de superfície celular, os quais estão relacionados a 

dímeros de sinalização presentes em proteoglicanas com heparina. Diversos 

pesquisadores atribuem as HSPGs o papel de principais moléculas de domínio 

extracelular não-sinalizadoras envolvidas na ativação do FGF (KLAGSBRUN; 

BAIRD, 1991; OLWIN; RAPRAEGER, 1992; ORNITZ; LEDER, 1992; ORNITZ et al., 

1992; RAPRAEGER; KRUFKA; OLWIN, 1991; RAPRAEGER et al., 1994; YAYON et 

al., 1991). 

 

Pode ocorrer alteração na intensidade da expressão dos FGFRs em células em 

proliferação, diferenciação ou transformação maligna para a formação de tumores. 

Células em desenvolvimento geralmente apresentam maior expressão dos FGFRs 

que células no período de quiescência. Durante a fase de diferenciação celular pode 

acontecer o aumento ou a diminuição da expressão dos FGFRs de acordo com o 

tipo celular (BIKFALVI et al., 1997).  

 

Alta expressão do FGFR1 pode ser observada na pele, córnea, pulmão, placenta, 

assim como para o FGFR2 encontrado na próstata e estômago (HUGHES, 1997). 

Segundo Pfarrer et al. (2003) ambos os receptores (FGFR1 e FGFR2) são 

expressos na placenta bovina. O FGFR1 é expresso também por células endoteliais 

(BASTAKI et al., 1997; KANDA et al., 1996; PETERS et al., 1992). A ativação deste 

receptor leva a autofosforilação de tirosinas (KLINT; CLAESSON-WELSH, 1999; 
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MOHAMMADI et al., 1996), que favorece ligação estável com diferentes moléculas 

de tradução de sinais (KLINT; CLAESSON-WELSH, 1999). 

 

3.7 DINÂMICA CELULAR 

 

A homeostase tecidual requer balanço entre proliferação e morte celular (KING; 

CIDLOWSKI, 1998; VERMEULEN; BERNEMAN; VAN BOCKSTAELE, 2003). 

Quando células somáticas proliferam, um controle do ciclo mitótico se dá a partir de 

uma rede de sinais positivos e negativos (SCHWARTZMAN; CIDLOWSKI, 1993). Os 

processos de mitose e apoptose apresentam aspectos morfológicos semelhantes: as 

células perdem aderência e se tornam arredondadas, contraem-se e condensam a 

cromatina. Mesmo com inúmeras similaridades observadas entre estes dois 

processos, diferenças existem. No processo mitótico, o DNA é separado e o núcleo 

dividido em duas partes distintas, mas iguais. Este processo termina com citocinese 

e produção de uma nova célula filha (KING; CIDLOWSKI, 1998). 

 

 

3.7.1 Ciclo celular 

 

 

A cinética celular envolve a duração do ciclo celular, o índice de formação e o índice 

de crescimento de novas células. O ciclo celular compreende os processos que 

ocorrem desde a formação de uma célula até a sua própria divisão em duas células 

filhas. Este ciclo é dividido em duas etapas: a interfase (fase compreendida entre 

duas divisões sucessivas) na qual a célula cresce e se prepara para uma nova 
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divisão e a fase de cariocinese ou mitose propriamente dita, divisão do núcleo, 

originando duas células filhas, seguida pela citocinese, ou seja, divisão do 

citoplasma (ALBERTS, 1997; DARNELL; LODISH; BALTIMORE, 1986; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000). 

 

A intérfase divide-se em três etapas: a fase G1 caracteriza-se pelo recomeço da 

síntese de RNA e proteínas, de maneira que neste período a célula cresce 

rapidamente. Os fatores de crescimento representam um dos fatores extracelulares 

que controlam a saída ou não das células do ciclo celular. A célula retirada do ciclo, 

fica em estado quiescente, denominado G0. O período seguinte, ou S, é 

caracterizado pelo início da síntese do DNA e replicação. Por último, o período G2 

se caracteriza pela da total replicação do DNA e acúmulo de outras proteínas (que 

se associam aos cromossomos durante a sua condensação na mitose) e fator 

promotor de maturação, que é considerado o regulador geral da transição de G2 

para M, mitose propriamente dita (DARNELL; LODISH; BALTIMORE, 1986; 

JORDÃO; ANDRADE, 2000). 

 

A mitose divide-se em quatro fases: a prófase (pro-primeira) é caracterizada pela 

condensação das fibras de cromatina até a formação dos cromossomos 

acompanhados pelas cromátides, que carregam o material genético duplicado. 

Como conseqüência da condensação progressiva, a cromatina torna-se inativa, 

deixa de transcrever RNAs, os nucléolos se desorganizam, e no citoplasma os 

centrossomos migram para pólos opostos da célula. À medida que se afastam, 

formam-se os feixes de microtúbulos entre eles, que irão constituir as fibras do fuso. 

Com a ruptura do envoltório nuclear, os microtúbulos do fuso têm acesso aos 
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cromossomos, que neste momento apresentam cinetócoros maduros, de maneira 

que alguns microtúbulos se prendem a estes e recebem o nome microtúbulos 

cinetocóricos, responsáveis por direcionar os cromossos para a região equatorial da 

célula. A fase que compreende a ruptura do envoltório até a formação dos 

microtúbulos cinetocóricos, pode denominada prometáfase (DARNELL; LODISH; 

BALTIMORE, 1986; JORDÃO; ANDRADE, 2000). 

 

Na metáfase os cromossomos atingem a condensação máxima e o alinhamento dos 

cromossomos na região equatorial da célula, formando a placa metafásica. Na 

anáfase ocorre a ruptura do equilíbrio metafásico com a separação dos centrômeros 

e a migração das cromátides para os pólos opostos, recebendo o nome de 

cromossomos filhos. Na telófase os cromossomos filhos alcançam os respectivos 

pólos, com total desaparecimento dos microtúbulos cinetocóricos, ocorrendo então à 

reconstituição dos núcleos e a divisão citoplasmática, com a formação das células 

filhas. A citocinese faz parte da telófase, mas pode ter seu início na anáfase 

(DARNELL; LODISH; BALTIMORE, 1986; JORDÃO; ANDRADE, 2000). 

 

Todos os fatores de crescimento exercem sua influência na fase G1 

(IATROPOULOS; WILLIAMS, 1996). Este período compreende a fase de reinício da 

síntese de RNA e proteínas até alcançar quantidade suficiente para iniciar a fase S, 

fase em que ocorre o início da síntese do DNA, ou seja, replicação.           Através de 

sinais extracelulares, os fatores de crescimento atuam antes mesmo da fase G1, no 

período de quiescência das células, estimulando a reentrada de alguns tipos 

celulares no ciclo celular, retornando ao período G1 (ALBERTS, 1997; DARNELL; 
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 BALTIMORE, 1986; JORDÃO; ANDRADE, 2000). A liberação de fatores de 

crescimento por uma célula pode estimular a proliferação de outras através de 

estimulação parácrina (IATROPOULOS; WILLIAMS, 1996). 

 

A replicação do DNA, transcrição do RNA e o processamento do RNA mensageiro 

acontecem em domínios nucleares específicos (SPECTOR, 1993). A arquitetura 

nuclear então se modifica e se reorganiza, conforme a célula entra em mitose e a 

degradação da membrana nuclear se inicia, e então a redistribuição das proteínas 

nucleares acontece. A maioria dessas proteínas se distribui uniformemente no 

citoplasma, enquanto uma pequena parte se associa a cromossomos condensados 

das células mitóticas. Entre essas proteínas que se associam aos cromossomos, 

dois grupos distintos podem ser identificados: aquelas que estão temporariamente 

conjugadas aos cromossomos e aquelas que permanecem associadas aos 

cromossomos durante a mitose (MACKAY, 1994; RATTNER, 1992). 

 

Um subgrupo destas proteínas associado aos cromossomos durante a mitose, pode 

ser encontrado na região nuclear na fase de interfase (RATTNER, 1992), dentre 

essas proteínas pode ser encontrado o antígeno Ki-67 (GERDES et al., 1983; 

VERHEIJEN et al., 1989a; VERHEIJEN et al., 1989b).  

 

A função destas proteínas ainda não está esclarecida, mas pode estar associada à 

condensação e descondensação dos cromossomos, na proteção e estabilização 

destes cromossomos ou na distribuição simétrica das proteínas nucleares entre as 

células filhas (STARBORG et al., 1996). 
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3.7.1.1 Antígeno Ki-67 

 

 

O antígeno Ki-67 foi inicialmente identificado por Gerdes e colaboradores, ao 

testarem anticorpos monoclonais contra antígenos nucleares derivados de células 

tumorais. Observou-se expressão exclusiva em células em proliferação (GERDES et 

al., 1983; GERDES et al., 1984), o que se tornou muito útil para diagnosticar o 

desenvolvimento da massa tumoral e seu prognóstico (GERDES, 1990). 

