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RESUMO 
 

 
BANDEIRA, C.L.S. Expressão do fator Cripto-1 na interface materno-placentária em 
camundongos. 2009. 61f. Dissertação (Mestrado em Ciências, área: Biologia Celular e 
Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  
 
 
A interface materno-embrionária, formada por componentes maternos e fetais, permite a 

complexa interação entre inúmeros tipos celulares e fatores regulatórios que fundamentam 

o sucesso da gestação. Células trofoblásticas e deciduais desempenham papéis importantes, 

embora não sejam as únicas populações celulares relevantes. Neste contexto, este estudo 

teve como proposta analisar na interface materno-placentária, ao longo da gestação, a 

expressão gênica e o conteúdo protéico do fator Cripto 1 (Cr1), também denominado de 

crescimento derivado de teratocarcinoma (Tdgf1), através da reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR) e Western blotting. Nossos resultados mostraram que a proteína Cr1 

está presente ao longo do desenvolvimento placentário em ambos os compartimentos da 

interface materno-placentária. Este conteúdo aumentou progressivamente no 

compartimento fetal com a evolução da gestação, decresceu na decídua após o 13º dia de 

gestação, mas ainda assim manteve valores altos em relação ao observado na porção fetal 

da placenta. As avaliações semi-quantitativas de Cr1 por PCR indicam uma baixa 

expressão nas fases de pós-implantação e finais da gestação tanto no compartimento 

materno, quanto no fetal com um aumento significativo nos dias 10,5 (p<0,04 vs. 7,5 dia de 

gestação) e principalmente no dia 13,5 (p<0,00 vs 7,5 dia de gestação) de gestação. A 

presença de Cr1 na interface materno-placentária sugere um papel relevante para este fator, 

possivelmente no desenvolvimento placentário ou ainda nos muitos processos que se 

desenvolvem neste sítio e que são essenciais para sua manutenção e sucesso gestacional. 

 

Palavras-chave: Cripto-1; Tdgf-1; Trofoblasto; Decídua; Interface materno-placentária; 

implantação embrionária; Placentação. 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

BANDEIRA, C. L. S. Expression of Cripto-1 at mice maternal-placental interface. 
Thesis (Master in Sciences in Tissue and Cell Biology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

  

The maternal-placental interface, including maternal and fetal components, allows the 

complex interaction among different cell populations and regulatory factors being 

responsible for the success of gestation. Trophoblast and decidual cells play important 

roles, but they are not the unique relevant cell population. In this context, the current study 

aimed to analyze the gene expression and protein content of Cripto 1 (Cr1), also called 

Teratocarcinoma-derived growth factor 1 (Tdgf1), at the maternal-placental interface 

during gestation, by means of polimerase chain reaction (RT-PCR) and Western Blotting. 

Our results showed that the protein Cr1 was present during placental development in both 

compartments of the maternal-placental interface. The Cr1 content increased gradually in 

the fetal compartment as the gestation progress and decreased in the decidua after the day 

13.5 of gestation, although still in high levels in comparison with the fetal compartment. 

The semi-quantitative evaluations of Cr1 by PCR were indicative of low expression at the 

post-implantation and final gestational periods in both maternal and fetal compartments. On 

the other hand, it was observed a significant increase at day 10.5 (p<0.04 vs. 7.5 day of 

gestation) and mainly at 13.5 of gestation (p<0.00 vs 7.5 day of gestation). The presence of 

Cr1 at the maternal-placental interface suggests a relevant role played by this factor, 

possibly during placental development or, yet, in the processes developed in this particular 

site and that are essential for gestational maintenance and success. 

 

Key words: Cripto-1; Tdgf-1; Trophoblast; Decidua; Maternal-placental interface; Embryo 

implantation; Placentation. 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11  INTRODUÇÃO 



A implantação embrionária é o processo por meio do qual o embrião sob a forma de 

blastocisto adquire uma posição estável no endométrio de modo a tornar possível a 

manutenção de um eficiente sistema de trocas metabólicas e de informações entre os 

organismos materno e embrionário (AMOROSO, 1955; RED-HORSE, 2004). O blastocisto 

forma-se poucas horas após o embrião alcançar o útero e é constituído por um aglomerado 

celular denominado de embrioblasto, uma cavidade, a blastocele, e um epitélio de células 

achatadas que reveste ambos, o trofoblasto. 

Em roedores a implantação do embrião é excêntrica, partindo da cripta uterina 

antimesometrial e progredindo rapidamente para uma posição intersticial na parede do 

útero, dada a ação invasiva do trofoblasto e facilitadora do endométrio. A implantação 

inicia-se ao redor do quinto dia de gestação em camundongos e determina em estágios 

posteriores uma placentação do tipo hemocorial, em que o trofoblasto após vencer as 

barreiras representadas pelo epitélio e estroma uterino, se interpõe entre as células 

endoteliais das vênulas subepiteliais, fazendo contato direto com o sangue materno 

(MOSSMAN, 1937; SHARKEY e SMITH, 2003; AIN, 2003). Este processo ocorre em 

toda a superfície de contato do embrião com os tecidos maternos, iniciando-se na região 

abembrionária em contato com o endométrio antimesometrial e continuando, 

posteriormente, na região polar do embrião em contato com a região mesometrial uterina. 

