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“Boa terra, velha esfera, que nos leva aonde for

dessem mais valor...” 

 

 

“So from his shell on Delta's showerless isle

Bursts into life the monster

First in translucent lymph with cobweb

The brain's fine floating tissue swells, and spreads;

Nerve after nerve the glistening spine descends,

The red heart dances, the aorta bends;

Through each new gland the purple current glides,

New veins meandering drink the refluent tides;

Edge over edge expands the hardening scale,

And sheaths his slimy skin in silver mail.

Erewhile, emerging from the brooding sand,

With tyger

High on the flood with speckled bos

Helm'd with broad tail, and oar'd with giant limbs;

Rolls his fierce eye

And champs with gnashing teeth his massy jaws;

Old Nilus sighs along his cane

And swarthy Memphis trembles and adores.

Criador: Charles Schulz

Boa terra, velha esfera, que nos leva aonde for. Pro futuro, quem nos dera, que te 

"Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás!"
Ernesto Guevara de la Serna, El Che (

The Temple of Nature 

So from his shell on Delta's showerless isle 

Bursts into life the monster of the Nile; 

First in translucent lymph with cobweb-threads 

The brain's fine floating tissue swells, and spreads; 

Nerve after nerve the glistening spine descends, 

The red heart dances, the aorta bends; 

Through each new gland the purple current glides, 

veins meandering drink the refluent tides; 

Edge over edge expands the hardening scale, 

And sheaths his slimy skin in silver mail. 

Erewhile, emerging from the brooding sand, 

With tyger-paw he prints the brineless strand, 

High on the flood with speckled bosom swims, 

Helm'd with broad tail, and oar'd with giant limbs; 

Rolls his fierce eye-balls, clasps his iron claws, 

And champs with gnashing teeth his massy jaws; 

Old Nilus sighs along his cane-crown'd shores, 

And swarthy Memphis trembles and adores.” 

Erasmus

Letra de música “
Composição: Almir Sater e Paulo Simões.
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Criador: Charles Schulz 

o futuro, quem nos dera, que te 

"Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás!" 
sto Guevara de la Serna, El Che (1928-1967) 

 

 

Erasmus Darwin (1731-1802) 

Letra de música “Mês de maio” 
osição: Almir Sater e Paulo Simões. 
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Resumo 
____________________________________________________________________________ 

 

Descrições morfológicas são os primeiros passos para compreender a fisiologia dos 

organismos e seus sistemas. A biologia do desenvolvimento e a ontogenia da hematopoese de 

serpentes são pouco conhecidas, sendo a hematopoese embrionária inteiramente desconhecida. 

Os principais objetivos deste trabalho foram caracterizar o desenvolvimento e a hematopoese 

embrionária da serpente falsa-coral Oxyrhopus guibei (Dipsadidae: Xenodontinae) a partir da 

oviposição, através da análise de caracteres morfológicos externos para a classificação dos 

estágios de desenvolvimento embrionário, de 30 embriões com 1-3, 15, 25, 30, 45, 65 e ~75 

dias de ovipostura (d.o.) (quando eclodem), e de cortes histológicos de 29 ovos (ou embriões) 

de 1-3, 15, 25, 30, 45, 60d.o. e de filhotes do dia da eclosão e com uma semana de nascimento 

para a caracterização da hematopoese embrionária. Os embriões de 1-3d.o. foram classificados 

entre os estágios (st.) 17 e 23, com ausência da formação ocular até a presença de olhos sem 

pigmentação; de 15d.o. no st. 26, com olhos pigmentados e ductos endolinfáticos calcificados; 

de 25d.o. no st. 31, com escamas no corpo não pigmentado e a musculatura dos flancos não 

fusionada na linha mediana ventral; de 30d.o. entre os st. 31 e 33, que em adição à formação 

descrita no período anterior, apresentam membrana palpebral completa e musculatura 

fusionadas na linha mediana ventral na região pré-cardíaca; de 45d.o. entre os st.34 e 36, com 

musculatura completamente fusionada na linha mediana ventral e começando a desenvolver 

um padrão de pigmentação; de 65d.o. no st. 37 (último da tabela) com o padrão de 

pigmentação bem desenvolvido de coral em tríades, típico da espécie, e com o dente do ovo, e 

com ~75d.o. os ovos eclodiram com filhotes sadios, que apresentam cicatriz umbilical e o 

dente do ovo permanece presente até dois dias após a eclosão. A hematopoese em ovos de 1-3 

e 15d.o. foi caracterizadas como hematopoese extraembrionária, ocorrendo nos vasos das 

membranas extraembrionárias e na fenda vitelínica, e hematopoese intraembrionária, na região 

AGM (aorta gonadal mesonéfrons), principalmente no interior da artéria aorta dorsal, que 

continua como local hematopoético embrionário até no período de 30d.o., porém com 

estruturas mais diferenciadas; com 45d.o. o principal local hematopoético passa a ser medula 

óssea, com foco hematopoético de multi-linhagem sanguínea a partir de 60d.o., nos seios 

vertebrais e medula costal, constituindo o local hematopoético definitivo. Foi observada a 

atividade hematopoética junto ao tecido renal, com o desenvolvimento da região AGM, entre 

os períodos de 15 a 30d.o., o timo e baço apresentam diferenciação linfocítica, observados a 

partir de 30 e 45d.o., respectivamente e o fígado não apresenta hematopoese embrionária. Esta 
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é a primeira descrição do desenvolvimento embrionário de uma serpente Caenophidia ovípara 

e da hematopoese embrionária de Serpentes, contribuindo para o conhecimento da fisilogia 

destes processos e indicando a necessidade de estudos tanto para um melhor entendimento do 

desenvolvimento embrionário, quanto para a compreensão da ontogenia da hematopoese das 

serpentes. 

 

 

 

Palavra chave: Serpentes, Oxyrhopus guibei, hematopoese, desenvolvimento 

embrionário, membranas. 
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Abstract 
____________________________________________________________________________ 

 

Morphological descriptions are the first steps to understand the physiology of organisms 

and their systems. Developmental biology and ontogeny of hematopoiesis of snakes are poorly 

known, and the embryonic hematopoiesis is completely unknown. The main goals of this study 

were to characterize the embryonic and hematopoiesis development of the false coral snake 

Oxyrhopus guibei (Dipsadidae: Xenodontinae) since oviposition. Analysis of external 

morphological characters regarding the classification developmental stages for developmental 

stages classification has been made for 30 embryos with 1 -3, 15, 25, 30, 45, 65 and ~ 75 days 

after oviposition days (o.d.) (when hatched), and histological sections of 29 eggs (or embryos) 

from 1-3, 15, 25, 30, 45, 60o.d. and one day neonates and one week after birth for the 

characterization of embryonic hematopoiesis. The embryos with 1-3o.d. were ranked between 

17 and 23 stages (st.), with the absence of eye formation to the presence of unpigmented eyes; 

with 15o.d. in 26 st., with pigmented eyes and calcified endolymphatic duct; with 25o.d. in 31 

st., with unpigmented body scales and muscles of the flanks not fused in the midline, with 

30o.d. between 31 and 33 st., which in addition to the preceeding form, have full eyelid 

membrane and muscles fused at midline in the pre-cardiac region; with 45d.o. between 34 and 

36 st., with muscles completely fused in the midline and beginning the development of 

pigmentation pattern, with 65o.d. in 37 st. (last stage of table) with the distinctive pigmentation 

tricolor-triad pattern , and the egg tooth, and ~ 75 d.o. health newborns have hatched, 

exhibiting the umbilical scar and the egg tooth up to two days after hatching. The 

hematopoiesis in eggs of 1-3 and 15o.d. was characterized as extraembryonic hematopoiesis, 

occurring in the vessels of extraembryonic membranes and in yolk clef, and intraembryonic 

hematopoiesis, in the AGM (gonad mesonefron aorta), mainly within the dorsal aorta, which 

continues as the embryonic hematopoietic site until the 30o.d., although with better 

differentiated structures; wth 45o.d. the bone marrow turns the main hematopoietic site, and 

with a hematopoietic focus of multi-lineage blood beginning in the 60d.o. at vertebral sinus 

and the ribs marrow, consisting the definitive hematopoietic sites. Hematopoietic activity was 

observed with the kidney tissue, through development of the AGM region, between the periods 

of 15 to 30d.o., thymus and spleen lymphocyte differentiation have been observed at 30 . and 

45o.d., respectively, and the liver does not displays embryonic hematopoiesis. This is the first 

description of embryonic development of an oviparous Caenophidia snake and of the 

embryonic hematopoiesis in Serpentes, contributing to the knowledge the physiology of these 
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processes and demonstrating the need of further studies for a better understanding of both 

embryonic development and the ontogeny snake 

 

 

Key words: Snakes, Oxyrhopus guibei, hematopoiese, embryonic development, membranes. 
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Introdução 
____________________________________________________________________________ 

 

 Panorama histórico 
 

Pesquisas sobre ovos de répteis (não avianos) e suas relações ecológicas surgiram no 

final do século XIX e início do século XX, com Dendy (1899), Brimley (1903) e Coker (1910) 

relacionando o aumento da massa de ovos de cascas flexíveis de quelônios e lepidosauros com 

absorção de água (Packard, 1991). Mais tarde surgem estudos sobre a influência da 

temperatura e umidade externas no desenvolvimento de ovos de Squamata (serpentes, lagartos 

e anfisbênios) (ver fig. 1), principalmente relacionados ao metabolismo energético do embrião 

(ver Bohr, 1904; Blanchard, 1933, 1936; Zarrow e Pomerat, 1937; Cagle, 1940; Clark, 1946; 

Fox, 1948; Fisk e Tribe, 1949 e Grodzinski, 1949). No entanto, grande parte do atual interesse 

sobre ecofisiologia de ovos de Squamata se deve aos estudos de Cunningham e seus 

colaboradores (Cunningham e Hurwitz, 1936, Cunningham e Huene, 1938, Cunningham et. al., 

1939) e mais tarde aos de Fitch e Fitch (1967), Packard e Packard (1988) e Deeming e 

Ferguson (1991), formando uma base sólida para o atual cenário das pesquisas com ovos de 

Squamata. 

Assim, linhas de pesquisas mais específicas foram se consolidando, além da relação de 

influência dos fatores abióticos no tempo de desenvolvimento do ovo (ver Vinegar, 1973; 

Muth, 1980; Christian et. al., 1986; Plummer e Snell, 1988; Shine, 1995; Morafka et. al., 2000; 

Shine e Thompson, 2006), como a influência desses fatores sobre a aptidão dos filhotes (ver 

Vitt e Price, 1982; Burger, 1989, 1998, 1990; Shine et. al. 1997a, b; Angilleta et. al., 2000; 

Webb et. al., 2001; Herczeg et. al., 2007; Warner e Shine, 2007), cuidados e investimentos 

parentais (ver Burger e Zappalorti, 1986; Shine, 1988; Warner e Andrews, 2002; Shine et. al., 

1997b; Shineet. al., 2007; Radder e Shine, 2007; Warner et. al., 2007; Radder et. al., 2007, 

2008; Lourdais et. al., 2008), determinação sexual (ver Charnov e Bull, 1977; Burger e 

Zappalorti, 1988; Janzen, 1991, 1995; Warner e Shine, 2008a, b), formação de membranas 

extra-embrionárias (ver Stewart e Thompson, 2000; Stewart et. al., 2004; Blackburn et. al., 

2003, Knight e Blackburn, 2008), hipóteses sobre a evolução dos modos reprodutivos (ver 

Arrayago et. al., 1996; Blackburn, 1982, 1985; 1998; Shine, 1983, 1985, 1995; Andrews e 

Mathies, 2000), composição e transporte de nutrientes (ver Thompson et. al., 2001; Thompson 

e Speake, 2003), estrutura da casca (ver Heulin et. al., 2002; Packard e DeMarco, 1991; 

Packard et. al., 1982) e metabolismo energético (ver Clark, 1953; Angilletta et. al., 2000). 
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Em contraste com essas linhas de pesquisas, os estudos da biologia do desenvolvimento 

de répteis (não avianos), que vem sendo investigados por mais de um século, ainda são muito 

escassos (ver Parker, 1879; Krull, 1906; Kamal e Hammouda, 1965a, b, c; Treadwell, 1962; 

Korneva, 1969; Hubert, 1985) e existem poucos trabalhos com descrições de desenvolvimento 

embrionário, entre eles estão as tabelas de estágios de desenvolvimento embrionário (ver 

Dufauré e Hubert, 1961; Zehr, 1962; Hubert e Dufaure, 1968; Yntema, 1968; Hua et. al., 2004; 

Lungman et. al., 2008). 

A origem da hematopoese é um tema que vem sendo pesquisado há décadas, iniciado 

com os estudos em embriões de aves, de Moore e Owen (1965; 1967) tentando estabelecer o 

local do surgimento das células-tronco hematopoéticas (CTH), seguidos mais tarde por estudos 

de Le Douarin (1969), Martin (1972) e Dieterlen-Lièvre (1975) com diferentes modelos 

animais, incluindo quimeras com estruturas de diferentes animais. Nos últimos anos, houve um 

grande avanço em pesquisas com células-tronco (inclusive de humanos), e muitas questões 

relacionadas às CTH surgiram e têm sido investigadas (ver Pardanaud et. al., 1987; Jeurissen e 

Janse, 1998; Turpen, 1998; Marshall e Thrasher, 2001; Ciao-Uitz et. al., 2003; Davidson e 

Zon, 2004). Porém poucos estudos mostram esse processo em diferentes grupos de vertebrados 

(ver Vasse e Beaupain, 1981; Zon, 1995; Cumano e Godin, 2007; Hartenstein e Mandal, 2006; 

Martinez-Agosto et. al., 2007). Em Squamata a fisiologia da hematopoese adulta ainda é um 

processo pouco conhecido (Pienaar, 1962; Efrati et. al., 1970; Taïb-Cazal, 1973; Zapata et. al., 

1981) sendo que em serpentes, a hematopoese só foi descrita recentemente um estudo de 

serpentes adultas (ver Sano-Martins et. al., 2002) e outro de serpentes filhotes (Dabrowski et. 

al., 2007). 