 

O Ki-67 está predominantemente localizado no córtex nuclear em densos 

componentes de fibrila no núcleo, os quais durante a mitose se associam aos 

cromossomos condensados de periferia (ISOLA; HELIN; KALLIONIEMI, 1990; 

VERHEIJEN et al., 1989a, VERHEIJEN et al., 1989b).  

 

Segundo Yu, Woods e Levison (1992) os anticorpos para Ki-67 demonstram 

antígeno nuclear expresso em todas as fases do ciclo celular, exceto as fases G0 e 

o início da fase G1. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   Material e Método 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Para a realização dos testes de imuno-histoquímica para os anticorpo anti-bFGF, 

anti-FGFR1, anti-FGFR2 e anti-Ki-67 utilizaram-se amostras de placentomas de 

fêmeas da espécie bubalina em diferentes fases da gestação. 

 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DA IDADE GESTACIONAL 

 

 

Segundo Soliman (1975) a idade gestacional dos búfalos pode ser avaliada levando-

se em consideração a medida em centímetros do osso frontal da cabeça do feto até 

o sacro, aplicada em duas fórmulas matemáticas distintas: uma para fetos com 

medida inferior ou igual a vinte centímetros e outra para fetos com medida em 

centímetros maiores que vinte. 

 

Fórmula I 

Y = 29 + (9/2) . X 

para fetos medindo até 20 cm, na qual Y = idade do feto em dias e X = medida em 

cm 
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Fórmula II 

Y = 74 + (9/4) . X 

para fetos com medida superior a 20 cm, na qual Y = idade em dias e X = medida 

em cm 

 

 

4.2 COLETA E PROCESSAMENTO DO MATERIAL 

 

 

Foram coletados 13 úteros gravídicos de fêmeas bubalinas com idades gestacionais 

previamente determinadas, em abatedouros dos Estados de São Paulo e Paraná. 

Após a retirada dos fetos e avaliação da idade gestacional os úteros foram abertos 

por um corte em sua curvatura maior, com exposição dos anexos fetais. Três 

placentomas foram coletados aleatoriamente e perfundidos com solução tampão 

fosfato (PBS) de pH 7,2 e em seguida perfundidos com formol tamponado a 4%. 

Dois cortes foram feitos em seu eixo maior com uma distância de 0,5 cm, que foram 

seccionados em várias porções de 0,5 cm3. As amostras foram imersas em solução 

de formol a 4% por vinte e quatro horas a 4°C para fixação dos tecidos. Após vinte e 

quatro horas as amostras foram lavadas em PBS para retirada do fixador e 

novamente imersas em PBS por 24 horas a 4°C, antes do início do processo de 

inclusão. 

4.2.1 Preparo do material para inclusão em Histosec 
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Em temperatura ambiente o material foi desidratado em uma série crescente de 

etanol: etanol 70° overnight, etanol 90° por uma hora e duas séries de etanol 

absoluto de uma hora cada. Em seguida as amostras foram diafanizadas em xilol em 

duas séries de uma hora cada. Após a diafanização, as amostras foram imersas em 

dois banhos com Histosec (Merck, Alemanha) por uma hora em estufa a 60°C e 

incluídos na mesma parafina com auxílio de suportes de metal. Após a 

polimerização da parafina os blocos foram identificados e armazenados em 

geladeira até a sua utilização. 

 

 

4.3 IMUNO-HISTOQUÍMICA PARA Ki-67, bFGF E SEUS RECEPTORES 

 

 

Cortes de 5µm foram feitos e colocados sobre lâminas tratadas com APES 

(aminopropiltrietoxisilano) em estufa a 37°C por 24 horas. As lâminas foram 

desparafinizadas em dois banhos com xilol de dez minutos cada, seguida de 

reidratação em uma série decrescente de etanol: dois banhos em etanol absoluto de 

cinco minutos cada, etanol 96° e 70° também por cinco minutos cada. Em seguida, 

as lâminas foram imersas em água destilada por cinco minutos e tampão citrato em 

temperatura ambiente pelo mesmo período. As lâminas foram então submetidas a 

três banhos em tampão citrato (fervente) por cinco minutos cada no microondas em 

potência máxima e resfriadas em temperatura ambiente por vinte minutos.  

O bloqueio da peroxidase endógena foi feito com 1% de peróxido de hidrogênio P.A. 

em metanol previamente resfriado por vinte minutos a –20°C e as lâminas 

imediatamente lavadas em PBS três vezes por cinco minutos. Outro bloqueio de 
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reações cruzadas foi feito utilizando-se soro eqüino diluído 1:10 por vinte minutos em 

câmara úmida em temperatura ambiente.  

 

Os anticorpos primários anti-Ki-67 (Biosource, Estados Unidos, monoclonal clone 

MB67), anti-bFGF (Upstate, Estados Unidos, monoclonal clone bFM-2), anti-FGFR1 

(Upstate, Estados Unidos, monoclonal clone 19B2) e anti-FGFR2 (Sigma, Estados 

Unidos, policlonal F 0300) foram utilizados nas diluições de 1:10, 1:100, 1:100 e 

1:200 respectivamente. Os cortes controle receberam PBS ao invés do anticorpo 

primário. A incubação com o anticorpo primário foi feita em câmara úmida a 4°C por 

vinte horas, no mínimo, sem ultrapassar as vinte e quatro horas. Após a incubação 

com o anticorpo primário as lâminas foram lavadas com PBS três vezes de cinco 

minutos.  

 

A incubação com o anticorpo secundário universal (Vector Laboratories, Alemanha, 

BA-1400) na diluição de 1:200 foi feita por vinte minutos em câmara úmida em 

temperatura ambiente (quadro 1). As lâminas foram lavadas em PBS três vezes de 

cinco minutos e incubadas com complexo avidina-biotina ABC Elite Kit (Vector 

Laboratories, Alemanha), por quarenta e cinco minutos em câmara úmida em 

temperatura ambiente, lavadas três vezes em PBS e coradas com Nova Red 

(Vector Laboratories, Alemanha) por cinco minutos, e finalmente lavadas em água 

destilada duas vezes por dez minutos.  

 

As lâminas foram contracoradas com Hematoxilina de Harris por dez segundos, 

lavadas em água corrente por quinze minutos e recobertas com lamínula utilizando-

se glicerina tamponada, armazenadas em geladeira por no mínimo quarenta e oito 
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horas. A análise dos resultados foi feita em microscópio óptico em aumento de 400 

vezes e as imagens fotografadas em aumento de 400 e 200 vezes foram obtidas 

através do programa KS400.  

 

A avaliação da quantidade de sinal nuclear do bFGF, FGFR1, FGFR2 e Ki-67 foi 

realizada através da observação de cinco campos por corte, ou seja, quinze campos 

por animal. Quatro tipos celulares foram observados, a saber: epitélio fetal, epitélio 

materno, estroma fetal e estroma materno. Foram distribuídos os seguintes escores 

para cada tipo celular em cada campo observado: escore 1 para ausência de 

reação, escore 2 para reação fraca, escore 3 para reação moderada e escore 4 para 

reação forte. 

 

Anticorpos primários Clone (isotipo) Hospedeiro Diluição Fornecedor (cat n°) 

BFGF BFM-2 Bovino 1:100 Upstate 05-118 

FGFR1 19B2 Camundongo 1:100 Upstate 05-149 

FGFR2 Policlonal Coelho 1:200 Sigma F 0300 

Ki-67 MB67 Camundongo 1:10 Biosource AHF0342 

Anticorpo secundário Clone (isotipo) Hospedeiro Diluição Fornecedor (cat n°) 

Anti mouse/anti rabbit 

(biotinylado) 
IgG (H+L) Cavalo 1:200 Vector (BA-1400) 

 

Quadro 1: Identificação dos anticorpos primários e secundário utilizados nos testes 

de imuno-histoquímica. 

 

 

4.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Utilizou-se o programa estatístico Graph Prism 4.0 no qual foi avaliada a correlação 

de Pearson (r) entre a expressão do bFGF, FGFR1 e FGFR2 ao longo da gestação 

na placenta bubalina com aquela do antígeno Ki-67. Os valores foram considerados 

significativos quando p < 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Resultados 
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Avaliou-se através de imuno-histoquímica a expressão da proteína do FGF e seus 

receptores, bem como a expressão do antígeno Ki-67 na placenta bubalina em 

diferentes fases da gestação. Após quantificação dos resultados obtidos na imuno-

histoquímica, testou-se a existência de correlação entre a expressão nuclear do 

bFGF, FGFR1 e FGFR2 em relação à expressão do antígeno Ki-67. 