 

Visão Geral 
 

O clado Amniota é notável por sua extraordinária diversidade ecológica e taxonômica, 

com mais de 23.000 espécies vivas, compreendendo mamíferos e répteis, incluindo as aves 

(Fig. 1). O táxon é denominado pela estrutura característica do ovo em que a membrana 

amniótica forma uma cavidade cheia de líquido que envolve o embrião em desenvolvimento. O 

ovo amniótico surgiu em adaptação à menor umidade do ambiente, com a saída dos 

vertebrados da água e ocupação do meio terrestre durante o período Carbonífero, e é 

considerado uma das principais adaptações da evolução na história de vida dos vertebrados 

terrestres (Shedlock e Edwards, 2009). Os resultados dessa adaptação são as membranas extra-

embrionárias: o âmnio, que envolve o embrião oferecendo proteção mecânica; o alantóide, 
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funcionando inicialmente como um reservatório de excretas e órgão de trocas gasosas; e o 

córion, desenvolvido na parte mais externa do interior do ovo, envolvendo as outras 

membranas e o embrião, além da membrana vitelínica já presente nos ovos de peixes e anfíbios 

(Pough et. al., 1999) (ver fig. 2). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relações filogenéticas de Amniota. Baseada em Shedlock e Edwards (2009) e 

Gauthier et. al.(1988). Classificação de deBraga e Rieppel (1997), Rieppel (1999) e Zardoya e 

Meyer (2001) para Diapsida; e Vidal e Hedges (2009) para Squamata. 
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A oviparidade é o modo reprodutivo prevalecente entre os répteis, entretanto, a ordem 

Squamata apresenta uma grande plasticidade reprodutiva, com animais ovíparos e vivíparos 

nos mais diversos clados e com diferentes adaptações estruturais em ambos os modos 

reprodutivos, que podem contribuir para a compreensão da evolução do caráter reprodução. Na 

oviparidade propriamente dita, o desenvolvimento embrionário ocorre fora do corpo materno e 

é sustentado inteiramente pelo vitelo (oviparidade lecitotrófica). Porém nos Squamata 

ovíparos, as oviposições acontecem com os embriões formados em variados graus de 

desenvolvimentos nos diferentes táxons, existindo espécies com embriões em estágios iniciais 

de desenvolvimento e outras com embriões em estágios bem avançados, podendo ocorrer 

trocas fisiológicas com o tecido materno (placentação) durante o período no oviduto 

(ovíparidade predominantemente lecitotrófica). Na viviparidade em Squamata, o 

desenvolvimento embrionário ocorre inteiramente no oviduto, podendo ser mantido 

inteiramente pelos nutrientes do vitelo (viviparidade lecitotrófica) ou pela transferência de 

nutrientes da mãe pela placenta (viviparidade substancialmente placentotrófica) (Yaron, 1985, 

Stewart e Thompson, 2000). 

Nos ovos de Squamata o desenvolvimento do embrião ocorre em uma extremidade do 

ovo próximo à casca (polo embriônico) sobre uma grande quantidade de vitelo (ovos 

megalécitos), que irá fornecer todos os nutrientes para o seu desenvolvimento. O albúmen é 

muito reduzido comparando com ovos de aves (Mossman, 1987). A casca do ovo, que pode ser 

coriácea e flexível, como em serpentes, ou bem calcificada e rígida como na maioria dos 

lagartos, fornece proteção mecânica e permite o transporte de gases respiratórios e vapor 

d’água, regulando o controle metabólico e hídrico do embrião em desenvolvimento (Packard e 

Packard, 1988). 

As membranas extraembrionárias são formadas e sofrem modificações ontogenéticas 

juntamente com desenvolvimento do embrião, sendo denominadas de acordo com a estrutura 

em formação e suas funções (Fig. 2). Elas são responsáveis pelas trocas fisiológicas ao longo 

do desenvolvimento do embrião, que podem ocorrer por difusão, com a passagem de água e 

gases pela membrana da casca ou através dos vasos sanguíneos que liga essas membranas ao 

embrião (Packard e Packard, 1988; Stewart e Thompson, 2000). Os vasos sanguíneos surgem a 

partir da diferenciação do mesoderma da onfalopleura trilaminar, uma das primeiras 

membranas extraembrionárias a se formar nos estágios iniciais de desenvolvimento do ovo, 

onde forma uma importante região de angiogênese e hematopoese (Stewart, 1993; Stewart, 

1997). 
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Figura 2. Desenvolvimento do ovo amniótico (Squamata). (A) Esquema das membranas 

extraembrionárias do ovo amniótico. (B) Ontogenia das membranas extraembrionárias 

baseadas no desenvolvimento do ovo de serpentes vivíparas, Thamnophiini (Natricidae) e 

ovípara, Pituophis guttatus (Colubridae) e (C) do lagarto Eumeces fasciatus (Scincidae), com a 

heterocronia no desenvolvimento do alantóide. 

 

Abreviações: OB: onfalopleura bilaminar; MCV: membrana coriovitelínica; OFT: onfalopleura 

trilaminar vascularizada; MCA: membrana corioalantóica; MI: mesoderma intravilelínico; 

ESV: esplancnopleura saco-vitelínica; CE: celoma extraembrionário; MVI: massa vitelínica 

isolada; FV: fenda vitelínica; MA: membrana alantóica; C: córion. 
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Existem poucos estudos sobre ovos de serpentes até o momento, havendo principalmente 

registros relacionados à ecologia como número de ovos por oviposição, ninhadas comunais, 

sucesso reprodutivo, sazonalidade reprodutiva, morfologia externa e tempo e temperaturas de 

incubação (ver Burger e Zappalorti, 1988; Pontes e Di-Bernardo, 1988; Burger, 1998; 

Albuquerque e Ferrarezzi, 2004, entre outros), porém não há estudo do desenvolvimento 

embrionário de serpentes Caenophidia (ver Fig.4A) ovíparas bem como de hematopoese 

embrionária de serpentes. 

A serpente utilizada para este estudo, Oxyrhopus guibei (Hoge e Romano, 1977) 

pertence à subfamília Xenodontinae (Fig. 4B) e é conhecida popularmente como “falsa-coral” 

(Fig. 3). Apresenta hábito predominantemente noturno, é terrícola, alimenta-se de roedores e 

lagartos e é uma espécie comum na região sudeste do Brasil, de áreas abertas e margens de 

florestas (Sazima e Abbe, 1991, Sazima e Haddad, 1992, Andrade e Silvano, 1996). O modo 

reprodutivo desta serpente é ovíparo assazonal, isto é, pode ocorrer oviposições ao longo de 

todo o ano, porém ocorrem em maior quantidade no começo da estação chuvosa e as fêmeas 

podem ter pequenos e muitos ovos ou grandes e poucos (Pizzatto e Marques, 2002). 

 

 

 

Figura 3. Falsa-coral, Oxyrhopus guibei, fêmea adulta. 
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A 

  

 

 
 

Figura 4. Relações filogenéticas de Serpentes e de Dipsadidae. (A) Relações filogenéticas 

de Serpentes, baseada em Wiens et. al.(2008). Classificação das famílias baseada em Vidal et. 

al.(2007), Vidal e Hedges (2009), Vidal et. al. (2009). B. Relações filogenéticas de Dipsadidae, 

baseada em Zaher et. al. (2009). 

B 
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Desenvolvimento Embrionário 
 

As descrições morfológicas são os primeiros passos na biologia do desenvolvimento para 

estabelecer padrões e conhecer as diferenças estruturais entre os organismos. Isto só é possível 

com a identificação das estruturas que são formadas ao longo do desenvolvimento do embrião 

dos diversos grupos de vertebrados. Tabelas de estágios de desenvolvimento embrionário de 

espécies modelos têm sido feitas, como a tabela de estágios de Carnegie para embriologia 

humana (O'Rahilly, 1973), de camundongo (Mus musculus) para mamíferos (Theiler, 1972), de 

galinha (Gallus gallus) para aves (Hamburger e Hamilton, 1951), Chelydra serpentina para 

quelônios (Yntema, 1968), Caiman latirostris (Lungman et. al., 2008) e Alligator sinensis 

(Hua et. al., 2004) para crocodilianos, uma tabela genérica para anfíbios anuros (Gosner, 

1960), da salamandra Ambystoma punctatum para anfíbios Caudata (Harrison, 1969), de 

Zebrafish (Danio rerio) para peixes (Kimmel et. al., 1995), tornando-os trabalhos clássicos de 

identificação de estágios de desenvolvimento. Porém, informações sobre a biologia do 

desenvolvimento de répteis (não avianos) ainda são muito escassas na literatura científica e 

praticamente ausentes nos livros didáticos. 

Em Squamata, os trabalhos de biologia do desenvolvimento são mais concentrados em 

espécies de lagartos, entre os quais estão algumas tabelas de estágios de desenvolvimento 

embrionário para 13 espécies, das famílias Lacertidae, Iguanidae, Chamaeleonidae, Agamidae, 

Gekkonidae, Scincidae e Anguidae (ver Hubert, 1985). Para serpentes foram produzidas 

tabelas de estágios de duas espécies vivíparas: Thamnophis sirtalis (Zehr, 1962) e Vipera aspis 

(Hubert e Dufaure, 1968), e duas ovíparas: Naja kaouthia (Jackson, 2002) e Python sebae 

(Boughner, 2007). Além das tabelas de desenvolvimento, trabalhos mais específicos e pontuais 

do desenvolvimento embrionário de serpentes têm sido publicados, como partes da 

organogênese (principalmente formação óssea) ou de sua cronologia (ver Krull, 1906; 

Franklin, 1945; Treadwell, 1962; Kamal e Hammouda, 1965a, b, c; Korneva, 1969; Branch e 

Patterson, 1975; Holtzman e Halpern, 1989; Bandali et. al., 2007; Head e Polly, 2007; 

Buchtóva et. al., 2008) e mais recentemente estudos de padrões de expressões gênicas (Cohn e 

Tickle, 1999; Polly et.al., 2001; Gomez et. al., 2008; Vonk e Richardson, 2008; Woltering et. 

al., 2009) entre outros. 
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Hematopoese 
 

A hematopoese é um processo que ocorre em todos os vertebrados, caracterizado pela 

maturação constante de células sanguíneas por diferenciação celular de um grupo auto-

renovável de precursores multipotentes, em microambientes de alguns tecidos, como fígado, 

baço, medula óssea e membranas extraembrionárias (Bondurant e Koury, 1999; Godin e 

Cumano, 2002; Cumano e Godin, 2007). 

A origem da hematopoese se dá na fase embrionária, e há um conceito amplamente 

aceito de que dois distintos grupos de células hematopoéticas são produzidos, a hematopoese 

primitiva, que é produzida na membrana saco-vitelínica (também chamada de hematopoese 

ventral) e a hematopoese definitiva, produzida intraembrionária (ou hematopoese dorsal), 

dando origem às CTH, que formam a base do sistema hematopoético adulto (Bollerot et. al., 

2005; McGrath e Palis, 2005; Pietilä e Vainio, 2005). 

Moore e Owen (1965; 1967) constituíram a base da teoria hematogênea relatando que as 

CTH eram produzidas no saco vitelínico, nos estágios iniciais do desenvolvimento e migravam 

para os rudimentos dos órgãos hematopoiéticos para colonização secundária. Pouco mais tarde, 

pesquisas com a denominada “quimera saco-vitelínica”, um enxerto homotópico de um 

embrião de codorna em um saco vitelínico de galinha (Le Douarin, 1969; Martin, 1972; 

Dieterlen-Lièvre, 1975), mostraram que os órgãos hematopoéticos eram germinados quase 

exclusivamente por células de origem intraembrionárias (de codorna), contrariando a teoria da 

origem saco-vitelínica e estabelecendo a teoria da origem intraembrionária das CTH. No 

entanto, muitas questões a respeito da origem das células hematopoéticas ainda não estão 

esclarecidas. 

Recentemente, estudos sobre a origem das CTH têm demostrado que o desenvolvimento 

das células sanguíneas e endoteliais são estreitamente relacionadas e este é um padrão muito 

conservado entre as espécies (Turpen, 1998; Ciao-Uitz et. al., 2003; Davidson e Zon, 2004). 

Em todos os modelos animais estudados, são formados sucessivos locais de hematopoese ao 

longo do desenvolvimento, até o seu estabelecimento no indivíduo adulto (Tab. 1). O local 

hematopoético primário, as ilhotas sanguíneas do saco vitelínico (ISV), é formado em estágios 

muito iniciais do desenvolvimento. Neste local ocorre geração e diferenciação hematopoética 

para suprir o desenvolvimento embrionário inicial, já descrito para mamíferos, aves e anfíbios, 

neste, chamada de ilhotas sanguíneas ventrais (ISV) (Tkachuk et. al. 2007, Marshall e 

Thrasher, 2001). Em peixes teleósteos (Zebrafish, Danio rerio e Acará-bandeira/Angelfish, 

Pterophyllum scalare) esse local hematopoético primário é intraembrionário, chamado massa 
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celular intermediária (MCI) (Al-Adhami e Kunz, 1976; Al-Adhami e Kunz, 1977; Zhang e 

Rodaway, 2007). 

Com o desenvolvimento do embrião surge o local hematopoético secundário, a região 

AGM (aorta gonadal mesonefrons) de origem mesodérmica axial, que irá formar a artéria aorta 

dorsal, órgãos genitais/gônadas, pró/mesonefrons e esplancnopleura paraórtica adjacente 

(Medvinsky et. al., 1993; Medvinsky e Dzierzak, 1996). A AGM tem sido descrita como local 

de geração de células hematopoéticas para todos os modelos de vertebrados estudados, porém 

em anfíbios a placa dorsal lateral dos embriões é a estrutura homóloga onde foi observado esse 

processo (Chen e Turpen, 1995; Yamaguchi e Wakahara, 2001). Recentemente estruturas 

extraembrionárias como o alantóide de aves e camundongos (Caprioli et. al., 1998; 2001; 

Zeigler et. al., 2006; Corbel et. al., 2007) e a placenta de camundongos (Gekas et. al., 2005; 

Ottersbach e Dzierzak, 2005) tem sido consideradas como possíveis locais secundários de 

geração hematopoética. 

Antes do desenvolvimento dos órgãos hematopoéticos definitivos, é estabelecido um 

local hematopoético intermediário, com manutenção, expansão e diferenciação das CTH, 

porém não é considerado um local de geração dessas células. Em embriões de mamíferos e 

anfíbios, o fígado fetal foi descrito como local hematopoético intermediário, porém em 

embriões de aves, o foco paraórtico, diferenciado da região AGM, é o local onde essa 

hematopoese ocorre e não no fígado (Cumano e Godin, 2007). Em embriões de peixes, 

pesquisas sugerem o fígado e prónefrons como um local hematopoético intermediário (Zon, 

1995), enquanto que outros pesquisadores assumem não haver um local hematopoético 

intermediário nesse grupo (ver Cumano e Godin, 2007). 

Finalmente, com o nascimento e crescimento dos filhotes, a hematopoese se estabelece 

nos órgãos hematopoéticos definitivos. Em espécies estudadas de mamíferos, aves e anfíbios, a 

medula óssea é o principal órgão hematopoético na fase adulta, ocorrendo manutenção das 

CTH e sua diferenciação. Recentemente um estudo mostra que o rim, juntamente com a 

medula óssea, também é um local hematopoético definitivo em uma espécie de anfíbio anuro 

(Lithobates catesbianus) (Manso et. al., 2009), não ocorrendo hematopoese em outros órgãos, 

como baço e fígado, relatados em outros estudos (Jordan e Speidel, 1923; Hadji-Azimi et. al., 

1987, Cumano e Godim, 2007), porém a sazonalidade de regiões temperadas parece influenciar 

a ocorrência de função hematopoética nesses órgãos (Jordan e Speidel, 1923, Zon, 1995). Em 

peixes teleósteos (Zebrafish e Angelfish), o órgão hematopoético definitivo é o rim (Al-

Adhami e Kunz, 1976; Al-Adhami e Kunz, 1977). Além da medula óssea e rim, outros órgãos 

também considerados locais hematopoéticos definitivos, tendo importante papel na 
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Tabela I - Locais sucessivos de hematopoese nos embriões de vertebrados: Localização e 

funções. (Traduzido de Cumano e Godin, 2007). 