 

 

5.1 DETERMINAÇÃO DA IDADE GESTACIONAL 

 

 

A idade gestacional dos animais foi avaliada pela medida crown rump o que 

determinou a divisão dos animais em quatro grupos (Quadro 2). 

 

N° do animal Medida em cm Idade em dias Média de idade por grupo
1 17 105,5
2 16 101
3 16 101
4 19 114,5

3,5 meses 

5 28 137
6 34 150,5
7 33 150
8 34 150,5

4,9 meses 

9 75 242 8,5 meses 
10 90 276,5
11 85 265,5
12 94 285,5
13 99 296,5

9,4 meses 

Quadro 2: Determinação da idade gestacional através da medida crown rump 

Grupo 1: 3 meses (90 dias), que compreendeu animais com idade gestacional entre 

70 e 115 dias. Grupo 2: 5 meses (150 dias), idade gestacional entre 137 e 150 dias. 
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Grupo 3: 8 meses (240 dias), idade gestacional de 242 dias. Grupo 4: 10 meses 

(300 dias), compreendendo 274 e 300 dias de gestação. 

 

 

5.2 IMUNOLOCALIZAÇÃO DO bFGF E SEUS RECEPTORES 

 

 

A localização tecidual do bFGF e seus receptores foi feita através do teste de imuno-

histoquímica: observou-se que as proteínas deste sistema localizam-se tanto no 

citoplasma quanto no núcleo das células do estroma fetal, epitélio fetal, epitélio 

materno e estroma materno. Além disso, observou-se localização citoplasmática e 

nuclear das proteínas testadas em células endoteliais, células estas relacionadas à 

angiogênese e portanto, não relacionadas diretamente a este estudo.  Os resultados 

da avaliação quantitativa da expressão do bFGF e seus receptores bem como do Ki-

67 ao longo da gestação serão descritos conjuntamente com os resultados de 

correlação entre estes e o antígeno Ki-67. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Imunolocalização do bFGF 
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Os testes de imuno-histoquímica permitiram a observação de reações positivas para 

alguns tipos celulares e negativas para outros nas diferentes fases da gestação 

estudadas.  

 

 

5.2.1.1 Reação nuclear do bFGF 

 

 

A reação nuclear do bFGF nos animais do grupo 1 foi fraca nas células dos 

estromas fetal e materno e forte nos epitélios fetal e materno (Figura 6 A). O grupo 2 

apresentou reação fraca para o bFGF no núcleo das células dos estromas fetal e 

materno bem como do epitélio materno e moderada nas células do epitélio fetal 

(Figura 6 B). O animal do grupo 3 apresentou reação fraca nos estromas fetal e 

materno, reação forte no epitélio fetal e moderada no epitélio materno (Figura 6 C). 

Os animais do grupo 4 apresentaram reação fraca no estroma fetal, moderada no 

estroma e epitélio maternos e forte no epitélio fetal (Figura 6 D). 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 Reação citoplasmática do bFGF 
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Considerando os animais do grupo 1, foi possível observar que o estroma fetal 

apresentou reação negativa, já os epitélios fetal e materno apresentaram reação 

positiva forte e o estroma materno reação positiva fraca (Figura 6 A). Nos animais do 

grupo 2, o estroma fetal também apresentou reação negativa para o bFGF, o epitélio 

fetal e o estroma materno apresentaram reação moderada para o bFGF e o epitélio 

materno apresentou reação forte (Figura 6 B). O animal do grupo 3 apresentou 

reação negativa para o estroma fetal, forte reação para o bFGF no epitélio fetal, 

tendo o epitélio e o estroma maternos apresentado reação moderada para o bFGF 

(Figura 6 C). Nos animais do grupo 4 houve reação negativa para o estroma fetal e 

reação moderada para os epitélios fetal e materno e reações fracas para o estroma 

materno (Figura 6 D). 
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Figura 6 – Fotomicrografias da localização da proteína do bFGF na placenta de 

búfalos. Reações de imuno-histoquímica utilizando o anticorpo 

monoclonal bFM-2. A: Grupo 1; B: Grupo 2; C: Grupo 3; D: Grupo 4. 

Observar a reação nuclear positiva para o fator de crescimento em 

células do estroma materno (seta), do epitélio materno (seta vazia), do 

epitélio fetal (ponta de seta vazia) e do estroma fetal (ponta de seta). 

Barra: 100µm 

 

5.2.2 Imunolocalização do FGFR1 
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Os testes de imuno-histoquímica permitiram a observação de reações positivas para 

alguns tipos celulares e negativas para outros nas diferentes fases da gestação 

estudadas.  

 

 

5.2.2.1 Reação nuclear para o FGFR1 

 

 

Os animais do grupo 1 apresentaram reação fraca e moderada para os estromas 

fetal e materno, respectivamente, reação moderada no epitélio fetal e forte no 

epitélio materno (Figura 7 A). Nos animais do grupo 2 a reação foi negativa no 

estroma materno, fraca no estroma fetal e moderada nos epitélios materno e fetal 

(Figura 7 B). No grupo 3, os estromas fetal e materno apresentaram reação negativa 

e os epitélios fetal e materno uma reação fraca (Figura 7 C). Os animais do grupo 4 

apresentaram reação fraca nos estromas fetal e materno, reação ausente no epitélio 

fetal e moderada no epitélio materno (Figura 7 D). 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 Reação citoplasmática para o FGFR1 
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Os animais do grupo 1 apresentaram reação negativa para o estroma fetal, fraca 

para o estroma materno e reação forte para os epitélios fetal e materno (Figura 7 A). 

Os animais do grupo 2 apresentaram reação negativa para o estroma fetal, reação 

moderada para os epitélios fetal e materno e reação fraca para o estroma materno 

(Figura 7 B). O grupo 3 apresentou reação negativa para o estroma fetal, fraca para 

os epitélios fetal e materno bem como para o estroma materno (Figura 7 C). Os 

animais do grupo 4 apresentaram reação negativa para o estroma fetal, moderada 

para o epitélio fetal e materno e fraca para o estroma materno (Figura 7 D). 
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Figura 7 - Fotomicrografias da localização da proteína do FGFR1 na placenta de 

búfalos. Reações de imuno-histoquímica utilizando o anticorpo 

monoclonal 19B2. A: Grupo 1; B: Grupo 2; C: Grupo 3; D: Grupo 4. 

Observar a reação nuclear positiva para o receptor do fator de 

crescimento em células do estroma materno (seta), do epitélio materno 

(seta vazia), do epitélio fetal (ponta de seta vazia) e do estroma fetal 

(ponta de seta). Barra: 100µm 

 

 

5.2.3 Imunolocalização do FGFR2 
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Os testes de imuno-histoquímica permitiram a observação de reações positivas para 

alguns tipos celulares e negativas para outros nas diferentes fases da gestação 

estudadas.  

 

 

5.2.3.1 Reação nuclear para o FGFR2 

 

 

Os animais do grupo 1 apresentaram reação negativa no estroma materno, fraca no 

estroma fetal e epitélio materno e moderada no epitélio fetal (Figura 8 A). Os animais 

do grupo 2 também apresentaram reação negativa no estroma materno, mas 

apresentaram reação fraca nos epitélios fetal e materno e estroma fetal (Figura 8 B). 

O grupo 3 apresentou reação fraca no estroma fetal e moderada no epitélio fetal; 

reação fraca no epitélio e ausente no estroma maternos (Figura 8 C). No grupo 4 a 

reação foi negativa no estroma materno, fraca no estroma fetal e moderada nos 

epitélios fetal e materno (Figura 8 D). 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2 Reação citoplasmática para o FGFR2 
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Considerando os animais do grupo 1, foi possível observar que o estroma fetal 

apresentou reação negativa para o FGFR2, os epitélios fetal e materno 

apresentaram reação moderada e o estroma materno também apresentou reação 

negativa (Figura 8 A). Os animais pertencentes ao grupo 2 apresentaram reação 

negativa no estroma fetal, forte no epitélio materno e moderada no epitélio fetal e no 

estroma materno (Figura 8 B). O grupo 3 apresentou reação negativa no estroma 

fetal, fraca no epitélio fetal, moderada no epitélio materno e fraca no estroma 

materno (Figura 8 C). Considerando os animais do grupo 4 foi possível observar 

ausência de reação no estroma fetal, o epitélio fetal apresentou fraca reação para o 

FGFR2, assim como o epitélio materno e o estroma materno (Figura 8 D). 
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Figura 8 - Fotomicrografias da localização da proteína do FGFR2 na placenta de 

búfalos. Reações de imuno-histoquímica utilizando o anticorpo policlonal 

anti FGFR2. A: Grupo 1; B: Grupo 2; C: Grupo 3; D: Grupo 4. Observar a 

reação nuclear positiva para o receptor do fator de crescimento em 

células do epitélio materno (seta vazia), do epitélio fetal (ponta de seta 

vazia) e do estroma fetal (ponta de seta). Barra: 100µm 

 

 

5.3 IMUNOLOCALIZAÇÃO DO ANTÍGENO Ki-67 
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Os testes de imuno-histoquímica permitiram a observação de reações positivas para 

alguns tipos celulares e negativas para outros nas diferentes fases da gestação 

estudadas. A localização do antígeno Ki-67 é exclusivamente nuclear.  Os animais 

do grupo 1 apresentaram reação fraca nos estromas e epitélios materno e fetal 

(Figura 9 A), assim como os animais do grupo 2 (Figura 9 B). O grupo 3 apresentou 

reação negativa nos estromas fetal e materno, fraca no epitélio fetal e moderada no 

epitélio materno (Figura 9 C). Os animais do grupo 4 apresentaram reação fraca nos 

estromas fetal e materno, moderada no epitélio materno e fraca no epitélio fetal 

(Figura 9 D). 
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Figura 9 - Fotomicrografias da localização da proteína do Ki-67 na placenta de 

búfalos. Reações de imuno-histoquímica utilizando o anticorpo 

monoclonal MB67. A: Grupo 1; B: Grupo 2; C: Grupo 3; D: Grupo 4. 

Observar a reação nuclear positiva para o antígeno nuclear em células 

do estroma materno (seta), do epitélio materno (seta vazia), do epitélio 

fetal (ponta de seta vazia) e do estroma fetal (ponta de seta). Barra: 

100µm 

 

 

 

 



Resultados 69

 

 

Figura 10 - Fotomicrografias de placenta bubalina aos 150 dias de gestação. 

Controle negativo das reações de imuno-histoquímica para Ki-67 (A), 

bFGF (B), FGFR1 (C) e FGFR2 (D): adição de PBS ao invés do 

respectivo anticorpo primário. Barra: 100µm 

 

 

 

5.4 CORRELAÇÃO ENTRE EXPRESSÃO DO BFGF, FGFR1 E FGFR2 EM 

RELAÇÃO À DO ANTÍGENO KI-67 AO LONGO DA GESTAÇÃO NA PLACENTA 

BUBALINA 
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A fim de se avaliar a atividade proliferativa do bFGF através da ligação a seus 

receptores FGFR1 e FGFR2 na placenta bubalina ao longo da gestação, quantificou-

se a expressão nuclear das proteínas do bFGF, FGFR1, FGFR2 e Ki-67 para 

posterior realização de testes estatísticos de correlação de Pearson (r) (Apêndice 4) 

para os diferentes tipos celulares analisados e também para todos os tipos celulares 

em conjunto. 

 

A expressão do bFGF e seus receptores bem como do Ki-67 nos diferentes tipos 

celulares não obedece ao mesmo padrão de aumento e diminuição ao longo da 

gestação. Embora os dados de expressão individual ao longo da gestação do bFGF 

e seus receptores e os do Ki-67 não tenham sido submetidos à análise estatística, a 

observação das Figuras a seguir fornece os seguintes dados:  

 

No epitélio materno aos 90 dias de gestação, a expressão do bFGF é máxima em 

relação aos outros períodos gestacionais estudados; ocorre uma diminuição desta 

expressão aos 150 dias com posterior elevação e estabilização da mesma a partir 

dos 240 dias de gestação (Figura 11 A).  A expressão do antígeno Ki-67 no epitélio 

materno diminui gradativamente do dia 90 ao dia 300 da gestação (Figura 11 A). A 

análise da correlação entre os dois parâmetros descritos resultou em um coeficiente 

de correlação de Pearson (r) de 0,282 (p = 0.036). 

No epitélio fetal aos 90 dias de gestação, a expressão do bFGF é máxima em 

relação aos outros períodos gestacionais estudados; ocorre uma diminuição desta 

expressão aos 150 dias com posterior elevação aos 240 dias e novo decréscimo 

quando a gestação atinge os 300 dias (Figura 11 B).  A expressão do antígeno Ki-67 
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no epitélio fetal atinge seu máximo aos 240 dias e diminui quando a gestação 

alcança os 300 dias (Figura 11 B). A análise da correlação entre os dois parâmetros 

descritos resultou em um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,313 (p = 

0.019). 

 

No estroma materno a expressão do bFGF diminui dos 90 aos 240 dias de gestação 

e volta a se elevar próximo ao termo (300 dias de gestação) (Figura 11 C).  A 

expressão do antígeno Ki-67 no estroma materno, assim como no epitélio materno, 

diminui gradativamente do dia 90 ao dia 300 da gestação (Figura 11 C). A análise da 

correlação entre os dois parâmetros descritos resultou em um coeficiente de 

correlação de Pearson (r) negativo de - 0,203, porém estatisticamente não 

significativo (p = 0.133).  

 

No estroma fetal, a expressão do bFGF parece não se alterar dos 90 aos 240 dias 

de gestação e decresce próximo ao termo (300 dias de gestação) (Figura 11 D).  A 

expressão do antígeno Ki-67 no estroma fetal aumenta aos 150 dias em relação aos 

90 dias de gestação, diminui aos 240 dias e volta a aumentar aos 300 dias da 

gestação (Figura 11 D). A análise da correlação entre os dois parâmetros descritos 

resultou em um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,469, altamente 

significativo (p = 0.0003).  
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Figura 11 – Correlação (r) da expressão do bFGF (linha tracejada) em relação à do 

Ki-67 (linha contínua) nos diferentes tipos celulares nos períodos 

gestacionais estudados (90, 150, 240 e 300 dias de gestação). A: 

expressão em células do epitélio materno (r = 0,282); B: expressão em 

células do epitélio fetal (r = 0,313); C: expressão em células do estroma 

materno (r = - 0,203) e D: expressão em células do estroma fetal (r = 

0,469) 

 

 

No epitélio materno tanto a expressão do FGFR1 quanto a do antígeno Ki-67 

diminuem gradativamente do dia 90 ao dia 300 da gestação (Figura 12 A). A análise 

da correlação entre os dois parâmetros descritos resultou em um coeficiente de 

correlação de Pearson (r) de 0,739, valor altamente significativo (p < 0.0001). 
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No estroma materno a expressão do FGFR1 diminui gradativamente dos 90 aos 240 

dias de gestação e parece se estabilizar até os 300 dias de gestação (Figura 12 B).  

A expressão do antígeno Ki-67 no estroma materno, assim como no epitélio 

materno, diminui gradativamente do dia 90 ao dia 300 da gestação (Figura 12 B). A 

análise da correlação entre os dois parâmetros descritos resultou em um coeficiente 

de correlação de Pearson (r) 0,511, valor altamente significativo (p < 0.0001). 

 

No epitélio fetal, enquanto a expressão da proteína do FGFR1 atinge seu mínimo 

aos 240 dias de gestação seguida de estabilização até os 300 dias de gestação 

(Figura 12 C), a expressão do antígeno Ki-67 atinge seu máximo aos 240 dias e 

diminui quando a gestação alcança os 300 dias (Figura 12 C). A análise da 

correlação entre os dois parâmetros descritos resultou em um coeficiente de 

correlação de Pearson (r) negativo de - 0,211, estatisticamente não significativo (p = 

0.118). 

 

No estroma fetal, a expressão do FGFR1 (Figura 1 D) mimetiza a expressão do 

antígeno Ki-67 aumentando aos 150 dias em relação aos 90 dias de gestação, 

diminuindo aos 240 dias e aumentando novamente aos 300 dias da gestação 

(Figura 12 D). A análise da correlação entre os dois parâmetros descritos resultou 

em um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,358 (p = 0.0068). 
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Figura 12 – Correlação (r) da expressão do FGFR1 (linha tracejada) em relação à do 

Ki-67 (linha contínua) nos diferentes tipos celulares nos períodos 

gestacionais estudados (90, 150, 240 e 300 dias de gestação). A: 

expressão em células do epitélio materno (r = 0,739); B: expressão em 

células do estroma materno (r = 0,511); C: expressão em células do 

epitélio fetal (r = -0,211) e D: expressão em células do estroma fetal (r = 

0,358) 

 

A expressão do FGFR2 no epitélio materno diminui aos 150 em relação aos 90 dias 

de gestação, é máxima em relação aos outros períodos gestacionais estudados aos 

240 dias e parece diminuir ligeiramente até os 300 dias (Figura 13 A).  A expressão 

do antígeno Ki-67 no epitélio materno diminui gradativamente do dia 90 ao dia 300 

da gestação (Figura 13 A). A análise da correlação entre os dois parâmetros 

descritos resultou em um coeficiente de correlação de Pearson (r) negativo de - 

0,027 (p = 0.841).  
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No estroma materno a expressão do FGFR2 se comporta como a expressão do 

mesmo no epitélio materno: diminui aos 150 em relação aos 90 dias de gestação, é 

máxima em relação aos outros períodos gestacionais estudados aos 240 dias e 

parece diminuir ligeiramente até os 300 dias (Figura 13 B).  A expressão do antígeno 

Ki-67 no estroma materno, assim como no epitélio materno, diminui gradativamente 

do dia 90 ao dia 300 da gestação (Figura 13 B). A análise da correlação entre os 

dois parâmetros descritos resultou em um coeficiente de correlação de Pearson (r) 

0,165, porém estatisticamente não significativo (p = 0.226). 