 

 

 

Abreviações: AGM: aorta, gônadas e mesonéfrons; CTH: célula-tronco hematopoética; FF: 

fígado fetal; ISV: ilhotas sanguíneas ventrais; MCI: massa celular intermediária; MO: medula 

óssea; PDL: placa dorsal lateral; SV: saco vitelínico. 

 

 

 

 

 

 

 
Local de geração 

inicial 

Local de geração 

secundário 

Local 

hematopoético 

intermediário 

Local hematopoético 

definitivo 

Peixes 

(Zebrafish) 

MCI: Geração + 

diferenciação 

AGM: Geração. 

Diferenciação 

não evidente 

Desconhecido Timo: diferenciação de 

células T 

Rim: Manutenção de 

CTH + diferenciação? 

Anfíbios  

(Xenopus) 

SV (ISV): Geração + 

diferenciação 

AGM (PDL): Geração. 

Diferenciação 

não evidente 

FF: Manutenção de 

CTH? 

Expansão de CTH? 

Diferenciação 

Timo: diferenciação de 

células T 

Baço: diferenciação 

Rim: Manutenção de 

CTH + diferenciação? 

Aves 

(galinha/ 

Codorna) 

SV: Geração + 

diferenciação 

AGM: Geração. 

Diferenciação 

não evidente 

Alantóide: Geração? 

Foco Paraórtico: 

Manutenção de 

CTH? 

Expansão de CTH? 

Diferenciação 

Timo: diferenciação de 

células T 

Bursa: diferenciação de 

células B 

Baço: diferenciação 

MO: Manutenção de 

CTH + diferenciação 

Camundongo SV: Geração + 

diferenciação 

AGM: Geração. 

Diferenciação 

não evidente 

Expansão? 

Alantóide/Placenta: 

Geração? 

Acumulação? 

Expansão? 

FF: Manutenção de 

CTH 

Expansão de CTH 

Diferenciação 

Timo: diferenciação de 

células T 

Baço: diferenciação de 

células B 

MO: Manutenção de 

CTH + diferenciação 

Humano SV: Geração + 

diferenciação 

AGM: Geração. 

Diferenciação 

não evidente 

Expansão? 

FF: Manutenção de 

CTH 

Expansão de CTH 

Diferenciação 

Timo: diferenciação de 

células T 

Baço: diferenciação de 

células B 

MO: Manutenção de 

CTH + diferenciação 
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diferenciação linfocítica. O baço é um importante órgão hematopoético definitivo, em 

mamíferos e aves, porém sua atividade hematopoética, juntamente com o fígado em peixes, é 

sugerida por Zon (1995). Assim como o baço, a bursa em aves, e o timo em todos os modelos 

de vertebrados estudados, são importante órgãos hematopoéticos definitivos de diferenciação 

(Cumano e Godin, 2007). 

Estudos sobre a hematopoese em répteis (não avianos) adultos, indicam a medula óssea 

como principal órgão hematopoético, descrito para quelônios (Garner et. al., 1996) e 

Squamata, principalmente lagartos (Pienaar, 1962; Efrati et. al., 1970; Taïb-Cazal, 1973; 

Zapata et. al., 1981). Vasse e Beaupain (1981) em um estudo da ontogenia da eritropoese e da 

hemoglobina do cágado Emys orbicularis (Testudines: Emydidae), relata a hematopoese 

extraembrionária nas ISV em estágios iniciais de desenvolvimento, e grânulopoese no fígado de 

estágios posteriores até o indivíduo jovem (porém nenhuma figura deste órgão é apresentado neste 

trabalho). Em serpentes adultas, foi relatado linfopoese em um estudo relacionado ao sistema 

linfático (Chapman e Conklin, 1935) e em descrição de linfócitos extra-vasculares (Kotani, 

1959). Entretanto, recentemente foi descrita a hematopoese em serpentes adultas (Bothrops 

jararaca, B. jararacussu, Waglerophis merremii, Elaphe taeniura, Boa constrictor e Python 

reticulatus), sendo a medula óssea de vértebras e costelas o principal local hematopoético 

(Sano-Martins et. al., 2002). Em estudo da hematopoese pós-natal de serpentes (Boa 

constrictor, Elaphe guttata, Lamprophis fuliginosus e Bothrops jararaca) foi observado além 

da hematopoese já estabelecida na medula óssea, foco eritropoético no baço de B. jararaca 

(Dabrowski et. al., 2007). Assim, não há estudos sobre a hematopoese embrionária de 

serpentes. 

 

Membranas extraembrionárias em Squamata 
 

Muitos estudos do desenvolvimento de membranas extraembrionárias de Squamata têm 

sido feitos por sua singularidade entre os vertebrados, sendo o único grupo a apresentar no ovo 

uma estrutura denominada fenda vitelínica (FV), que surge com a ontogenia do saco vitelínico 

(Fig. 2) (ver Stewart e Blackburn, 1988; Stewart, 1993; Blackburn, 1998; Stewart e Florian Jr., 

2000; Stewart e Thompson, 2000; 2003; Blackburn et. al., 2003; Stewart et. al., 2004). A FV 

foi descrita por Hrabowski (1926) como uma cavidade formada pela migração de células de 

origem mesodérmica, próximo do sinus terminalis para o vitelo, dividindo-o em massa 

vitelínica principal (MVP) e massa vitelínica isolada (MVI). Neste estudo, Hrabowski sugeriu 

que a função da FV estaria relacionada com a digestão do vitelo e com a hematopoese. 
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A sequência de desenvolvimento das membranas extraembrionárias de Squamata ocorre 

com a formação das membranas que recobre o embrião e da que envolve o vitelo. Na região 

imediatamente adjacente ao embrião, é formada a membrana corioalantóica (MCA), com o 

alantóide se desenvolvendo sobre o córion (somatopleura bilaminar), que é responsável pelas 

trocas gasosas do ovo até o total desenvolvimento embrionário. Essa membrana é ricamente 

vascularizada e forma pregas, aumentando a área de contato desses vasos com células 

endodérmicas presentes no vitelo, que parecem estarem envolvidas com a metabolização dos 

nutrientes do vitelo (Stewart et. al. 2004). Na região adjacente ao vitelo, a onfalopleura 

bilaminar (OFB) se desenvolve a partir do polo embriônico, passa a ser chamada de 

Onfalopleura trilaminar (OFT) com o desenvolvimento da camada interna de mesoderma e se 

expande para envolver todo o vitelo, formando a membrana coriovitelínica (MCV). Com as 

alterações ontogenéticas, o mesoderma da MCV invade a massa vitelínica formando a MVP e 

a MVI, separadas pela FV. A membrana que envolve a MVP passa a ser chamada de 

esplancnopleura saco-vitelínica (ESV), que é vascularizada e a membrana que envolve a MVI 

continua sendo a OFB e não apresenta vascularização (Stewart et. al., 2004). Com a expansão 

da vesícula alantóica pela FV (em serpente), a sobreposição da membrana alantóica com as 

estruturas que formam a MVI e a OFB, é formada a membrana onfalalantóica (MOF), com 

vasos na FV. Desta forma, nessa porção do polo abembriônico não existe uma vascularização 

em contato com a membrana da casca (Stewart e Blackburn, 1988; Blackburn e Lorenz, 

2003a,b; Stewart e Thompson, 2003) (Fig. 2). Finalmente, nos estágios posteriores de 

desenvolvimento de ovos de uma serpente ovípara (Pituophis guttatus), a MVI é absorvida e as 

CIV ficam em contato com a OFB, formando uma rede vascularizada em toda a circunferência 

do ovo (juntamente com a MCA) (Blackburn et. al., 2003). 

Em estudos do desenvolvimento de Squamata vivíparos são relatados foco inicial de 

hematopoese no desenvolvimento do saco vitelínico, formando uma área vascular (Stewart, 

1993; Stewart e Thompson, 2000; Stewart et. al., 2004). Stewart et. al. (2004) sugerem que a 

FV, do desenvolvimento do lagarto Lacerta vivípara pode ter função hematopoética, como já 

havia sugerido Hrabowski (1926), porém em todos esses estudos de membranas, nenhuma 

descrição detalhada dessa hematopoese é feita. Blackburn et. al. (2003) em um estudo de 

histologia de membranas extraembrionárias da serpente ovípara P. guttatus (= Elaphe guttata), 

descreve a presença de vasos em estágios mais avançados do desenvolvimento embrionário 

sem relatar sobre a atividade hematopoética. Assim, não há estudos mostrando a hematopoese 

em serpentes na fase embrionária. 
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Dessa forma o objetivo do presente estudo é a caracterizar o desenvolvimento e a 

hematopoese embrionária da serpente Oxyrhopus guibei a partir da oviposição. Estes estudos 

podem contribuir para uma melhor compreensão da biologia do desenvolvimento e da 

fisiologia da hematopoese dessas serpentes bem como para estudos comparativos entre os 

diversos grupos. 
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Material e Métodos  
_________________________________________________________________ 
 

Os ovos utilizados neste estudo são provenientes de serpentes Oxyrhopus guibei fêmeas 

prenhas, de vida livre, fornecidas pelo laboratório de Herpetologia, entre 2006 e 2008, 

mantidas até a ovipostura no biotério do laboratório de Fisiopatologia do Instituto Butantan, 

São Paulo (Fig. 5). A biometria (comprimento, largura e massa) dos ovos foi registrada no 

momento após a ovipostura e estes foram mantidos em incubadora, com umidade controlada, 

sob temperatura de 24 a 27ºC, com exceção dos ovos utilizados no período de 1-3 dias de 

ovipostura (d.o.), que foram processados imediatamente após o encontro dos ovos junto das 

fêmeas. 

Para a caracterização do desenvolvimento embrionário, os ovos foram seccionados e 

examinados em estereomicroscópio Leica M165 C com câmera digital Leica DFC280 

acoplada, para o registro fotográfico dos caracteres morfológicos externos dos embriões e 

anexos embrionários. A classificação dos estágios de desenvolvimento embrionário (EDE) foi 

feita segundo a tabela de Zehr (1962), descrita para o desenvolvimento embrionário de 

Thamnophis sirtalis (Serpentes: Natricidae). Outros caracteres descritos para embriões de 

serpentes também foram utilizados (ver Hubert e Dufaure, 1968; Jackson, 2002; Boughner, 

2007) e análises comparativas com descrições de desenvolvimento embrionário de outros 

vertebrados, principalmente aves e camundongos (Rugh, 1964) foram feitas para identificação 

e descrição das estruturas homólogas. A simetria bi-lateral da cabeça foi utilizada como um 

caráter importante para a confirmação de sanidade e ausência de má-formação nos embriões. 

Foram analisados embriões com 1-3, 15, 25, 30, 45, 65d.o. e filhotes nascidos com 75d.o. 

(Tab. II) Os embriões foram imersos em solução fisiológica 0,75% de NaCl. (valor 

aproximado da osmolaridade do plasma de serpentes, Sano-Martins, com. pess.) durante a 

captura das imagens. Antes da fixação dos espécimes, era adicionada uma solução anestésica 

de pentobarbital sódico na solução fisiológica, de acordo com o protocolo n.º 346/06 da 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan (CEUAIB). 

Para a caracterização da hematopoese, foram feitos cortes histológicos a partir de ovos 

inteiros (com e sem casca); parte de ovos com embrião, membranas, vitelo adjacente e casca; 

embriões inteiros e parte dos embriões como vértebras, baço, fígado, rim e timo, de ovos com 

1-3, 15, 25, 30, 45, 60 e 65 d.o., e de filhotes recém-nascidos (Tabela III). Os ovos foram 

imersos em uma solução anestésica de pentobarbital sódico de acordo com o protocolo da 

CEUAIB acima citado. Posteriormente foram fixados em solução de Bouin por 24 horas (ovos 



 

 

inteiros) ou por 4 horas (peças) 

historesina. Os cortes histológicos for

registro fotográfico, feito por câmera digital Leica DFC420 acoplada ao microscópio. Cortes 

histológicos de tecidos de O. guibei 

melhor análise morfológica comparativa das estruturas. Esses animais foram anteriormente 

utilizados para estudos hematológicos da espécie, anestesiados com pentobarbital sódico 

(33mg/kg) e posteriormente eutanasiados (protocolo 404/07 CEUAIB). Foram feitos cortes 

com espessuras de 4 µm em parafina e, 2 e 3 µm em historesina, e corados com métodos de 

hematoxilina/eosina (H/E), eosina/orange G/floxina (EOF), Giemsa (G) (ver Brancoft e 

Gamble, 2006) e Rosenfeld (R) (Rosenfel, 1947).

A caracterização dos focos hematopoéticos

sangüíneas em diferentes estágios de maturação

membranas extraembrionárias

tecido envolvido na sua formação

in natura do embrião e anexos embrionários foram utilizadas para auxiliar a identificação das 

membranas extraembrionárias.

 

 

 

Figura 5. Fêmea de Oxyrhopus guibei

 

 

 

 

inteiros) ou por 4 horas (peças) e processados de forma rotineira para inclusão em parafina ou 

historesina. Os cortes histológicos foram analisados em microscópio de luz Leica DMLB e o 

registro fotográfico, feito por câmera digital Leica DFC420 acoplada ao microscópio. Cortes 

O. guibei adultos (macho e fêmea) também foram feitos para uma 

ica comparativa das estruturas. Esses animais foram anteriormente 

utilizados para estudos hematológicos da espécie, anestesiados com pentobarbital sódico 

(33mg/kg) e posteriormente eutanasiados (protocolo 404/07 CEUAIB). Foram feitos cortes 

de 4 µm em parafina e, 2 e 3 µm em historesina, e corados com métodos de 

(H/E), eosina/orange G/floxina (EOF), Giemsa (G) (ver Brancoft e 

, 2006) e Rosenfeld (R) (Rosenfel, 1947). 

caracterização dos focos hematopoéticos foi feita através da observação de células 

em diferentes estágios de maturação e presença de mitoses. A d

membranas extraembrionárias foi feita através da identificação morfológica e topográfica 

sua formação, seguindo o padrão descrito por Stewart 

do embrião e anexos embrionários foram utilizadas para auxiliar a identificação das 

membranas extraembrionárias. 

 

Oxyrhopus guibei com ovos, logo após a ovipostura.
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Tabela II. Ovos de Oxyrhopus guibei utilizados para identificação dos estágios de 
desenvolvimento embrionário. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIGLA 

 
POSTURA 

 
ABERTURA 

 
PERÍODO 

ESTÁGIO 
ZEHR 

Ox 13.2 14-15/10/2008 15/10/2008 1-3 d.o. 17 

Ox 7.4 10/9/2007 12/9/2007 1-3 d.o. 17 

Ox 7.7 10/9/2007 12/9/2007 1-3 d.o. 18 

Ox 7.9 10/9/2007 12/9/2007 1-3 d.o. 19 

Ox 17.1 29/05-01/06/2009 01/06/2009 1-3 d.o. 21 

Ox 8.2 02-04/08/2008 5/8/2008 1-3 d.o. 21-22 

Ox 7.1 10/9/2007 12/9/2007 1-3 d.o. 22 

Ox 11.1 29-30/09/2008 1/10/2008 1-3 d.o. 22 

Ox 10.1 12/9/2008 15/9/2008 1-3 d.o. 22 

Ox 12.8 8/10/2008 9/10/2008 1-3 d.o. 22 

Ox 2.1 1/6/2006 1/6/2006 1-3 d.o. 23 

Ox 12.3 8/10/2008 9/10/2008 1-3 d.o. 23 

Ox 15.3 18-20/10/2008 3/11/2008 15 d.o. 26 

Ox 11.6 29-30/09/2008 15/10/2008 15 d.o. 26 

Ox 11.8 29-30/09/2008 15/10/2008 15 d.o. 27 

Ox 12.9 8/10/2008 23/10/2008 15 d.o. 27 

Ox 9.5 24-25/08/2008 18/9/2008 25 d.o. 31 

Ox 12.7 8/10/2008 8/11/2008 30 d.o. 31 

Ox 15.5 18-20/10/2008 18/11/2008 30 d.o. 32 

Ox 10.4 12/9/2008 12/10/2008 30 d.o. 33 

Ox 15.2 18-20/10/2008 2/12/2008 45 d.o. 34 

Ox 16.1 22-24/11/2008 7/1/2009 45 d.o. 35-36 

Ox 16.2 22-24/11/2008 7/1/2009 45 d.o. 36 

Ox 16.3 22-24/11/2008 7/1/2009 45 d.o. 36 

Ox 16.4 22-24/11/2008 26/1/2009 65 d.o. 37 

Ox 9.11 24-25/08/2008 12/11/2008 74 d.o. 37 

Ox 16.5 22-24/11/2008 5/2/2009 74 d.o. 37 

Ox 16.6 22-24/11/2008 5/2/2009 74 d.o. 37 

Ox 16.7 22-24/11/2008 12/2/2009 75 d.o. 37 

Ox 16.8 22-24/11/2008 12/2/2009 75 d.o. 37 
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Tabela III. Cortes histológicos de ovos de Oxyrhopus guibei. utilizados para 
caracterização da hematopoese. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviações: d.o.: dias de ovipostura; emb: embrião; fi: fígado; memb: membrana; 

p/b: pâncreas/baço; r: rim; sem.: semana; ti: timo; vtb: vértebra; AM: azul de 

metileno; EOF: eosina/Orange G/floxina; G: giemsa; H/E: hematoxilina/eosina; 

R: rosenfeld. 

 

 

SIGLA PERÍODO POSTURA CORTE 
PROCESSAMENTO 

COLORAÇÃO 

Ox 2.0 1-3 d.o. 01/06/2006 ovo inteiro PA H/E 

Ox 2.5 1-3 d.o. 01/06/2006 ovo inteiro PA H/E 

Ox 4.1 1-3 d.o. 30/11/2006 ovo inteiro PA H/E 

Ox 5.9 1-3 d.o. 30/11/2006 casca/emb/memb HR H/E 

Ox 6.1 1-3 d.o. 24-28/02/2007 casca/vitelo PA H/E 

Ox 8.6 1-3 d.o. 02-04/08/2008 casca/emb/memb PA H/E 

Ox 10.2 1-3 d.o. 12/09/2008 embrião PA H/E 

Ox 10.7 1-3 d.o. 12/09/2008 vitelo PA H/E 

Ox 10.11 1-3 d.o. 12/09/2008 vitelo PA H/E 

Ox 11.7 1-3 d.o. 29-30/09/2008 casca/emb/vitelo PA H/E 

Ox 12.1 1-3 d.o. 08/10/2008 casca/emb/vitelo PA H/E 

Ox 13.1 1-3 d.o. 14-15/10/2008 vitelo PA H/E 

Ox 11.5 15 d.o. 29-30/09/2008 casca/emb/vitelo PA H/E 

Ox 12.9 15 d.o. 08/10/2008 embrião PA H/E, EOF 

Ox 15.3 15 d.o. 18-20/10/2008 embrião PA H/E, EOF 

Ox 9.5 25 d.o. 24-25/08/2008 embrião PA H/E 

Ox 10.4 30 d.o. 12/09/2008 embrião PA H/E, EOF, G 

Ox 12.7 30 d.o. 08/10/2008 embrião PA H/E, EOF 

Ox 15.5 30 d.o. 18-20/10/2008 vértebra HR HE/AM 

Ox 16.10 30 d.o. 22-24/11/2008 ovo inteiro/emb PA HE, EOF 

Ox 16.11 30 d.o. 22-24/11/2008 ovo inteiro/emb PA HE, EOF 

Ox 15.2 45 d.o. 18-20/10/2008 embrião PA HE, EOF 

Ox 16.2 45 d.o. 22-24/11/2008 vértebra/baço HR HE/RO/G 

Ox 16.3 45 d.o. 22-24/11/2008 vértebra/baço HR HE/RO/G 

Ox 15.6 60 d.o. 18-20/10/2008 embrião PA H/E, EOF 

Ox 16.4 65 d.o. 22-24/11/2008 baço/pâncreas HR HE/RO/G/AM 

Ox 16.6 74 d.o. 22-24/11/2008 vtb, ti, r, p/b, fi HR HE/AM 

Ox 16.7 1 sem. 22-24/11/2008 Vértebra/fígado HR HE/AM 

Ox 16.8 1 sem. 22-24/11/2008 vértebra/fígado HR HE/AM 
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Resultados  
_________________________________________________________________ 

 
Características Gerais 
 

Na morfologia geral o ovo da serpente Oxyrhopus guibei é alongado, branco e apresenta 

a casca flexível (Fig. 6C). A quantidade de albúmen presente no ovo é muito reduzida, quando 

comparado com ovos de aves. 

O desenvolvimento das membranas extraembrionárias de Oxyrhopus guibei ocorre com 

o mesmo padrão já descrito para serpentes. No momento da ovipostura, a membrana da casca 

no interior do ovo, encontra-se sobreposta pela MCV (Fig. 14A) em quase todo o polo 

embriônico, com exceção da área onde está em contato com o embrião através da membrana 

coriônica ou MCA (em formação), dependendo do estágio. No polo abembriônico, a MCV 

ainda não alcançou toda a extensão do vitelo (Fig. 14A), e devido a essa falta de 

compartimentalização, é extravasado com a secção da casca (Fig. 6C). Nesta fase o albúmen 

presente está misturado ao vitelo. Com o desenvolvimento (nos períodos seguintes), a MCV 

passa a envolver completamente o vitelo da MVP (Fig. 14B) e é possível seccionar a casca sem 

que ocorra seu extravasamento (Fig. 6D, F), além de ser possível observar o albúmen externo 

ao saco vitelínico (Fig. 6A). Os embriões estão localizados no interior da cavidade amniótica, 

que é delimitada por uma delgada, lisa e translúcida membrana, a membrana amniótica (MA). 

Com o desenvolvimento do alantóide e a sobreposição dessa vesícula sobre a MA, é formada a 

MCA (Fig. 6E; 14C-E; 19B), com duas camadas, a interna formada pela MA e a externa, mais 

espessa, com um aspecto rugoso, opaco e vascularizado, o alantóide. Na formação do saco 

vitelínico, a OFB (Fig. 14A, H) se desenvolve a partir do polo embriônico, recebe uma camada 

interna de mesoderma, formando a OFT vascularizada, passando a ser chamada de MCV (Fig. 

14A, I). Essa membrana invade o vitelo e é subdividida, formando ESV que envolve a MVP 

(Fig. 14B, J, K), e no polo abembriônico continua como OFB que recobre o assoalho da MVI, 

que é uma delgada faixa de vitelo próximo à casca (Fig. 14B). Entre essas massas de vitelo é 

formada a FV e a expansão do alantóide nesse espaço forma a membrana onfalalantóica nos 

estágios posteriores de desenvolvimento (Fig. 16I). A ESV é formada envolvendo toda a MVP 

em seu interior (polo abembriônico). Externamente, a ESV forma uma bolsa por invaginação e 

envolve todo o embrião que se aprofunda nessa “cavidade” ao longo do desenvolvimento (Fig. 

6F) (segundo o padrão descrito em Stewart e Thompson, 2000; Blackburn e Lorenz, 2003a, 

Blackburn et. al., 2003 e Stewart et. al., 2004). 
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Na análise dos cortes histológicos de ovos inteiros (com embrião, membranas e vitelo), 

frequentemente foram observados dois tipos celulares mais concentrados nas margens do 

vitelo, no pólo embriônico, nos estágios iniciais de desenvolvimento (1-3 e 15d.o.). Um deles 

apresenta núcleo grande e redondo, com numerosas e grandes vesículas eosinofílicas no 

citoplasma (em H/E), sendo muito maiores que as células sanguíneas (entre 20 e 60µm) e 

encontradas margeando as pregas vasculares da MCA (Fig. 6G; 14 B, C, E-G; 16 E, F) e os 

vasos da ESV (Fig. 14B, J), dentro da MVP, sempre em contato direto com o vitelo. O outro 

tipo celular é semelhante ao heterófilo (granulócito do sangue de serpentes, homólogo ao 

neutrófilo dos mamíferos) e com quantidade variada de grânulos (também eosinofílicos, em 

H/E) no citoplasma. Foram observadas em praticamente todos os tecidos do ovo: entre as 

células das membranas extraembrionárias (Fig. 6F, G; 14D,K; 15B), em todo o sistema 

circulatório (Fig. 16H) e também livres entre os tecidos embrionários (Fig. 19J). 

A formação da fenda vitelínica em ovos de O. guibei nos estágios iniciais de 

desenvolvimento foi observada polo embriônico do ovo (próximo à formação do sinus 

terminalis) como uma cavidade aberta entre a MVP e a MVI (Fig. 15A). Na FV foi encontrado 

um grande aglomerado de células mesodérmicas sobre uma camada de células endodérmicas 

(da OFB) (Fig. 15B). Esse aglomerado celular foi classificado, por suas características 

morfológicas, como foco hematopoético, formado com precursores da linhagem eritrocítica 

(Fig. 15B-E) (ver em resultados, hematopoese). 

 
Desenvolvimento Embrionário 

 
Para a caracterização dos estágios de desenvolvimento embrionário (EDE) foram 

analisadas as principais características da morfologia externa de 30 embriões provenientes de 

11 ninhadas de diferentes fêmeas (Tab. II). 

 
1-3 dias de ovipostura 

Os embriões analisados com 1-3d.o. (n= 11) foram classificados entre os estágios 17 e 23 

da tabela de EDE de Zehr (1962) (Fig. 7A-K). Os embriões classificados no estágio 17; 

apresentam o processo mandibular (1º arco visceral), fenda hiomandibular (1ª fenda visceral), 

2ª e 3ª fendas viscerais, portal intestinal anterior, formação ocular ainda não visível (Fig. 7A), 

início da formação cardíaca e o alantóide sendo inflado (Fig. 7B), enquanto que no estágio 18 

já é possível visualizar o início da formação ocular (Fig. 7C) e a fossa auditiva ainda aberta 

(Fig. 7D). Nos embriões classificados no estágio 21, a fenda nasal é bem visível, a fossa 

auditiva já foi fechada e se observa a vesícula auditiva sem o ducto endolinfático (Fig. 7E). No 
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estágio 22, as estruturas dos olhos já estão bem formadas como o cálice óptico, o cristalino e a 

fissura coróide; formação inicial do processo maxilar e a vesícula auditiva com o início da 

formação do ducto endolinfático (Fig. 7F). O coração se apresenta mais desenvolvido com 

tronco arterioso, ventrículo e átrio ainda na porção cardíaca posterior. É possível visualizar o 

arco aórtico, a veia cardinal comum (Fig. 7F) e o tubo neural ainda aberto na sua porção 

anterior (Fig. 7G). Nos embriões classificados no estágio 23 observa-se o aumento do 

hemisfério cerebral (Fig. 7H) e a presença da depressão internasal (Fig. 7I). Em todos os 

embriões com 1-3d.o. a formação cerebral já sofreu diferenciações das três vesículas 

primordiais: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo para as cinco vesículas que formam o 

órgão completo: telencéfalo, diencéfalo, o mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. Os 

embriões classificados nos estágios 17 e 18 são mais opacos que nos estágios posteriores e 

apresentam o corpo (incluindo cabeça e cauda) enrolado em duas e duas e meia voltas 

respectivamente e os classificados entre os estágios 21 e 23, enrolados entre três e quatro 

voltas. Todos os embriões analisados com 1-3d.o. têm o desenvolvimento resumidamente 

caracterizados como embriões entre os estágios “sem formação ocular” até embriões com 

olhos ainda não pigmentados. 

 
15 dias de ovipostura 

Os embriões analisados com 15d.o. (n=4) foram classificados no estágio 26 da tabela de 

EDE de Zehr (1962) e estavam enrolados dentro da cavidade amniótica de quatro a seis voltas 

e meia (Fig. 8A). Apresentam a cabeça menor em proporção ao resto do corpo e flexura 

cervical proeminente, quando comparados com os embriões de 1-3d.o. (Fig. 8B). Os olhos 

estão levemente pigmentados com a margem da órbita ocular claramente distinta do tecido 

vizinho; a depressão internasal já não está presente e a fenda nasal foi fechada. Os processos 

nasais que estão contínuos com os processos maxilares, ainda não foram totalmente fusionados 

e são duas estruturas distintas na sua porção anterior, onde irão surgir as narinas. Os processos 

mandibulares se estendem rostralmente até a mesma distância da delimitação rostral dos olhos. 

O coração apresenta estruturas mais distintas, como o arco aórtico, átrio e ventrículo. Outros 

órgãos já estão em disposição anatômica como pulmão, fígado (Fig. 8C) e intestino (Fig.8B). 