 

No epitélio fetal, a expressão do FGFR2 (Figura 13 C) acompanha a expressão do 

antígeno Ki-67: atinge seu máximo aos 240 dias e diminui quando a gestação 

alcança os 300 dias (Figura 13 C). A análise da correlação entre os dois parâmetros 

descritos resultou em um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,384 (p = 

0.0035). 

 

No estroma fetal, a expressão do FGFR2 diminui dos 90 aos 240 dias de gestação e 

permanece estabilizada até os 300 dias de gestação (Figura 13 D).  A expressão do 

antígeno Ki-67 no estroma fetal aumenta aos 150 dias em relação aos 90 dias de 

gestação, diminui aos 240 dias e volta a aumentar aos 300 dias da gestação (Figura 

13 D). A análise da correlação entre os dois parâmetros descritos resultou em um 

coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,268 (p = 0.0461). 
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Figura 13 – Correlação (r) da expressão do FGFR2 (linha tracejada) em relação à do 

Ki-67 (linha contínua) nos diferentes tipos celulares nos períodos 

gestacionais estudados (90, 150, 240 e 300 dias de gestação). A: 

expressão em células do epitélio materno (r = - 0,027); B: expressão em 

células do estroma materno (r = 0,165); C: expressão em células do 

epitélio fetal (r = 0,384) e D: expressão em células do estroma fetal (r = 

0,268) 

 

Se observada a expressão do bFGF correlacionada à do antígeno Ki-67 em todos os 

tipos celulares estudados ao longo da gestação, obtém-se um coeficiente de 

correlação de Pearson de 0,29, altamente significativo (p < 0.0001); para a 

expressão do FGFR1, nas mesmas condições, a correlação obtida foi de 0,46, 

também altamente significativa (p < 0.0001) e para o FGFR2 a correlação foi de 0,30 

e o nível de significância menor que 0,0001. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Ao ser consultada a literatura relacionada ao bFGF e seus receptores FGFR1 e 

FGFR2, observou-se que este é o primeiro trabalho a relatar a presença deste fator 

de crescimento e seus receptores na placenta bubalina ressaltando o perfil de 

expressão em diferentes fases da gestação. Mesmo sem a realização de métodos 

de análise quantitativa deste fator de crescimento e seus receptores 1 e 2, foi 

possível observar que a técnica de imuno-histoquímica detecta mudanças 

qualitativas relacionadas à expressão destas proteínas ao longo da gestação na 

espécie bubalina. A proliferação das células placentárias nesta espécie também foi 

abordada e, a partir dos resultados obtidos, sugere-se uma correlação positiva entre 

a expressão do bFGF e seus receptores e o processo de proliferação na placenta 

bubalina. A metodologia utilizada e os resultados obtidos serão discutidos a seguir. 

 

 

6.1 DISCUSSÃO DA METOLOGIA 

 

 

Para a realização deste trabalho optou-se pela fixação do material em formol 

tamponado a 4 % para a melhor visualização da expressão nuclear do bFGF e seus 

receptores.  Uma fixação opcional poderia ter sido o Bouin (430 ml de ácido pícrico,  

20 ml de ácido acético e 50 ml de formol), no entanto, a presença do ácido pícrico, 

que torna este fixador um “fixador forte”, impede a visualização da expressão nuclear 

destas proteínas, principalmente quando a técnica de fluoresceína é  
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utilizada (RENKO et al., 1990). Além disso, outros autores (BOOS; JANSSEN; 

MÜLLING, 2003; COOREIA-DA-SILVA et al., 2004; GEVA et al., 2002; GOL et al., 

2004; ZHENG et al., 1997) relataram resultados satisfatórios utilizando os anticorpos 

selecionados e a fixação do material em formol tamponado. 

 

A escolha do anticorpo monoclonal anti-bFGF (clone bMF-2, Upstate, Estados 

Unidos), foi baseada nas observações de Weise (2001), que  utilizou este anticorpo 

para avaliar a expressão desta proteína na placenta de bovinos e por não apresentar 

reação cruzada com o Fator de Crescimento Fibroblástico ácido (aFGF).  Os 

anticorpo anti-FGFR1 foi escolhido por ser um anticorpo monoclonal e o anti-FGFR2 

foi eleito por ser de procedência confiável e um dos únicos anticorpos existentes 

contra o FGFR2. 

 

 

6.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Embora o enfoque deste trabalho recaia sobre a atividade proliferativa do bFGF em 

tipos celulares específicos da placenta bubalina, considera-se necessário ressaltar 

que a atividade angiogênica deste fator de crescimento foi bastante estudada e é 

importante para a manutenção da gestação (CHARNOCK-JONES; KAUFMANN; 

MAYHEW, 2004; FOLKMAN, 1987; FOLKMAN, 1995; NAKAGAWA; FUJIMOTO; 

TAMAYA, 2004; REYNOLDS; REDMER, 1995; TORRY; HINRICHS; TORRY, 2004; 

ZYGMUNT et al., 2003). Avaliou-se, portanto, se a atividade proliferativa do bFGF 
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por meio da ligação aos seus receptores 1 e 2, também poderia ser responsável pela 

proliferação das células dos epitélios e estromas materno e fetal. 

 

Sabe-se que a angiogênese é a formação de vasos sanguíneos a partir de vasos 

pré-existentes, de maneira que a gestação pode ser interrompida caso este 

processo não aconteça a partir de um balanço ideal entre os fatores estimuladores e 

inibidores da angiogênese (ZYGMUNT et al., 2003). A angiogênese fisiológica no 

adulto é restrita ao trato reprodutor feminino, relacionando-se às alterações cíclicas 

que ocorrem nos ovários, útero, placenta e glândula mamária (AUGUSTIN, 2000). 

 

Já está bem estabelecido que dentre os fatores de crescimento descritos até o 

momento, o bFGF é considerado um dos principais estimuladores da angiogênese 

de tecidos (BIKFALVI et al., 1997, BURGESS; MACIAG, 1989; GOSPODAROWICZ, 

1990; NUGENT; IOZZO, 2000; THOMAS, 1987). A estimulação da angiogênese 

acontece por meio da ativação da transdução de sinal mediada pela ativação de 

receptores relacionados à tirosina quinase; como conseqüência acontece o aumento 

da permeabilidade dos vasos sanguíneos maternos, permitindo a invasão e o 

crescimento das células endoteliais e novos leitos vasculares (ZYGMUNT et al., 

2003). 

 

Segundo Moura et al. (2003) o tratamento superovulatório a partir de gonadotrofinas 

exógenas em corpo lúteo de búfalos aumenta a densidade vascular deste órgão 

temporário. O grupo superovulado apresentou maior densidade vascular que o 

grupo não tratado. Este aumento da densidade vascular observado nos animais do 

grupo tratado pode estar relacionado ao aumento da expressão do VEGF pelo corpo 
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lúteo (Moura, 2003), talvez em associação ao aumento da expressão do bFGF. 

Prado et al. (2004) observaram um aumento da expressão da proteína e do RNAm 

do bFGF não só pelas células endoteliais do corpo lúteo, mas também células 

perivasculares e luteínicas de fêmeas bubalinas submetidas ao tratamento 

superovulatório. 

 

O bFGF é um potente estimulador da atividade mitogênica de inúmeros tipos 

celulares, como células do sistema nervoso, células de origem mesodérmica e 

endodérmica, bem como células endoteliais (BAIRD; BOHLEN, 1990; BURGESS; 

MACIAG, 1989; GOSPODAROWICZ et al., 1987; KLAGSBRUN, 1990; RIFKIN; 

MOSCATELLI, 1989). Segundo Grazul-Bilska et al. (1991), foi possível observar 

aumento da proliferação de células luteínicas de ovinos quando tratadas com bFGF, 

apontando para a importância deste fator como agente indutor da proliferação de 

outros tipos celulares, que não o endotelial, presentes em órgão endócrinos 

temporários. 