Os hemipênis já estão presentes como duas saliências laterais internas na base da cauda 

(Fig. 8B). As artérias carótidas internas, se estendem na região pré-cardíaca até a região óptica 

(Fig 8A-B). Os ductos endolinfáticos estão calcificados e são bem visíveis como duas 

estruturas brancas brilhantes na região occipital da cabeça e o tubo neural já se encontra 

fechado nessa região (Fig. 8A), com as vesículas cerebrais melhor delimitadas (Fig.8D). 
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25 dias de ovipostura 

O embrião analisado com 25d.o. (n=1) foi classificado no estágio 31 da tabela de EDE de 

Zehr (1962) e estava enrolado em quatro voltas e meia dentro da cavidade amniótica, mais 

frouxamente que nos estágios anteriores (Fig. 9A). As escamas já estão recobrindo o corpo, 

mas não a cabeça, estando o cérebro visível pela transparência dos tecidos neurocraniais. A 

flexura cervical já não é proeminente, quanto o é com 15d.o. (Fig. 9B-C). A membrana 

palpebral recobre parcialmente o olho, que apresenta densa pigmentação e as narinas externas 

estão presentes nos processos nasais que foram fusionados (Fig. 9C). Os processos 

mandibulares também fusionados se estendem até próximo da extremidade rostral da cabeça. O 

espécime analisado era uma fêmea, pois não foram observados hemipênis, que já estão 

formados nessa fase. Entretanto um par de vesículas pericloacais foi observado, as glândulas 

cloacais evertidas (Fig. 9D). A pele ainda não apresenta nenhuma pigmentação; a musculatura 

da parede do corpo e as escamas ventrais ainda não foram fusionadas na linha mediana ventral, 

separadas por uma delgada e transparente parede ventral, sendo o coração ainda bem visível 

pela vista lateral, em prolapso da cavidade corporal (Fig. 9B). 

 

30 dias de ovipostura 

Os embriões analisados com 30d.o. (n=3) foram classificados entre os estágios 31 e 33 

da tabela de EDE de Zehr (1962). Os embriões estavam enrolados entre três voltas e meia e 

cinco voltas, dentro da cavidade amniótica (Fig. 10C). O embrião classificado no estágio 31 

apresenta os mesmos caracteres descritos para o embrião de 25d.o. (Fig. 10A). Os embriões 

classificados nos estágios 32 (Fig. 10B) e 33 apresentam além dos caracteres descritos para o 

estágio 31, a membrana palpebral recobrindo completamente o olho (Fig. 10D) e as escamas 

ventrais mais próximas medialmente, dificultando a visualização do coração pela vista lateral 

(Fig. 10B, F) e podem já estarem fusionadas na região pré-cardíaca (Fig. 10E). Os hemipênis 

estão evertidos, com base, corpo e ápice bem definidos, porém com uma formação morfológica 

pouco complexa, com lobos sem estruturas diferenciadas, como espinhos e sulcos 

espermáticos que ainda não foram visualizados (Fig. 10G). 
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45 dias de ovipostura 

Os embriões analisados com 45d.o. (n=4) foram classificados entre os estágios 34 e 36 

da tabela de EDE de Zehr (1962). Estavam enrolados dentro da cavidade amniótica entre três e 

meia e quatro voltas mais alongadas que nos estágios anteriores descritos (Fig. 11B-D). O 

embrião classificado no estágio 34 já apresenta a musculatura da parede do corpo e as escamas 

ventrais completamente fusionadas na linha mediana ventral, mas a pigmentação ainda é 

ausente (Fig. 11A). No embrião classificado no estágio 35 existe uma leve pigmentação, mas o 

padrão ainda não é bem desenvolvido (Fig. 11C). As escamas ao redor da boca e dos olhos são 

visíveis; o dente do ovo está presente, que é uma estrutura projetada pra fora do pré-maxilar 

para auxiliar na ruptura da casca do ovo no nascimento (Zug et.al., 2001) (Fig 11E). Os 

embriões classificados no estágio 36 apresentam leve pigmentação com o padrão mais 

desenvolvido (Fig. 11D); as escamas recobrem a cabeça inteira (Fig. 11F); o dente do ovo está 

mais desenvolvido (Fig. 11G); os hemipênis ainda estão evertidos e já apresentam complexa 

formação estrutural, com lobos ornamentados, sulco espermático, espinhos formados e bem 

desenvolvidos (Fig. 11H). 

 

65 dias de ovipostura 

O embrião analisado com 65d.o. (n=1) foi classificado no estágio 37 da tabela de EDE de 

Zehr (1962), último estágio descrito da tabela, sendo muito semelhante aos filhotes recém-

nascidos e enrolado dentro da cavidade amniótica entre quatro e cinco voltas alongadas 

(Fig. 12A). O embrião apresenta densa pigmentação, com o típico padrão coral em tríades, da 

espécie, sendo pouco mais clara que nos filhotes recém-nascidos. O cérebro já não pode ser 

visto através das escamas craniais (Fig. 12B), o dente do ovo está bem visível (Fig 12C) e os 

hemipênis já foram interiorizados (Fig. 12D). 

 

75 dias de ovipostura 

Com 74 e 75d.o. (n=5) os ovos eclodiram e os filhotes saíram sadios e bem formados 

(Fig. 13A). O filhote utiliza o dente do ovo para a ruptura da casca (Fig. 13B; 13C), que 

permanece no embrião por até dois dias após a eclosão (Fig. 13F-H) e cai naturalmente após 

esse tempo (Fig. 13I). Antes da eclosão do ovo, o saco vitelínico é absorvido pelo embrião e 

fica a cicatriz umbilical presente no ponto de fechamento da linha mediana ventral no filhote 

(Fig. 13E). Após a saída do filhote de dentro do ovo, a casca permanece com um restante de 

albúmen não metabolizado pelo embrião (Fig. 13D). 



 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Características gerais de ovos de O. guibei. 

(A) Ovo com 45d.o. com punção na casca e extravasamento de parte do albúmen. (B) Embrião 

(seta) e membranas extraembrionárias do período de 1-3d.o. (EDE 18). O córion envolve o 

embrião e a MCV se desenvolve a partir do polo embriônico do ovo. (C) Ovo com 1-3d.o. 

seccionado com o extravasamento de parte do vitelo devido à incompleta formação da MCV. 

(D) Ovo com 15d.o. seccionado sem o extravasamento do vitelo devido à completa formação 

da MCV. (E) Embrião com 1-3d.o. (EDE 23) envolvido pela MCA (vascularizada). (F) Ovo 

com 25d.o. (EDE 31) seccionado e com a ESV formando uma bolsa por invaginação, que 

envolve todo o embrião (seta). (G) Grandes células endodérmicas, com núcleo grande e 

redondo, numerosas e grandes vesículas eosinofílicas no citoplasma em contato direto com o 

vitelo, margeando a MCA, que apresenta células granulocíticas (menores) (seta) entre as 

células que constituem a membrana, H/E. (H) Células granulocíticas (com poucos grânulos e 

com muitos grânulos, no detalhe, G) na MCA, próximas a um vaso com célula sanguínea 

imatura (asterisco). 

 

Abreviações e símbolo: d.o.: dias de ovipostura; EDE: estágio de desenvolvimento 

embrionário (segundo Zehr, 1962); ESV: esplâncnopleura saco-vitelínica; MCA: membrana 

corioalantoica; MCV: membrana coriovitelínica; *: célula sanguínea imatura; H/E: 

hematoxilina/eosina. 
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Figura 7. Embriões de O. guibei com 1-3d.o. 

EDE 17. (A) Embrião com o corpo enrolado em duas voltas; olho ainda não visível, presença 

do processo mandibular, fenda hiomandibular, 2ª e 3ª fendas viscerais; portal intestinal anterior 

(seta); (B) início da formação cardíaca; e o alantóide sendo inflado (seta). EDE 18. (C) Início 

da formação ocular (seta), corpo enrolado em duas voltas e meia (D) e a fossa auditiva ainda 

aberta (seta). EDE 21. (E) Embrião enrolado em três voltas e meia, fenda nasal presente, 

cavidade cardíaca mais desenvolvida e vesícula auditiva formada sem o ducto endolinfático. 

EDE 22 (F) Embrião enrolado em três voltas e meia; estruturas do olho já bem formadas como 

o cálice óptico, o cristalino e a fissura coróide; início da formação do processo maxilar; 

vesícula auditiva com o ducto endolinfático se formando; MCA que envolvia o embrião é 

ligada a ele pelo pedúnculo umbilical (descrições das estruturas em J e K); (G) e o tubo neural 

aberto na sua porção anterior. EDE 23. (H) Embrião enrolado em três voltas e meia; além dos 

caracteres anteriores, observa-se o aumento do hemisfério cerebral dos embriões, com as cinco 

vesículas cerebrais diferenciadas: telencéfalo, dienlencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e 

mielencéfalo; o coração mais desenvolvido com bulbo arterioso, ventrículo e átrio ainda na 

porção cardíaca posterior; olhos ainda não pigmentados; ducto endolinfático (seta) (I) e a 

presença da depressão internasal (seta). (J e K) Descrições das estruturas presentes nos 

embrião com 1-3 d.o. 

 

Abreviações e números: d.o.: dias de ovipostura; EDE: estágio de desenvolvimento 

embrionário (segundo Zehr, 1962); MCA: membrana corioalantoica; 1: MCA; 2: telencéfalo; 

3: dienlencéfalo; 4: mesencéfalo; 5: metencéfalo; 6: mielencéfalo; 7: fenda nasal; 8:fissura 

coróide; 9: cálice óptico; 10: cristalino; 11: processo maxilar; 12: processo mandibular; 13: 

fenda hiomandibular (1ª fendas visceral)); 14: vesícula auditiva; 15: arco aórtico; 16: 

ventrículo; 17: veia cardinal comum. 
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Figura 8. Embriões de O. guibei com 15d.o. 

EDE 26. (A) Embrião enrolado dentro da cavidade amniótica em cinco voltas; presença da 

artéria carótida interna atrás da vesícula óptica; os ductos endolinfáticos estão calcificados e 

bem visíveis como duas estruturas brancas brilhantes na região occipital da cabeça (seta) e o 

tubo neural já se encontra fechado nessa região (B) apresentam flexura cervical proeminente 

(seta); o intestino é visualizado em disposição anatômica (i); com os hemipênis já estão 

presentes como duas saliências laterais, interiorizados na base da causa; (C) os olhos estão 

levemente pigmentados com a margem da órbita ocular claramente distinta do tecido vizinho; 

sem depressão internasal; processos nasais contínuos com os processos maxilares (seta), sendo 

duas estruturas distintas na porção anterior; os processos mandibulares se estendem 

rostralmente até a mesma distância da delimitação rostral dos olhos; o coração mais 

diferenciado, com estruturas distintas como arco aórtico, átrio e ventrículo; os órgãos pulmão, 

fígado já em disposição anatômica; e (D) as vesículas cerebrais estão mais bem delimitadas. 

 

Abreviações: d.o.: dias de ovipostura; EDE: estágio de desenvolvimento embrionário (segundo 

Zehr, 1962); A: átrio; F: fígado; i: intestino; P: pulmão; V: ventrículo. 
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Figura 9. Embrião de O. guibei com 25d.o. 

EDE 31. (A) O embrião estava enrolado em quatro voltas e meia dentro da cavidade amniótica; 

(B) a musculatura da parede do corpo e as escamas ventrais ainda não fusionadas na linha 

mediana ventral, separadas por uma delgada e transparente parede ventral; a pele ainda não 

possui pigmentação; o coração é bem visível pela vista lateral em prolapso da cavidade 

corporal (seta); (C) as escamas recobrem todo o corpo, exceto a cabeça; o cérebro é visível 

através da transparência dos tecidos neurocraniais; a flexura cervical já não é proeminente; a 

membrana palpebral recobre parcialmente o olho que apresenta densa pigmentação; as narinas 

externas estão presentes nos processos nasais que foram fusionados (seta); (D) os processos 

mandibulares também fusionados se estendem até próximo da extremidade rostral da cabeça; e 

se observa a presença das glândulas cloacais evertidas (seta). 

 

Abreviações: d.o.: dias de ovipostura; EDE: estágio de desenvolvimento embrionário (segundo 

Zehr, 1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Embriões de O. guibei com 30d.o. 

EDE 31-33. EDE 31. (A) O embrião apresenta os mesmos caracteres que o embrião de 25d.o., 

porém o fígado já é bem desenvolvido e as escamas ventrais estão mais próximas medialmente, 

dificultando a visualização do coração pela vista lateral, (D) mas bem visível pela delgada e 

transparente parede ventral; (E) as escamas recobrem todo o corpo, exceto a cabeça e já foram 

fusionadas na região pré-cardíaca; a membrana palpebral recobre parcialmente o olho que 

apresenta densa pigmentação; as narinas externas estão presentes nos processos nasais que 

foram fusionados e os processos mandibulares também estão fusionados; a pele ainda sem 

pigmentação. EDE 32. e 33 (B) Os embriões apresentam, os caracteres anteriores, com exceção 

do coração que é bem visível pela vista lateral em prolapso da cavidade corporal e (F) a 

membrana palpebral recobrindo completamente o olho; (H) e os machos apresentam os 

hemipênis evertidos; (C) Embrião enrolado em cinco voltas dentro da cavidade amniótica. 

 

Abreviações: d.o.: dias de ovipostura; EDE: estágio de desenvolvimento embrionário (segundo 

Zehr, 1962). 
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Figura 11. Embriões de O. guibei com 45d.o. 

(EDE 34; 35 e 36). (B-D) Os embriões estavam enrolados dentro da cavidade amniótica em 

três e meia e quatro voltas mais alongadas que nos estágios anteriores descritos. EDE 34 (A) A 

musculatura da parede do corpo e as escamas ventrais foram completamente fusionadas na 

linha mediana ventral, mas a pigmentação ainda é ausente. EDE 35. (C) A pigmentação já está 

presente, mas o padrão ainda não é bem desenvolvido; (E) as escamas ao redor da boca e dos 

olhos são visíveis e já é possível observar o dente do ovo (seta). EDE 36. (D) Embrião com 

leve pigmentação, mas com o padrão já bem desenvolvido; (F) as escamas recobrem a cabeça 

inteira; (G) o dente do ovo está mais desenvolvido (seta) e; (H) os hemipênis ainda evertidos, 

apresentam complexa formação estrutural. 

 

Abreviações: d.o.: dias de ovipostura; EDE: estágio de desenvolvimento embrionário (segundo 

Zehr, 1962). 
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Figura 12. Embriões de O. guibei com 65d.o. 

EDE 37 (último estágio da tabela). (A) O embrião está enrolado dentro da cavidade amniótica 

entre quatro e cinco voltas alongadas; apresenta densa pigmentação, com o típico padrão coral 

em tríades da espécie, sendo pouco mais clara que nos filhotes recém-nascidos; (B) o cérebro 

já não pode ser visto através das escamas craniais; (C) o dente do ovo está maior e bem visível 

(seta); (D) e os hemipênis já foram invertidos para o interior da base da cauda. 

 

Abreviações: d.o.: dias de ovipostura; EDE: estágio de desenvolvimento embrionário (segundo 

Zehr, 1962). 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 



 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Filhotes de O. guibei recém-nascidos com ~75d.o. 

Os ovos eclodiram e (A) os filhotes saíram sadios e bem formados. (B-C) O filhote utiliza o 

dente do ovo para a ruptura da casca (D) que permanece com um restante de albúmen não 

metabolizado pelo embrião; (E) cicatriz umbilical bem visível, no ponto de fechamento da 

linha mediana ventral. (F-G) dente do ovo em detalhe, com a forma de uma lâmina; (H) que 

permanece presente no filhote por até dois dias após a eclosão do ovo; (I) até cair naturalmente 

(detalhe da escama rostral, parte superior, e abertura oral, sem o dente do ovo). 

 

Abreviações: d.o.: dias de ovipostura; EDE: estágio de desenvolvimento embrionário (segundo 

Zehr, 1962). 
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Hematopoese 
 

A hematopoese extraembrionária e intraembrionária foram observadas nos ovos de 

Oxyrhopus guibei logo nos primeiros dias após a ovipostura (1-3d.o.; st. 17-23) até o 

nascimento (~75d.o.; st. 37).  

A hematopoese extraembrionária no período de 1-3d.o. foi observada no interior dos 

vasos das membranas (MCA e ESV) (Fig. 14C, E-F, K) e na fenda vitelínica (Fig. 15A-F). Nos 

vasos das membranas, as células sanguíneas imaturas estão presentes juntamente com células 

sanguíneas já diferenciadas, circulantes nessa corrente sanguínea extraembrionária 

estabelecida. 

Na fenda vitelínica foi observado um grande foco hematopoético (Fig 15A-B), formado 

por aglomerados de células sanguíneas imaturas e por células imaturas paralelas formando um 

tecido organizado em colunas (dando às células um aspecto cuboidal) (Fig. 15C-E), com 

sinusóides em seu interior contendo células em diferenciação (Fig.15B, D-F). 

A hematopoese intraembrionária nesse período, foi observada na região AGM (aorta 

gonadal mesonefrons) dos embriões (Fig. 16A-D), principalmente no interior da aorta já 

formada. As células imaturas estão mais concentradas próximo ao endotélio que forma a 

parede interna da aorta (Fig. 16B-C), um possível local de formação das CTH. No sistema 

circulatório embrionário já estabelecido, também foi encontrado células sanguíneas imaturas 

junto com as células sanguíneas diferenciadas, tanto na cavidade cardíaca em formação (Fig. 

16E-F) quanto nos vasos embrionários (Fig. 16G-H). 

Nos ovos com período de 15d.o. (st. 26) também foram localizadas hematopoese 

extraembrionária e intraembrionária. Na hematopoese extraembrionária, foi observada a MA 

entre a MVP e a MVI, em associação com a OFB, formando a MOF (Fig 16I). Nessa 

membrana está presente um grande vaso onfalomesentérico, preenchido com células 

sanguíneas em diferentes estágios de maturação e com um aglomerado de células 

mesodérmicas em sua volta que forma um foco hematopoético (Fig. 16J). A hematopoese 

intraembrionária permanece na região AGM (Fig 17A-F) neste período, mas estruturas mais 

complexas surgem com o desenvolvimento do embrião (Fig. 17A-B). Na artéria aorta foi 

encontrada grande quantidade de células sanguíneas diferenciadas e também imaturas (Fig. 

17A-C, F), assim como em todo o sistema circulatório do embrião. Pequenos sinusóides com 

sangue estão presentes sob o tubo neural e notocorda, que são ligados à luz da aorta dorsal 

(Fig. 17C, G). Células sanguíneas em diferentes estágios de maturação foram observadas livres 
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entre o tecido renal em diferenciação, que em uma parte já ocupa uma cavidade específica 

(Fig. 17E) e em outra ocupa a mesma área da aorta dorsal. (Fig. 17F). 

No período de 25d.o. (st. 31) a análise histológica para a observação da hematopoese foi 

feita somente do embrião, não sendo possível definir se as membranas extraembrionárias ainda 

apresentam função hematopoética. No embrião, a região AGM continua como principal local 

hematopoético (Fig.18A-D), com a artéria aorta dorsal (Fig. 18A-C) e tecido gonadal/renal em 

diferenciação, com grande quantidade de células sanguíneas em diferentes estágios de 

maturação entre o mesênquima. Na parede da aorta e dos vasos em anastomose foram 

observadas células externas ao endotélio que provavelmente irão formar a camada muscular 

dessas artérias (Fig. 18C). Acima da região AGM surgem estruturas diferenciadas em tecidos 

específicos, como a cartilagem que dá início à formação vertebral (Fig. 18A-B, E) e um 

aglomerado de células imaturas com núcleo grande e pouco condensado, citoplasma 

abundante, agranular, basofílico e homogêneo (Fig. 18E), que provavelmente estão envolvidas 

com a formação do tecido ósseo. Além desses tecidos, são observados sinusóides com células 

sanguíneas imaturas sob o tubo neural e notocorda (Fig. 18A-B). O fígado, já bem formado 

nessa fase do desenvolvimento, foi analisado e não foi encontrada atividade hematopoética 

(Fig. 18F, G). 

Nos ovos com período de 30d.o. (st. 31-33) foram observados vasos com grande 

quantidade de células sanguíneas diferenciadas na membrana corioalantóica (Fig. 19B), porém 

não foi possível definir se ainda ocorre hematopoese extraembrionária neste período. A 

hematopoese intraembrionária foi observada nos tecidos em diferenciação que formavam a 

região AGM (Fig. 19A, C;-F), com células sanguíneas em diferentes estágios de maturação 

tanto entre o tecido renal em formação (Fig. 19C-D) quanto no interior da artéria aorta dorsal 

(Fig. 19A, C, E, F). Os sinusóides da região vertebral (Fig. 19E, G, H) também apresentam 

células sanguíneas em diferentes estágios de maturação e começam a formar o foco 

hematopoético que irá colonizar a medula vertebral. A formação vertebral neste estágio é 

composta por placas de cartilagens, não sendo observado tecido ósseo (Fig. 19E, G). Essas 

placas circundam quase totalmente o tubo neural e a notocorda, que neste estágio é preenchida 

por adipócitos (Fig. 19G). As costelas são formadas por tecido cartilaginoso em toda sua 

extensão. O timo, já formado neste período, apresentou grande quantidade de células linfóides 

em diferentes estágios de maturação (Fig. 19I, J). 

No período de 45d.o. (st. 34-36) a região AGM já foi diferenciada em órgãos específicos 

e a medula vertebral passa a ser o principal local hematopoético (Fig. 20A-F). Nas vértebras, o 

tecido cartilaginoso está mais reduzido que no estágio anterior, presente somente nas 
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extremidades das vértebras, como nos processos espinhosos, facetas costais e na cavidade onde 

foi formada a notocorda e irá formar o corpo da vértebra (Fig. 20A-C, E). Já é observado 

tecido ósseo, com deposição de matrix óssea formando duas camadas, a parede vertebral 

interna e a externa (Fig. 20A, E, F). Entre elas está sendo formado o seio (= medula) vertebral, 

com a presença de grandes sinusóides sanguíneos em seu interior e com pequenos focos 

hematopoéticos entre a matrix óssea e o tecido cartilaginoso (Fig. 20D-F). As costelas já 

apresentam uma camada externa de tecido ósseo e seu interior está preenchido com tecido 

cartilaginoso, não apresentando atividade hematopoética nesta fase (Fig. 20G). O timo e o baço 

apresentam células linfóides em diferentes estágios de maturação neste período (Fig. 20H, I). 

No período de 60d.o. (st. ~37) o principal foco hematopoético do embrião já se encontra 

estabelecido na medula óssea (Fig. 21A, B,E-G) e o tecido renal, diferenciado da região AGM 

não apresenta mais células sanguíneas imaturas (Fig. 21C,D). O seio vertebral formado com 

paredes de tecido ósseo apresenta grandes focos hematopoéticos, com a presença de diferentes 

linhagens sanguíneas. Além dos precursores dos eritrócitos já presentes em estágios anteriores, 

precursores linfóides e granulocíticos também foram observados (Fig. 21F, G). Os focos 

hematopoéticos estão localizados principalmente na periferia do seio vertebral, mais próximo à 

superfície endosteal e os sinusóides, localizados na região mais central do seio vertebral, 

recebendo as células sanguíneas em diferenciação (Fig. 21G). O tecido cartilaginoso está 

presente principalmente próximo às articulações (Fig 21A, B, E)e em partes das costelas, 

porém, estas também já apresentam tecido hematopoético em seu interior (Fig. 21A,B, H-J).    

A cavidade onde foi formada a notocorda, agora preenchida com tecido hematopoético, 

apresenta comunicação com a cavidade do tubo neural, iniciando a formação do corpo 

vertebral (Fig. 21A, B, E). 

Nos cortes histológicos dos filhotes recém-nascidos (no dia da eclosão e após uma 

semana), existem muitos focos hematopoéticos nos seios das vértebras e costelas (Fig. 22A-I; 

23A-I) e em algumas regiões, focos de uma linhagem sanguínea específica foram observados, 

como um foco granulopoético (Fig.23I). As vértebras ainda não estão completamente formadas 

ao nascimento, e sua formação ocorre com o desenvolvimento do filhote (Fig. 23A, C). 
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Figura 14. Cortes histológicos de ovos de O. guibei com 1-3d.o. (HEx. Membranas). 

(A) Corte longitudinal e vertical do ovo com o embrião sobre o vitelo, MCV em formação 

(seta), OFB e casca. (B) Corte longitudinal e horizontal do ovo com o embrião dentro da 

cavidade amniótica, envolto pela MCA e sobre o vitelo; A ESV envolve a MVP e a OFB 

delimita a MVI e a casca envolve todo o ovo. (C) Detalhe do embrião de “A” com MCA e 

casca. (D) Detalhe da MCA de “C” com a presença de vasos com células sanguíneas imaturas 

(asterisco). (E) MCA com vasos sanguíneos (asterisco) formando pregas, margeada por GCE. 

(F) Vaso da MCA com células sanguíneas imaturas (asterisco), margeado por GCE (seta). (G) 

Detalhe do vaso de “F”. (H) OFB margeando o vitelo no início da formação da MCV. (I) MCV 

(OFT) com vaso sanguíneo (asterisco) margeando o vitelo no polo embriônico. (J) ESV bem 

vascularizada (asterisco) margeada por GCE da margem da MVP. (K) Detalhe de um vaso da 

ESV, com células sanguíneas em diferentes fases de maturação. Coloração: H/E: figuras 14A-

D, H-K; AM: figuras 14E-G. 

 

Abreviações e símbolos: CO: casca do ovo; E: embrião; ESV: esplancnopleura saco-vitelínica; 

MCA: membrana corioalantóica; MCV: membrana coriovitelínica; MVI: massa vitelínica 

isolada; MVP: massa vitelínica principal; OFB: onfalopleura bilaminar; OFT: onfalopleura 

trilaminar; V: vitelo; *: células sanguíneas em diferentes fases de maturação; AM: azul de 

metileno; H/E: hematoxilina/eosina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

47 

 



 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cortes histológicos de ovos de O. guibei com 1-3d.o. (HEx. Fenda vitelínica). 

(A) Topografia da FV no polo embriônico do ovo, entre a MVP e a MVI, nos pólos laterais 

(sentido longitudinal) do ovo, formando um foco hematopoético extraembrionário, formado 

com precursores da linhagem eritrocítica. (B) Aglomerado de células mesodérmicas 

indiferenciadas e células sanguíneas imaturas, com sinusóides recebendo as células sanguíneas 

em maturação (asterisco), sobre uma camada de células endodérmicas da MCV. (C) Células 

sanguíneas imaturas e paralelas formando um tecido organizado em colunas, dando às células 

um aspecto cuboidal, com sinusóides em seu interior contendo células sanguíneas em 

diferenciação (asterisco). (D, E) Foco hematopoético com células sanguíneas imaturas 

aglomeradas (com células mesodérmicas indiferenciadas) e em colunas com sinusóides com 

células sanguíneas em diferenciação (asterisco). (F) Detalhe de um sinusóide do foco 

hematopoético da FV, com a passagem de células sanguíneas por entre as células endoteliais 

(seta) do sinusóide. Coloração: H/E 

 

Abreviações e símbolos: FV: fenda vitelínica; MCV: membrana coriovitelínica; MVI: massa 

vitelínica isolada; MVP: massa vitelínica principal; *: células sanguíneas em diferenciação; 

H/E: hematoxilina/eosina. 
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Figura 16. Cortes histológicos de ovos de O. guibei com 1-3d.o. (HI) e com 15d.o. (HEx.). 

(A) Corte de ovo com 1-3 d.o. Polo embriônico do ovo com embrião dentro da MCA, e vitelo. 

(B) Região AGM com células sanguíneas imaturas dentro da aorta dorsal e no mesênquima. 

(C) Detalhe da aorta dorsal com células sanguíneas imaturas (asterisco) mais concentradas 

próximo ao endotélio (seta). (D) Detalhe da região AGM com células sanguíneas em diferentes 

fases de maturação no mesênquima. (E) Embrião dentro da MCA com células sanguíneas em 

diferentes fases de maturação no sistema circulatório embrionário já estabelecido, (F) tanto na 

cavidade cardíaca em formação (asterisco), (G) quanto nos vasos embrionários como artéria 

carótida interna (asterisco). (H) Detalhe das células sanguíneas no interior da artéria carótida 

interna, com a presença de uma célula granulocítica (seta) entre as células sanguíneas. (I) Corte 

de ovo com 15d.o. com a MOF presente (formada pela OFB, MVI e MA) e um grande vaso 

onfalomesentérico (asterisco). (J) Detalhe do vaso onfalomesentérico da MOF, com células 

sanguíneas em diferentes fases de maturação. Coloração: H/E. 

 

Abreviações e símbolos: AD: aorta dorsal; AGM: aorta gonadal mesonéfrons; CC: cavidade 

celomática; CO: casca do ovo; Cr: cavidade cardíaca; E: embrião; EN: encéfalo; FO: formação 

ocular MCA: membrana corioalantóica; MOF: membrana onfalalantoica; MVI: massa 

vitelínica isolada; MVP: massa vitelínica principal; OFB: onfalopleura bilaminar; S: somitos; 

TN: tubo neural; V: vitelo; *: células sanguíneas em diferentes fases de maturação; H/E: 

hematoxilina/eosina. 
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Figura 17. Cortes histológicos de embriões de O. guibei com 15d.o. 

(A) Corte longitudinal do embrião com grande quantidade de células sanguíneas no interior da 

aorta dorsal. (B) Corte transversal do embrião. Hematopoese na região AGM, com a presença 

de células sanguíneas em diferentes fases de maturação (asteriscos): (C; G) Pequenos 

sinusóides sob o tubo neural e notocorda, que são ligados à luz da aorta dorsal (seta); (D) vaso 

no mesênquima da AGM; (E) células sanguíneas em diferentes estágios de maturação livres 

entre o tecido renal em diferenciação em uma cavidade específica e (F) na mesma área da aorta 

dorsal. Coloração: H/E. 

 

Abreviações e símbolos: AD: aorta dorsal; AGM: aorta gonadal mesonéfrons; CC: cavidade 

celomática; M: mesênquima; N: notocorda; TN: tubo neural; TR: tecido renal; *: células 

sanguíneas em diferentes fases de maturação; H/E: hematoxilina/eosina. 
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Figura 18. Cortes histológicos de embriões de O. guibei com 25d.o. 