 

O bFGF é um importante controlador da proliferação, da diferenciação e da migração 

celular capaz de estimular a proliferação de células trofoblásticas placentárias 

(CATTINI et al., 1991; FERRIANI, 1994). Faz parte de uma família de fatores de 

crescimento ligados a heparina e estão localizados em várias células, incluindo as 

células maternas e fetais da placenta ovina (REYNOLDS; REDMER, 2001). 

 

Tem sido demonstrado por diversos autores que o bFGF é produzido pelos tecidos 

placentários maternos e fetais durante a gestação (BRIGSTOCK, 1991; MADDOCK 
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 et al., 1999; RIDER; PIVA, 1998; ZHENG et al., 1995; ZHENG et al., 1998). 

Segundo Shams, Ahmed (1994) e Cattini et al. (1991) a parte materna e também a 

parte fetal da placenta humana são locais de expressão do bFGF. 

 

Segundo Pfarrer et al. (2003) foi possível observar a presença do RNAm do bFGF 

nas células placentárias maternas e fetais bovinas a partir de 80 dias de gestação 

até o período próximo ao parto. Este trabalho descreve a presença da proteína do 

bFGF nas células placentárias maternas e fetais a partir de 101 dias de gestação até 

o período próximo ao parto (300 dias de gestação) na placenta bubalina.  As 

diferenças encontradas em relação à expressão da proteína ao longo da gestação 

na placenta bubalina apontam para necessidades específicas deste fator em 

determinados períodos gestacionais. No epitélio materno a expressão do bFGF é 

alta no início da gestação, diminui aos 150 dias e aumenta novamente ao final da 

gestação. No estroma materno observa-se um aumento na expressão do bFGF aos 

150 dias, diminuição na fase de 242 dias e aumento no final da gestação. 

 

A expressão desta proteína no epitélio fetal, assim como no epitélio materno, é alta 

no início da gestação, diminui no período de 150 dias, aumenta no período de 242 

dias e volta a diminuir na fase final da gestação. No estroma fetal, a expressão é 

praticamente constante até o período de 242 dias e observa-se diminuição da 

expressão no final da gestação. 

 

Esses resultados apontam para um maior envolvimento do bFGF na parte materna 

da placenta bubalina no início e ao final da gestação; já na parte fetal no início e aos  
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242 dias de gestação. Apesar da falta de animais na fase de 242 dias, ou 8 meses 

de gestação, optou-se por descrever os dados obtidos para este único animal pela 

importância funcional que a placenta apresenta nesta fase. Sabe-se que a placenta 

bovina é capaz de produzir quantidades suficientes de progesterona para manter a 

gestação entre 180 e 250 dias (DAY, 1977; ESTERGREEN et al., 1967; JOHNSON 

et al., 1981). Para a espécie bubalina este intervalo gestacional ainda não foi 

especificado, mas supõe-se este aumento de capacidade esteroidogência da 

placenta ocorra aproximadamente no mesmo período. Foi descrito por Campos 

(2005) o envolvimento do bFGF na modulação da produção de progesterona pelas 

células da placenta bovina em cultura. A depender da fase gestacional estudada, a 

adição do bFGF ao meio de cultura resultou em maior produção de progesterona. É 

provável que este fator desempenhe papel semelhante na placenta bubalina e seja 

um dos responsáveis pelo aumento da síntese de progesterona pelas células do 

trofoblasto, a qual provavelmente ainda ocorra aos 242 dias de gestação. 

 

A fase final da gestação é caracterizada pelo elevado aumento na síntese de 

progesterona pela parte materna da placenta (SHEMESH; HANSEL; STRAUSS III, 

1984) e pode estar relacionada à maior expressão deste fator pelos tecidos 

maternos, como observado neste presente estudo. 

 

Observações feitas por Ferriani et al. (1994) descrevem que a expressão do bFGF é 

menor nas células da placenta ao final da gestação quando comparada com a sua 

expressão no início da gestação. Wei et al. (2004), ao analisarem a espécie de 

macaco Rhesus, observaram uma diminuição na expressão da proteína e do RNAm 

do bFGF no trofoblasto de acordo com o avanço da gestação. Essas observações 
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são condizentes com os resultados observados no presente estudo, uma vez que a 

expressão da proteína do bFGF diminuiu após o terceiro mês de gestação. A 

diminuição da expressão do bFGF na placenta ao final da gestação pode estar 

relacionada à diminuição geral da transcrição gênica nesta fase (BLASIO et al., 

1997). 

  

A importância do bFGF na placenta foi descrita também desde estágios iniciais do 

desenvolvimento em estudos realizados in vitro por (GRUNDKER; KIRCHNER, 

1996). Os efeitos do IGF-1, IGF-2 (Fator de Crescimento Semelhante à Insulina) e 

bFGF foram avaliados durante a formação do trofoblasto a partir de cultura de 

blastocistos de coelhos: observou-se a expressão da proteína do bFGF no 

blastocisto em fase inicial de gestação apontando para a importância deste fator de 

crescimento na formação do trofoblasto. 

 

Embora os resultados obtidos neste trabalho para placenta bubalina sejam 

condizentes com a expressão descrita para placentas bovina (PFARRER et al., 

2003; INFORMAÇÃO VERBAL1) e ovina (REYNOLDS; REDMER, 2001) e para com 

as variações de expressão do bFGF no sinciciotrofoblasto da placenta humana 

(ARANY; HILL, 1998) e primata (WEI et al., 2004), é importante salientar que a 

expressão deste fator na espécie bubalina nem sempre obedece ao mesmo padrão 

descrito para bovinos, como relatado por Prado et al. (2004) para as variações de 

expressão do bFGF no corpo lúteo ao longo do ciclo estral. No referido trabalho foi 

observada intensidade de expressão praticamente constante do bFGF durante a 

fase luteínica, leve aumento de expressão na fase de corpo lúteo em regressão e 

                                                 
1 Informação verbal fornecida por Danila Barreiro Campos, 2005. 
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ausência de expressão na fase de corpo albicans nos bovinos. Já os bubalinos 

apresentaram intensa variação durante o ciclo estral: maior expressão do bFGF foi 

observada na fase de corpo lúteo maduro e a fase de corpo albicans, ao contrário da 

espécie bovina, apresentou expressão do fator em células endoteliais, 

perivasculares e do estroma, apenas as células luteínicas apresentaram ausência de 

reação. 

 

A expressão do RNAm do FGFR1 foi observada nas células maternas e fetais da 

placenta bovina a partir de 80 dias de gestação até o período próximo ao parto 

(PFARRER et al., 2003). Campos (2005) descreve a presença da proteína em 

placenta bovina a partir dos 90 dias de gestação. No presente trabalho foi possível 

observar a presença da proteína do FGFR1 nas células dos estromas e epitélios 

maternos e fetais a partir de 101 dias de gestação e por todo período gestacional. 

 

Segundo Wei et al. (2004) a expressão do FGFR1 foi mais intensa na parte fetal da 

placenta do macaco Rhesus. Em seus estudos foi possível observar também que as 

células endoteliais de capilares não expressaram a proteína deste receptor, 

sugerindo que este receptor deva estimular outras funções do bFGF, que não a de 

angiogênese. Os resultados do presente trabalho demonstram que a expressão 

deste receptor foi alta no citoplasma das células do epitélio fetal e no citoplasma e 

núcleo das células do epitélio materno. Nas células do estroma materno e fetal 

houve expressão do FGFR1, mas esta foi mais alta no início da gestação. 

 

Estudos realizados in vitro por Shanga et al. (1997) sugerem que o FGFR1 participa 

da modulação da maturação e regeneração dos tecidos uterinos. Wei et al (2004) 
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sugerem ainda que o FGFR1 module a estimulação da proliferação e diferenciação 

do trofoblasto através da sinalização de vias autócrinas e parácrinas durante os 

primeiros estágios da gestação de primatas. 