(A) Corte transversal e (B) longitudinal do embrião, com a presença de estruturas diferenciadas 

em tecidos específicos, como a cartilagem que dá início à formação vertebral e sinusóides 

(setas) com células sanguíneas imaturas sob o assoalho do tubo neural e da notocorda. 

Hematopoese na região AGM, com a presença de células sanguíneas em diferentes fases de 

maturação (asteriscos): (A) entre o mesênquima e (C- D) no interior da aorta dorsal. (C) 

Presença de células externas ao endotélio da parede da aorta e dos vasos em anastomose (seta) 

que irão formar a camada muscular dessas artérias. (E) Aglomerado de células imaturas, com 

núcleo grande e pouco condensado, citoplasma abundante, agranular, basofílico e homogêneo, 

que provavelmente estão envolvidas com a formação do tecido ósseo, margeadas por 

sinusóides (asterisco). (F-G) Tecido hepático não hematopoético com vasos com células 

sanguíneas diferenciadas (eritrócitos). Coloração: H/E. 

 

Abreviações e símbolos: AD: aorta dorsal; CA: cartilagem; N: notocorda; TN: tubo neural; *: 

células sanguíneas em diferentes fases de maturação; H/E: hematoxilina/eosina. 
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Figura 19. Cortes histológicos de ovos de O. guibei com 30d.o. (HI). 

(A). Corte longitudinal do embrião. (B) Vaso da MCA com células sanguíneas diferenciadas. 

Hematopoese: (C, E, F) Aorta dorsal e (C, D) tecido renal em formação, com células 

sanguíneas em diferentes estágios de maturação (asteriscos). (G) Costelas formadas por tecido 

cartilaginoso (seta), assim como a formação vertebral, com placas de cartilagens ainda não 

fusionadas; notocorda preenchida por adipócitos. (E, G, H). Os sinusóides da região vertebral 

apresentam células sanguíneas imaturas (asteriscos) e começam a formar o foco hematopoético 

que irá colonizar a medula vertebral. (I, J) Timo com grande quantidade de células linfóides 

em diferentes estágios de maturação. Coloração: H/E. 

 

Abreviações e símbolos: AD: aorta dorsal; CA: cartilagem; CO: casca do ovo; FI: fígado; 

MCA: membrana corioalantóica; N: notocorda; TI: timo; TN: tubo neural; TR: tecido renal;    

*: células sanguíneas em diferentes fases de maturação; H/E: hematoxilina/eosina. 
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Figura 20. Cortes histológicos de embriões de O. guibei com 45d.o. 

(A). Corte transversal da região vertebral do embrião. (A, E. F) A estrutura vertebral apresenta 

tecido ósseo em quase toda a sua formação, com deposição de matrix óssea formando a parede 

vertebral interna e externa, e entre elas, o seio vertebral. (A, B, G) As costelas já apresentam 

uma camada externa de tecido ósseo e seu interior está preenchido com tecido cartilaginoso, 

não apresentando atividade hematopoética nesta fase.  (A, E, G) O tecido cartilaginoso está 

presente nas extremidades das vértebras, como nos processos espinhosos, facetas costais e na 

cavidade onde foi formada a notocorda (corpo da vértebra); (C, D, F, J) Seio vertebral com 

grandes sinusóides sanguíneos em seu interior e pequenos focos hematopoéticos. (H, I)Timo 

com células linfóides em diferentes estágios de maturação. Coloração: H/E: figuras 20B-D, H-

J; AM: figuras 20A, E-G. 

 

Abreviações e símbolos: CA: cartilagem; CT: costela; CV: corpo da vértebra; ES: escamas; 

FC: faceta costal; PE: processo espinhoso; PVE: parede vertebral externa; PVI: parede 

vertebral interna; SN: sinusóide; SV: seio vertebral; TI: timo; TM: tecido muscular; TN: tubo 

neural; TO: tecido ósseo; *: foco hematopoético; AM: azul de metileno; H/E: 

hematoxilina/eosina. 
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Figura 21. Cortes histológicos de embriões de O. guibei com 60d.o. 

(A). Corte longitudinal e (B) transversal da região vertebral do embrião. (C) Tecido renal 

diferenciado sem atividade hematopoética; (D) detalhe do tecido renal com vasos com células 

sanguíneas diferenciadas (eritrócitos). (E) Seio vertebral do corpo da vértebra formando um 

grande foco hematopoético (F) com a presença de diferentes linhagens sanguíneas: precursores 

linfóides e granulocíticos, além da linhagem eritrocítica. (G) Os focos hematopoéticos são 

observados mais na periferia do seio vertebral, próximo à superfície endosteal, e os sinusóides 

são formados na região mais central do seio vertebral, recebendo as células sanguíneas em 

diferenciação. (H) As costela ainda apresenta tecido cartilaginoso em partes da região medular, 

(I, J) porém já apresenta foco hematopoético em partes da medula costal. Coloração: EOF: 

figura 21A; H/E: figuras 21C-F, I, J; AM: figuras 21B, G, H. 

 

Abreviações e símbolos: CA: cartilagem; CT: costela; CV: corpo da vértebra; PE: processo 

espinhoso; SN: sinusóide; SV: seio vertebral; TM: tecido muscular; TN: tubo neural; TO: 

tecido ósseo; TR: tecido renal; *: foco hematopoético; AM: azul de metileno; EOF: 

eosina/orange G/ floxina; H/E: hematoxilina/eosina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

61 

 



 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cortes histológicos de filhote recém-nascido de O. guibei com ~75d.o. 

(A, B) Corte transversal da região vertebral do filhote. (C-H) muitos focos hematopoéticos nos 

seios das vértebras e costelas e em algumas regiões foram observados focos de uma linhagem 

sanguínea específica, como o foco granulopoético (seta). 

 

Abreviações e símbolos: CA: cartilagem; CT: costela; CV: corpo da vértebra; SN: sinusóide; 

SV: seio vertebral; TM: tecido muscular; TN: tubo neural; TO: tecido ósseo; *: foco 

hematopoético; AM: azul de metileno; H/E: hematoxilina/eosina. 
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Figura 23. Cortes histológicos de filhote recém-nascido de O. guibei com 1 semana da 

eclosão. 

(A) Corte transversal da região vertebral do filhote. (B) Costela com foco hematopoético e 

grande sinusóide na região central da medula costal; (C, D) Corpo da vértebra com grande 

quantidade de tecido cartilaginoso e foco hematopoético ocupando a área que nos estágios 

anteriores estava o tubo neural, e neste período, está restrito à base do processo espinhoso. (E-

H) Seios das vértebras e costelas com focos hematopoéticos; (I) Seio vertebral com foco 

granulopoético. 

 

 

Abreviações e símbolos: CA: cartilagem; CT: costela; CV: corpo da vértebra; PE: processo 

espinhoso; SN: sinusóide; SV: seio vertebral; TM: tecido muscular; TO: tecido ósseo; *: foco 

hematopoético; AM: azul de metileno; H/E: hematoxilina/eosina. 
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Discussão 
_________________________________________________________________ 

 
Desenvolvimento embrionário 
 

O desenvolvimento embrionário de Oxyrhopus guibei após a ovipostura é relativamente 

similar ao descrito para outras serpentes, apesar de apresentar estágios mais iniciais de 

desenvolvimento no momento da ovipostura (ver Jackson, 2002; Boughner et. al., 2007). 

A tabela de Zehr (1962) para a serpente vivípara Thamnophis sirtalis é a mais completa 

tabela de desenvolvimento embrionário para serpentes, com descrições que vão desde a 

fecundação até o nascimento (estágio 1 ao 37), e por esse motivo foi a tabela eleita para a 

classificação dos estágios neste estudo. Porém, apesar de ser a mais abrangente no 

desenvolvimento de serpentes, as descrições dos estágios e as figuras ilustrativas são em geral 

pouco detalhadas, e a ausência de informações sobre muitos caracteres ou a informação sobre 

um caráter em um estágio pontual, dificulta a classificação comparativa dos estágios. Por outro 

lado, alguns estágios são repetitivos, com alterações pouco relevantes e quase não observadas 

na morfologia do embrião, como ocorre entre os estágios 18 e 19, onde a única diferença citada 

é a fossa auditiva que passa de aberta quase se fechando (“...auditory pit still open though only 

as pin-prick...”) para fechada, a mesma estrutura que em muitos embriões não pode ser 

visualizada in natura devido a opacidade dos embriões nessa fase. Outros exemplos dessa 

pouca diferenciação são observados entre os estágios 31 a 33, citando de incompleta (st.31) 

para a completa (st.32) formação da membrana palpebral, que também é uma estrutura de 

difícil visualização in natura devido as alterações de pigmentação de outras estruturas do olho. 

No estágio 33 a morfologia geral do embrião continua igual ao estágio anterior, com uma 

aproximação maior das paredes do corpo (“In lateral view, the heart is no longer visible, but 

the lateral flanks have not met along the ventral midline in the heart region”), que é um caráter 

subjetivo e depende da posição de observação. Entre os estágios 34 e 36 também é observada a 

pouca diferenciação, onde a principal alteração é o padrão de pigmentação, que vai de ausente 

para presente sem padrão bem desenvolvido à levemente desenvolvido. A fusão desses 

estágios muito semelhantes facilitaria a identificação dos estágios e não alteraria o nível da 

precisão do estágio identificado. 

No desenvolvimento embrinário de O. guibei, alguns caracteres não correspondem ao 

mesmo descrito na tabela de Zehr. Entre os estágios iniciais estão a formação não simultânea 

do olho e do alantóide, e o número de voltas do corpo (incluindo cabeça e cauda) que pode 

estar relacionado com a alometria de corpo das espécies comparadas, além de não ser um bom 
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caráter para identificação dos estágios mais avançados, por variar grandemente em forma e 

número de voltas. 

Nas tabelas de desenvolvimento de embriões das serpentes Naja kaouthia (Elapidae) 

(Jackson, 2002) e Python sebae (Phythonidae) (Boughner et. al., 2007) são descritos 10 

estágios, que vão da ovipostura até o nascimento. Porém a utilização destas tabelas para a 

identificação dos estágios de desenvolvimento dos embriões de O. guibei mostrou-se inviável, 

já que os estágios 1 de ambas as tabelas são equivalente aos estágios 25 e 26 da tabela de Zehr, 

não cobrindo os estágios iniciais após a ovipostura de O. guibei. Além da ausência de estágios 

mais iniciais nessas tabelas, também foi observado o pouco detalhamento dos caracteres, com 

descrições de poucas estruturas e suas alterações mais marcantes, como tamanho do processo 

mandibular, flexura cervical, tamanho do corpo, presença de escamas e pigmentação. Assim, a 

grande abrangência de cada estágio torna a classificação dos estágios menos criteriosa, já que 

muitas alterações morfológicas estão presentes no mesmo estágio. 

Boughner et. al. (2007) assumem haver uma equivalência entre as tabelas existentes. Na 

tabela de V. aspis com 40 estágios, há um maior detalhamento entre os estágios da gastrulação 

à neurulação com cerca de seis estágios extras em relação à tabela de Zehr, voltando a serem 

compatíveis entre os estágios 16 e 11 respectivamente. Quando comparam a sua tabela, com a 

de Zehr, Boughner et. al. (2007) afirmam haver uma equivalência, já que dos 37 estágios totais 

da tabela de Zehr, somente 10 ocorrem após a oviposição de P. sebae (st. 26 ao 37). Por outro 

lado, Jackson (2002) acredita não ser possível estabelecer essa equivalência de sua tabela com 

as de outras serpentes, já que os caracteres utilizados para cada uma delas são diferentes. 

Entretanto, acredito que apesar de podermos estabelecer uma equivalência entre as tabelas 

existentes e essa classificação ser muito importante para localizar o grau de desenvolvimento 

dos embriões para estudos fisiológicos, muitos caracteres não coincidem com os mesmos 

descritos para o mesmo estágio de outras serpentes. Essas pequenas diferenças ontogenéticas, 

denominadas heterocronias são importantes para estudos sistemáticos, que utilizam mais a 

descrição detalhada das estruturas em desenvolvimento do que a classificação dos embriões em 

um determinado estágio da tabela, uma vez que os caracteres mais ou menos conservados 

trazem consigo informações evolutivas. 

Variações nas fases de desenvolvimento embrionário no momento da ovipostura são 

amplamente conhecidas em Squamata (ver Pasteels, 1956; Milaire, 1957; Dufaure e Hubert, 

1961; Lemus, 1967; Shine, 1983; Hubert, 1985), ocorrendo oviposições em estágios bem 

iniciais de desenvolvimento, como em Chamaleo lateralis (Blanc, 1974) ou com embriões 

quase completamente desenvolvidos, como em Typhlops bibronii (Erasmus e Branch, 1983), 
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porém na maioria dos Squamata estudados, a oviposição ocorre com os embriões em estágios 

avançados de desenvolvimento, por volta do estágio 25 da tabela de Zehr para serpentes, e 

estágio 30 da tabela de Dufaure e Hubert (1961), para lagartos. Em um estudo sobre os modos 

reprodutivos dos répteis, Shine (1983) relaciona estágios de desenvolvimento no momento da 

ovipostura de 23 espécies de serpentes, que na ocasião pertenciam às famílias Colubridae, 

Boidae, Elapidae e Typhlopidae, mostrando que os estágios vão do >27 ao 34 da tabela de 

Hubert e Dufaure (1968), que correspondem aos >18 ao 25 de Zehr. Quando analisados em 

famílias separadas, esses dados mostram que em Colubridae (17 espécies, hoje em Natricidae e 

Colubridae) os estágios variaram do >18 ao 23 de Zehr, sendo bem similar ao encontrado neste 

estudo em O. guibei. Já entre as outras famílias (hoje em Pythonidae, Elapidae e Typhlopidae), 

o desenvolvimento está mais adiantado no momento da ovipostura, variando dos estágios >22 

ao 25 de Zehr, similar ao observado nos trabalhos de Jackson (2002), Boughner et. al. (2007). 

O desenvolvimento embrionário de serpentes ainda é muito pouco conhecido quando 

comparado com os estudos existentes da biologia do desenvolvimento de invertebrados, 

anfíbios, aves e mamíferos. A descrição morfológica, com o maior detalhamento possível das 

estruturas que são formadas e constantemente modificadas durante o desenvolvimento, forma 

uma base inicial para estudos comparativos entre as serpentes, tendo como ponto crítico, não a 

definição do número absoluto de estágios ou a classificação exata dentro de um estágio criado 

em uma tabela, mas sim permitir a identificação ou a comparação de estruturas homólogas 

observadas com o desenvolvimento. 

 

Membranas extraembrionárias 
 

O desenvolvimento das membranas extraembrionárias de Oxyrhopus guibei ocorre com 

um padrão já bem estabelecido para Squamata e mais similar ao descrito para serpentes 

(Stewart e Blackburn, 1988; Attaway, 2000; Blackburn e Lorenz, 2003a, b; Blackburn et. al., 

2003; Stewart e Thompson, 2003). Em um trabalho de descrição de membranas 

extraembrionárias de uma serpente ovípara, Pituophis guttatus, Blackburn et. al. relatam a 

formação de uma rede vascular em toda a circunferência do ovo, com a MCA no polo 

embriônico, desenvolvida nos estágios iniciais de desenvolvimento, e no polo abembriônico, 

com a MOF. Essa vascularização tardia, próximo a membrana da casca na MOF só ocorre 

devido à absorção (consumo) da MVI pelo embrião. Este padrão de vascularização em toda a 

circunferência do ovo não ocorre em outras serpentes já estudadas (vivíparas). Porém, como 
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essa absorção da MVI só ocorre em estágios posteriores de desenvolvimento, a formação desse 

padrão no ovo de O. guibei não foi observado. 

As células encontradas nas margens do vitelo, nos estágios iniciais do desenvolvimento 

do ovo de O. guibei parecem estarem relacionadas com a degradação do vitelo e a mobilização 

dos nutrientes para a circulação embrionária (Stewart et. al., 2004). A grande célula observada 

dentro da MVP, nas margens dos vasos das MCA e ESV, foi descrita em Stewart et. al. (2004) 

como “grande célula endodérmica” em um trabalho de descrição de membranas 

extraembrionárias do lagarto Lacerta vivipara. Estudos indicam que a digestão do vitelo em 

répteis, parece ser realizada por células endodermais da esplancnopleura saco-vitelínica 

(Stwart et. al., 2004 apud Williams, 1967; Lambson, 1970; Ono e Tuan, 1991). A localização 

dessas células, observada em ovos de O. guibei corrobora com isso, porém a fisiologia desde 

processo não é conhecido. O outro tipo celular observado em praticamente todos os tecidos do 

ovo de O. guibei, também foi descrito neste mesmo trabalho (Stewart et. al., 2004) como 

“granulócitos”, que estão agregados acompanhando os vasos sanguíneos da ESV. Estas células 

parecem ter sido relacionadas com as células da fenda vitelínica (FV), por Hrabowski (1926), 

chamadas de Lymphspalt (= linfócito produzido na FV). Ele supõe que a principal função da 

FV fosse de digestão do vitelo, porém Stewart et. al. (2004) relatam que a derivação destas 

células é desconhecida e que não há provas para vinculá-las às células da FV, mas concordam 

que a função dessas células esteja relacionada à degradação do vitelo e a mobilização para a 

circulação embrionária. 

Na descrição da fenda vitelínica, Hrabowski (1926) relatou a presença de células de 

origem mesodérmica que formam um grande espaço em fenda e sugere que essas células estão 

relacionadas com a digestão do vitelo (formando os “granulócitos”) e com a hematopoese. 

Stewart et. al. (2004) parecem ter observado pequenos aglomerados dessas células na fenda 

vitelínica, e assumem que relacionar estas com a digestão do vitelo, assim como o “sistema 

fenda vitelínica” como local de hematopoese é inconsistente com os conhecimentos atuais, 

porém não descartam a possibilidade dessas funções. Em ovos de O. guibei as células de 

origem mesodérmica da fenda vitelínica (chamadas de intra-vitelínicas por Stewart e 

Thompson, 2003; Stewart et. al., 2004 entre outros), foram interpretadas por características 

morfológicas, como foco hematopoético, formado por precursores da linhagem eritrocítica, 

porém estudos imuno-histoquímicos são necessários para confirmar o comprometimento 

dessas células. 
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Hematopoese 
 
A hematopoese embrionária da serpente Oxyrhopus guibei logo após a ovipostura é 

observada nas membranas extraembrionárias do ovo e intraembrionária, na região AGM do 

embrião em desenvolvimento. A hematopoese intraembrionária permanece nessa região com a 

diferenciação inicial dos tecidos, presente no interior da aorta dorsal, tecido paraórtico e entre 

o tecido renal em diferenciação, até se instalar na medula óssea de vértebras e costelas nos 

estágios finais do desenvolvimento. Os órgãos linfóides, timo e baço também apresentam 

importante papel na hematopoese embrionária, com a diferenciação de células linfocíticas. Este 

padrão de desenvolvimento da hematopoese embrionária é similar ao descrito para aves 

(Dieterlen-Lièvre, 1997), que pode ser justificado pela maior proximidade filogenética dos 

grupos (ver fig. 1), quando comparado com os outros modelos utilizados para estudos da 

origem hematopoética. 

Em aves, como na maioria dos vertebrados, a hematopoese no ovo surge do mesoderma 

extraembrionário de um tipo celular denominado “hemangioblasto”, que apresenta 

comprometimento tanto hematopoético, que irá formar as ilhotas sanguíneas do saco vitelínico 

(ISV), quanto de formação vascular, com os angioblastos que formam o endotélio (Sabin, 

1920; Muller, 1930; Murray, 1932). Essa hematopoese primitiva ocorre nos estágios iniciais de 

desenvolvimento e se mantêm ativa até próximo do nascimento (com 21 dias, em galinha). 

Com o desenvolvimento do embrião, a hematopoese intraembrionária é formada a partir de 

aglomerados intraórticos de células hematopoéticas por volta do terceiro dia de 

desenvolvimento. Entre o sexto e oitavo dia, a hematopoese está presente no foco paraórtico, 

timo e inicia sua atividade no baço. A partir do oitavo ocorre hematopoese na bursa mantendo 

sua atividade até por volta do 14º dia, juntamente com o baço. A medula óssea apresenta 

atividade hematopoética a partir do 10º dia de desenvolvimento e se mantêm ativa até a fase 

adulta (Dieterlen-Lièvre, 1997).  

Estabelecer um padrão preciso, como este de aves, da localização ontogenética da 

hematopoese em serpentes ainda é um objetivo utópico, por se tratar de um modelo pouco 

disponível para pesquisas, de difícil obtenção, manutenção e manipulação, além de se conhecer 

muito pouco da fisiologia e do desenvolvimento desses animais. 

O surgimento das primeiras células sanguíneas em peixes, diferentemente dos outros 

modelos de vertebrados estudados, é intraembrionário, na massa celular intermediária (MCI) 

do tronco, entre o tecido mesodérmico do embrião (Al-Adhami e Kunz, 1976; Al-Adhami e 

Kunz, 1977; Zhang e Rodaway, 2007). 
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Nos ovos de O. guibei muitas estruturas (extra e intraembrionárias) já estão formadas no 

momento da ovipostura, com embriões em estágios intermediários de desenvolvimento, e já 

existe um sistema sanguíneo estabelecido. Assim não é possível observar o surgimento da 

hematopoese por este estudo, porém devido à grande rede vascular extraembrionária 

estabelecida no ovo, no momento da oviposição e pela maior proximidade com outros grupos 

que apresentam a hematopoese primitiva saco-vitelínica, é muito provável que essa origem 

ocorra nas membranas extraembrionárias e só posteriormente no tecido intraembrionário. 

A ontogenia da hematopoese ocorre em diferentes órgãos entre os vertebrados. Cumano 

e Godin (2007) em uma revisão da ontogenia do sistema hematopoético relata esses sucessivos 

locais hematopoéticos como, de geração inicial (ISV e MCI), de geração secundária (AGM, 

talvez alantóide e placenta), de hematopoese intermediária (fígado fetal, foco paraórtico) e 

local hematopoético definitivo (rim, medula óssea, timo, baço e bursa) (Tab. I). Considerando 

a origem e a diferenciação dos tecidos da região AGM entre os vertebrados, e sua atividade 

hematopoética, com a MCI como local hematopoético primário de peixes, o foco paraórtico 

como local hematopoético intermediário de aves, bem como o rim de peixes e anfíbios como 

local hematopoético definitivo, é possível observar que estes locais estão ontogenéticamente 

relacionados e apresentam importante papel na fisiologia da hematopoese. Estudos em peixes 

(Zon, 1995; Davidson e Zon, 2004) e anfíbios (Manso et. al.; 2009) mostram atividade 

hematopoética na região AGM e sucessivo local hematopoético definitivo no rim. Em répteis, 

considerando os grupos Serpentes (neste estudo) e Aves, a sucessão dos locais hematopoéticos 

embrionários ocorre da região AGM para intraórtico em ambos, e renal em diferenciação em 

serpentes e foco paraórtico, em aves. Essa heterocronia na função hematopoética do tecido 

renal pode revelar uma importante relação evolutiva desse órgão com o sistema hematopoético. 

Entretanto em Testudines (Vasse e Beaupain, 1981) a ontogenia da hematopoese é mais similar 

com o observado em anfíbios e mamíferos, apresentando o fígado como local hematopoético 

embrionário, porém são necessários mais estudos para confirmar essa atividade hematopoética 

hepática em não-mamíferos. 

Na década passada, a descoberta de duas indenpendentes gerações de precursores 

hematopoéticos: primitivos e definitivos (por identificação de diferentes tipos de 

hemoglobina), que são formados em tempo e locais distintos, foi um importante avanço para o 

entendimento da ontogenia da hematopoese (Dieterlen-Lièvre, 1997; Godin e Cumano, 2002). 

A hematopoese primitiva trata-se de uma linhagem de células hematopoéticas produzidas na 

membrana saco-vitelínica (exceto em peixes), que dará origem aos eritrócitos e fagócitos 

(macrófagos) no início do desenvolvimento, e parece não ter comprometimento de auto-
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renovação como CTH. Enquanto a hematopoese definitiva trata-se de uma linhagem de células 

hematopoéticas que surgem posteriormente no compartimento intraembrionário, como a 

primeira população de CTH que dará origem a todas as linhagens sanguíneas do 

desenvolvimento embrionário posterior até a vida adulta (Dieterlen-Lièvre, 1975; Ciau-Uitz et. 

al., 2000; Godin e Cumano, 2002; Zhang e Rodaway, 2007). Entretanto, ainda existem muitas 

questões relacionadas a essa classificação. Enquanto por um lado, estudos mostram que a 

eritropoese primitiva em mamíferos apresenta muitas características da eritropoese definitiva, 

por outro lado, pesquisas mostram que o local de formação das primeiras células 

hematopoéticas definitivas ainda é um objeto de controvérsias, apontando órgãos como o saco 

vitelínico, o alantóide e a placenta (de camundongos) como locais de formação de CTH 

(Caprioli et. al., 2001; McGrath e Palis, 2005; Zeigler et. al., 2006; Corbel et. al., 2007; Nagai 

e Sheng, 2008). Na AGM, aglomerados de células hematopoéticas são encontrados em 

associação com a parede ventral da aorta (Tavian et. al., 1996), mas a origem dessas células 

não está clara. Estudos com tecidos transplantados, imuno-marcadores in vivo e in vitro têm 

demonstrado que as células hematopoéticas são derivadas do endotélio da aorta, que constitui a 

hipótese “endotélio hemogênico” (Pardanaud et. al., 1996; Jaffredo et. al., 1998). Outros 

experimentos sugerem que as CTH definitivas podem ter origem no mesênquima ventral da 

aorta dorsal, passando através da parede ventral para o interior da artéria (North et. al., 2002; 

Bertrand et. al., 2005). Entretanto, essas duas hipóteses não são mutuamente exclusivas 

(Jaffredo et. al., 2000; 2005; Bollerot et. al., 2005). Assim, muitos aspectos da origem e 

funções fisiológicas das CTH ainda não foram esclarecidos. 

O principal local da hematopoese definitiva na maioria dos vertebrados é a medula óssea, 

incluindo as serpentes. Recentemente, Taichman (2005), em revisão sobre a interação CTH-

osteoblastos, tem relatado um importante papel das células formadoras do tecido ósseo na 

sobrevivência, renovação e maturação das CTH, através da proximidade dos precursores 

hematopoéticos com a superfície endosteal e a produção de fatores produzidos pelos 

osteoblastos que interagem com o nicho hematopoético. Os mecanismos de formação desses 

tecidos têm sido tradicionalmente estudados como processos independentes e pouco se sabe 

sobre a dimensão da interação CTH-osteoblastos, assim como de uma possível participação 

dos osteoblastos na criação do nicho de CTH na medula óssea. A formação desses tecidos, 

observada nos cortes histológicos dos embriões de O. guibei foi detalhadamente analisada e 

gerou muitas questões a cerca do comprometimento celular de um aglomerado de células 

imaturas basofílicas (ver em resultados) que são observadas a partir de 25d.o. até os cortes 

histológicos dos filhotes. Aqui é sugerido que essas células estão envolvidas com a formação 
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do tecido ósseo, mas a semelhança morfológica e a proximidade dessas células com o local de 

formação do foco hematopoético, mostra a necessidade de mais estudos, incluindo imuno-

marcação desse tecido, para uma maior compreensão de sua função. 
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Conclusões 
_________________________________________________________________ 

 
 

1. O desenvolvimento das membranas do ovo da serpente Oxyrhopus guibei ocorre com o 

mesmo padrão de desenvolvimento descrito para outras serpentes; 

2. No desenvolvimento embrionário, os embriões de 1-3dias de ovipostura (d.o.) foram 

classificados entre os estágios (st.)17 e 23, com ausência da formação ocular até a 

presença de olhos sem pigmentação; de 15d.o. no st. 26, com olhos pigmentados e ductos 

endolinfáticos calcificados; de 25d.o. no st. 31, com escamas no corpo não pigmentado e 

a musculatura dos flancos não fusionada na linha mediana ventral; de 30d.o. entre os     

st. 31 e 33, que em adição à formação descrita no período anterior, apresentam 

membrana palpebral completa e musculatura fusionadas na linha mediana ventral na 

região pré-cardíaca; de 45d.o. entre os st.34 e 36, com musculatura completamente 

fusionada na linha mediana ventral e começando a desenvolver um padrão de 

pigmentação; de 65d.o. no st. 37 (último da tabela) com o padrão de pigmentação bem 

desenvolvido de coral em tríades, típico da espécie, e com o dente do ovo; e com ~75d.o. 

os ovos eclodiram com filhotes sadios, que apresentam cicatriz umbilical e dente do ovo 

presente por até dois dias após a eclosão; 

3. A hematopoese extraembrionária em ovos de 1-3d.o. foi observada nos vasos das 

membranas (corioalantóica, coriovitelínica e esplancnopleura saco-vitelínica) e na fenda 

vitelínica; em ovos de 15d.o. nos vasos das membranas (corioalantóica, esplancnopleura 

saco-vitelínica e membrana onfalalantóica). 

4. A hematopoese intraembrionária ocorre na região AGM (aorta gonadal mesonéfrons), 

principalmente no interior da artéria aorta dorsal, com 1-3 até 30d.o.; a medula óssea se 

torna o principal local hematopoético embrionário, com multi-linhagem sanguínea a 

partir de 60d.o., que se mantém como local hematopoético definitivo; o timo e o baço 

apresentam diferenciação linfocítica, observados a partir de 30 e 45d.o., respectivamente 

e o fígado não apresenta hematopoese embrionária. 
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