 

A utilização de ratos transgênicos (inserção de um novo gene –neo- no quinto exon 

do receptor FGFR1, que é expresso por todas as suas isoformas, bloqueando suas 

funções) permitiu verificar a participação do FGF na embriogênese. As alterações na 

formação do endométrio e no crescimento tecidual observadas nestes ratos 

transgênicos sugerem que o FGFR1 está presente na fase de embriogênese do rato 

e que estimula e controla a proliferação celular (DENG et al., 1994; YAMAGUCHI et 

al., 1994). O RNAm do FGFR1 é mais expresso em células endometriais de porcas 

no dia 1 em comparação ao dia 12 da gestação (WELTER; WOLLENHAUPT; 

EINSPANIER, 2004). A presença de esteróides placentários pode modular a 

atividade proliferativa da placenta, bem como sua função (HOFFMANN; SCHULER, 

2002). Segundo Welter; Wollenhaupt e Einspanier (2004) o diferente padrão de 

expressão do FGFR1 observado concomitantemente à presença de esteróides 

luteínicos está relacionado a um complexo mecanismo de regulação deste receptor 

que modula a atividade proliferativa, diferenciação e angiogênese nas células do 

estroma e epitélio maternos de suínos. 

 

A expressão do RNAm do FGFR2 foi observada nas células maternas e fetais da 

placenta bovina a partir de 80 dias de gestação e ao longo do processo gestacional 

(PFARRER et al., 2003). No presente trabalho foi possível observar a presença da 

proteína do FGFR2 nas células dos estromas e epitélios maternos e fetais partir de 

101 dias de gestação e por todo período gestacional. Neste presente estudo foi 
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possível observar que a expressão do FGFR2 não é constante ao longo da 

gestação, sendo que a expressão desta proteína foi maior no início da gestação e na 

fase correspondente a 242 dias. Campos (Informação pessoal2) observou a 

expressão da proteína do FGFR2 na placenta bovina: nas células do estroma 

materno a expressão deste receptor diminuiu e voltou a aumentar a partir de 210 

dias de gestação até o período anterior ao parto. Nas células do epitélio materno 

houve aumento da expressão, mas diminuiu ao final da gestação. O epitélio fetal 

apresentou uma maior variação em relação à expressão deste receptor, que 

permaneceu igual até 150 dias de gestação, seguida por aumento na fase seguinte 

e diminuição no período próximo ao parto. Nas células do estroma fetal houve 

diminuição da expressão com 150 dias de gestação, seguida por aumento, e assim 

permaneceu até o final da gestação. O FGFR2 foi altamente expresso pelas células 

endometriais tanto no dia 1 quanto no dia 12 da gestação de suínos (WELTER, 

WOLLENHAUPT, EINSPANIER, 2004). Já Baczyk et al. (2005), ao avaliarem a 

expressão do FGFR2 nas células trofoblásticas de ratos, observaram que a 

expressão desta proteína diminui ao longo da gestação.  

 

O FGFR2 é expresso principalmente por células epiteliais (ORR-URTREGER et al., 

1991; ORR-URTREGER et al., 1993; PETERS et al., 1992). Segundo Xu et al. 

(1998) esta proteína é essencial para a fusão corioalantóica e para a modulação da 

atividade proliferativa do trofoblasto, devido ao fato de linhagens celulares de células 

tronco embrionárias transfectadas com pFGFR2neo (um inibidor da atividade do 

FGFR2) originar bloqueio da atividade proliferativa do epitélio fetal, ocasionando má 

formação da porção labiríntica da placenta de ratos. Este estudo permitiu também a 

                                                 
2 Informação verbal fornecida por Danila Barreiro Campos, 2005. 
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observação da importante correlação entre a expressão desta proteína e o estímulo 

da atividade mitogênica para a proliferação e formação da parte trofoblástica da 

placenta. Essas observações estão de acordo com os resultados obtidos no 

presente estudo, os quais apontam para a modulação da atividade proliferativa do 

bFGF através da ligação com seu receptor FGFR2 nas células do epitélio fetal, como 

será discutido em conjunto com os resultados de correlação. 

 

Assim como demonstrado por Davis et al. (1997) e Joy et al (1997) muitos 

pesquisadores observaram a localização nuclear do bFGF e também de seus 

receptores (GONZALEZ et al., 1995; HSIA; RICHARDSON; NUGENT, 2003; 

STACHOWIAK et al., 1997). O presente trabalho evidenciou a expressão nuclear 

das proteínas do bFGF, FGFR1 e FGFR2 nas células do estroma e epitélio maternos 

e fetais da placenta bubalina ao longo da gestação. Foi possível também observar a 

expressão citoplasmática deste fator de crescimento e seus receptores na placenta 

bubalina, no entanto, optou-se pela contagem do sinal nuclear para realização dos 

testes de correlação, uma vez que a atividade proliferativa do bFGF a partir da 

ligação a seus receptores acontece preferencialmente no núcleo (ARESE et al., 

1999; FENG et al., 1996; RENKO et al., 1990). 

 

A expressão nuclear do bFGF pode ser observada em células da placenta humana 

(CATTINI et al., 1991). Em estudos realizados por Davis et al. (1997) e Quarto et al. 

(1991) foi observado que as isoformas do bFGF localizadas no núcleo apresentaram 

maior eficiência no aumento da síntese de DNA que a isoforma de baixo peso 

molecular, a qual não foi localizada no núcleo até o momento. Foi demonstrado 

também que a expressão do bFGF e seu receptor FGFR1 no núcleo é 
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correlacionada à proliferação de astrócitos e está constitutivamente presente em 

núcleos de proliferação contínua de gliomas (JOY et al., 1997).  

 

Em estudos realizados por Stachowiak et al. (1997) foi possível observar a presença 

da proteína do FGFR1 por meio de imuno-citoquímica confocal no núcleo de 

gliomas. Neste mesmo estudo, a técnica de Western blot revelou a presença de três 

isoformas do FGFR1: as de 103, 118 e 145 kDa, as quais apresentam os domínios C 

e N-terminal. Segundo o autor, o FGFR1 localizado no núcleo mantém a atividade 

quinase. 

 

Ainda segundo Stachowiak et al. (1997) gliomas que originalmente não expressam o 

FGFR1 e que foram trasnfectados com pcDNA3.1-FGFR1 passaram a apresentar 

reação nuclear  para o FGFR1, aumento da atividade proliferativa celular e 

estimulação para a passagem de G0/G1 para S no ciclo celular. Estes resultados 

indicam que a presença constitutiva do FGFR1 nuclear estimula a proliferação de 

gliomas e, no caso da placenta bubalina, objeto de estudo deste trabalho, pode 

estimular a proliferação do epitélio materno, estromas materno e fetal, como 

sugerido a partir da análise dos dados de correlação. 

 

Está bem estabelecido que o bFGF atua como estimulador da atividade proliferativa 

e o Ki-67 é um conhecido e eficiente marcador da atividade proliferativa celular, 

expresso em todas as fases do ciclo celular, exceto em fase G0 e o início da fase 

G1. Outros marcadores de proliferação celular são o BrdU (bromodeoxyuridine) e o 

PCNA (proliferating cell nuclear antigen). Entretanto, o BrdU é incorporado durante a 

fase S, permitindo a marcação apenas das células que se encontram nesta fase. Já 
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o PCNA é necessário para que ocorra a síntese do DNA, mas pode apresentar 

diferentes padrões de coloração de acordo com o fixador utilizado (YU; WOODS; 

LEVISON, 1992). 

 

Durante a gestação o útero passa por intensas alterações morfológicas a fim de 

acomodar o crescimento do concepto. Os tecidos placentários maternos e fetais 

sofrem intensa proliferação celular ao longo da gestação, bem como diferenciação e 

migração e sofrem também apoptose que é inversamente relacionada à atividade 

proliferativa (CORREIA-DA-SILVA et al., 2004). Este trabalho descreve a expressão 

do antígeno Ki-67 durante a gestação, o qual foi detectado a partir de 101 dias de 

gestação nas células dos estromas e epitélios maternos e fetais da placenta de 

fêmeas bubalinas. 

 

Foi descrito que o tecido uterino de ratas gestantes atinge seu desenvolvimento 

máximo com doze dias de gestação, apresentando intensa atividade proliferativa. A 

partir do décimo quarto dia ocorre diminuição do desenvolvimento uterino, 

acompanhada pela diminuição da atividade proliferativa, a qual persiste até o final da 

gestação (WELSH; ENDERS, 1985; WELSH; ENDERS, 1991).  

 

Em bovinos o antígeno Ki-67 pode ser localizado na maioria das células do epitélio 

materno da placenta e sua expressão diminui ao término da gestação (BOOS; 

JANSSEN; MÜLLING, 2003). Ambas as observações são condizentes com as 

encontradas no presente trabalho para o epitélio materno, uma vez que a expressão 

deste marcador de proliferação celular diminui gradativamente entre o início (101 

dias) e o término (300 dias) da gestação. Entretanto Hoffmann e Schuler (2002) 
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observaram que a expressão do antígeno Ki-67 nas células da placenta bovina não 

diminui ao final da gestação. 

 

Segundo Boos; Janssen e Mülling (2003), as células do epitélio fetal da placenta 

bovina apresentaram diminuição da expressão desta proteína ao longo da gestação. 

O epitélio fetal apresentou um pico de marcação para Ki-67 aos 242 dias de 

gestação, o que pode estar relacionado ao possível desenvolvimento exponencial do 

feto nesta etapa exigindo do útero aumento da sua atividade proliferativa a fim de 

acomodar o concepto. No entanto, nesta fase foi possível observar apenas um 

animal e as inferências deverão ser comprovadas posteriormente com maior número 

de animais. Em estudos realizados por Hoffmann e Schuler (2002) foi possível 

observar que houve diminuição da expressão do antígeno Ki-67 nas células do 

epitélio fetal aos 220 dias, seguido por intenso aumento até o período próximo ao 

parto. 

 

Segundo Boos; Janssen e Mülling (2003), a imunoreatividade ao antígeno Ki-67 nas 

células do epitélio fetal e materno da placenta de bovinos indica que a proliferação 

celular é fundamental para a manutenção da gestação e conforme o avanço da 

gestação, esta expressão se torna muito mais presente na porção materna que na 

fetal, o que se reflete nas observações macro e microscópicas de cada 

compartimento. O compartimento materno apresenta maior capacidade de 

crescimento que o fetal (BKÖRKMAN, 1954; BJÖRKMAN, 1969; FERRELL, 1991; 

LAVEN; PETERS, 2001; PRIOR; LASTER, 1979). Essas observações estão de 

acordo com os achados deste presente estudo, que por meio de testes de imuno- 
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histoquímica, determinou uma maior expressão deste marcador de proliferação 

celular pelas células do epitélio materno que do fetal. Esta alta expressão do 

antígeno Ki-67 pelas células do epitélio materno da placenta bovina indicam que a 

proliferação elevada pode estar relacionada à nutrição do feto (BKÖRKMAN, 1954; 

BJÖRKMAN, 1969; BOOS; JANSSEN; MÜLLING, 2003; HOFFMANN; SCHULER, 

2002). As células do estroma materno e fetal da placenta bovina apresentam baixa 

expressão do antígeno Ki-67 ao longo da gestação (BOOS; JANSSEN; MÜLLING, 

2003; HOFFMANN; SCHULER, 2002) como observado no presente trabalho. 

 

Segundo Hoffmann e Schuler (2002) houve diminuição da expressão do antígeno Ki-

67 nas células do estroma materno com 220 dias, seguido por intenso aumento até 

o parto. As células do estroma fetal, assim como as células do estroma materno, 

apresentaram diminuição seguida por aumento, entretanto houve diminuição da 

expressão do antígeno Ki-67 no período final da gestação. Neste presente trabalho a 

expressão do antígeno Ki-67 nas células do estroma materno diminuiu ao longo da 

gestação. Nas células do estroma fetal houve aumento, seguido por diminuição e 

novo aumento, padrão de expressão semelhante ao observado anteriormente, 

exceto pelo período final da gestação que neste presente estudo foi acompanhado 

por diminuição da expressão deste marcador de proliferação celular. 

 

Ao ser feita uma análise comparativa entre a expressão do bFGF, FGFR2 e Ki-67 

observou-se que a ligação do bFGF ao seu receptor FGFR2 pode favorecer a 

estimulação da proliferação celular, através de mecanismos de estimulação 

intrácrinos uma vez que este receptor está altamente expresso no núcleo das células 

da placenta bubalina ao longo da gestação. A expressão destas proteínas no 
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citoplasma das células da placenta sugere também a estimulação das vias 

autócrinas e parácrinas através da sua ligação com seus receptores. 

 

Segundo a literatura a atividade proliferativa celular pode ser influencia da por outros 

FGFs: FGF4 (BACZYK et al., 2005; SUZUKI et al., 2001), FGF7 (PALMIERI et al., 

2003), FGF8 (SUZUKI et al., 2001; XU et al., 1998), FGF9 (MIYAGI et al., 1999) e 

FGF10 (XU et al., 1998). Segundo Baczyk et al. (2005) o FGF4 estimula a 

manutenção da célula em seu estado proliferativo. Em estudos realizados por Suzuki 

et al. (2001), em testículos normais e tumorais, foi observado, através da marcação 

da atividade proliferativa a partir do Ki-67, intensa área mitogênica e alta expressão 

de FGF4, FGF8 e FGFR1. Esses dados estão de acordo com os resultados deste 

presente estudo, uma vez que o FGFR1 apresentou alta correlação positiva com o 

Ki-67 (p<0,0001, para o epitélio materno e estroma materno, p=0,0068 para o 

estroma fetal e p=0,118, não significativa para o epitélio fetal). 

 

Na placenta bubalina a modulação da proliferação celular parece não estar 

relacionada somente ao bFGF, mas sim à ação conjunta entre bFGF e outro FGF, 

que poderia ser o FGF4, o FGF8 ou mesmo o FGF10. O bFGF parece modular a 

atividade proliferativa do epitélio fetal através da ativação do FGFR2. Quando o 

FGFR1 é ativado, a ação parece estar sendo modulada por outro FGF que não o 

bFGF, uma vez que a correlação encontrada foi mais baixa (p < 0.05). 

 

Muitos aspectos do processo reprodutivo ainda são desconhecidos e serão alvo de 

pesquisas futuras. São muitos os benefícios que podem advir da caracterização dos 

efeitos produzidos pelos fatores de crescimento, os quais podem ser utilizados com 
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a finalidade de otimizar o ambiente uterino e propiciar uma melhora dos índices 

reprodutivos de rebanhos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que: 

 

1. as células do estroma fetal, epitélio fetal, epitélio materno e estroma materno 

expressam as proteínas do bFGF e seus receptores FGFR1 e FGFR2 na 

placenta bubalina aos 100, 150, 242 e 300 dias de gestação; 

 

2. existe proliferação, marcada através da expressão do antígeno Ki-67, nas 

células do estroma fetal, epitélio fetal, epitélio materno e estroma materno da 

placenta bubalina ao longo da gestação; 

 

3. existe uma correlação positiva entre a expressão das proteínas do bFGF e 

seus receptores, FGFR1 e FGFR2, e a expressão do Ki-67 ao longo da 

gestação; no entanto, o valor da correlação mostrou-se dependente do tipo 

celular e da fase de gestação analisados. 
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 Apêndices 



 
 

APÊNDICES 

 

1 Solução citrato 10mM  

 

Solução A: 21,01 g de ácido cítrico monohidratado (C6H8O7 . H2O) (Ecibra 

Reagentes Analíticos) em 1000 ml de água ultrapura. 

Solução B: 29,41 g de citrato de sódio dihidratado (C6H5O7Na3 . 2H2O) (Ecibra 

Reagentes Analíticos) em 1000 ml de água ultrapura.  

A solução citrato foi preparada adicionando-se 18 ml da solução A e 82 ml da 

solução B em 1000 ml de água ultrapura, pH 6,0. 

 

2 Solução tampão fosfato (PBS) 

 

Os reagentes utilizados (Quadro 1) foram diluídos em 1000 ml de água ultrapura, pH 

7,2 (solução cinco vezes concentrada). 

 

Componentes Quantidade 

Cloreto de sódio (NaCl) 41,0 g 
Fosfato de sódio dibásico dihidratado (Na2HPO4 . 2H2O) 11,0 g 

Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 2,75 g 

Quadro 1 - Formulação da solução tampão fosfato. São Paulo, 2005 

 

3 Tratamento com 3-aminopropiltrietroxi-silano 

 

Lâminas para histologia devem ser limpas com álcool etílico absoluto e imersas em 

uma solução contendo 3-aminopropiltrietroxi-silano (APES) (Sigma Chemical Co., 



 
 

Estados Unidos) em acetona (Labsinth Produtos para Laboratório Ltda, Brasil) por 

um minuto e imediatamente imersas em acetona, dois banhos 20 segundos e 2 

banhos rápidos em água destilada. 

 

4 Análise estatística 

 

Foram selecionados cinco campos de cada corte submetidos ao teste de imuno-

histoquímica para o bFGF, FGFR1, FGFR2 e Ki-67. Cada lâmina continha três 

cortes testes e um teste controle. 

A avaliação da expressão foi feita separadamente para o estroma materno, epitélio 

materno, epitélio fetal e estroma fetal, seguindo um mesmo critério de avaliação: 

Reação ausente (1), fraca (2), moderada (3) e forte (4). 

Os dados foram analisados com o auxílio do programa Graph Prism 4.0. 

A partir dos resultados obtidos foram construídos os gráficos que comparam a 

expressão do bFGF, FGFR1 e FGFR2 com a expressão do antígeno Ki-67. 