Durante o processo de implantação embrionária também se inicia a diferenciação do 

trofoblasto que culmina com a formação de diferentes tipos celulares, com diferentes 

potenciais funcionais e que juntos, mais tardiamente, vão compor a placenta fetal 

(MÜNTENER e HSU, 1977; CROSS, 2004; VERCRUYSSE e PIJNENBORG, 2006). 

O trofoblasto é denominado de mural quando presente nas paredes laterais e 

abembrionárias do embrião e polar quando se justapõe ao conglomerado celular que forma 

o embrioblasto. Em comum, ambos dão origem a populações de células periféricas gigantes 

e poliplóides em contato com o organismo materno, envolvidas no processo de implantação 

embrionária e que, em diferentes fases gestacionais, podem apresentar atividades invasiva e 

fagocitária (ZYBINA, 1961; TACHI et al., 1970, BEVILACQUA e ABRAHAMSOHN, 

1989; ZYBINA e ZYBINA, 1996). Além das células gigantes o trofoblasto polar, também 

é capaz de originar outras populações celulares que formam a placenta (MÜNTENER e 

HSU, 1977; CROSS, 2002). 



As células trofoblásticas murais exibem um papel iniciador no processo de 

implantação embrionária, sendo a primeira população celular, por volta do 5o dia de 

gestação, a tornarem-se gigantes e poliplóides (células trofoblásticas gigantes primárias) e 

expressar atividades invasiva e fagocítica. Estas atividades atingem um nível máximo entre 

os dias 7 e 9 da gestação. 

Entre o 6o e 7o dias de gestação, as células do trofoblasto polar proliferam 

intensamente e formam uma excrescência denominada de cone ectoplacentário, a estrutura 

precursora da placenta. Na periferia deste aglomerado celular, diferenciam-se células 

trofoblásticas gigantes secundárias com potencial funcional semelhante ao das células 

gigantes do trofoblasto mural, que por sua vez, contribuem para a implantação embrionária 

na região mesometrial (MÜNTENER e HSU, 1977). As células mais internas desta 

estrutura mantêm atividade proliferativa e diferenciam-se em células do 

espongiotrofoblasto onde se reconhecem células que acumulam glicogênio e células 

endócrinas produtoras de hormônio placentário lactogênico entre outros. Na base desta 

estrutura organiza-se o ectoderma extra-embrionário que associado ao mesoderma 

alantoideano formará a região do labirinto placentário responsável pelas trocas moleculares 

entre os organismos materno e fetal. A vascularização deste mesoderma estabelece a 

circulação materno-placentária no camundongo ao redor do 10º dia de gestação 

caracterizando a formação da placenta que se torna completamente amadurecida cerca de 3 

a 4 dias após (14º dia de gestação) (MÜNTENER e HSU, 1977; CROSS, 2000). 

O endométrio subluminal em contato com o trofoblasto transforma-se em um tecido 

de características próprias denominado de decídua, mantendo um micro-ambiente adequado 

ao desenvolvimento embrionário e fetal no interstício uterino. 

A implantação embrionária, desta forma, está associada ao desenvolvimento e 

diferenciação de células trofoblásticas gigantes com potencial invasivo, capazes de penetrar 

o epitélio uterino, o estroma endometrial e finalmente os capilares sanguíneos uterinos. 

Como conseqüência, o sangue materno extravasado passa a banhar a superfície destas 

células, estabelecendo uma relação de trocas altamente eficiente, cuja complexidade 

aumenta com a maturação da placenta (BILLINGTON, 1971; PIJNENBORG, 2006). 

Além da invasão para o alojamento do embrião no estroma endometrial associado 

ao processo de implantação embrionária, observa-se ainda uma segunda onda de invasão 



trofoblástica a partir do 10º dia de gestação, na decídua mesometrial. Trabalhos recentes na 

literatura (CROSS et al., 2002; DUNK et al., 2003; GEUSENS et al., 2008) mostram que 

estas células trofoblásticas poliplóides migram pelo interstício decidual ou pelo leito 

vascular alcançando os grandes vasos arteriais e alterando sua estrutura. Aparentemente, há 

uma gradativa substituição das células musculares e endoteliais por trofoblásticas nestas 

estruturas. 

Esta remodelação vascular também é observada em humanos, o que parece garantir 

o fluxo sanguíneo placentário independente de fatores maternos vasoativos. Dados da 

literatura, por outro lado, também mostram que o painel de eventos biológicos associados a 

este processo é em muitos aspectos semelhante à invasividade de células tumorais (TACHI 

et al., 1970; BISCHOF e CAMPANA, 2000). A relevante diferença, entretanto, é que o 

processo de invasão trofoblástica é controlado temporal e espacialmente ao longo da 

gestação, de forma fisiológica. Ainda, em humanos, defeitos neste processo e que levam à 

exacerbação da invasão destas células no útero ou que o minimizem, estão freqüentemente 

associados a índices significativos de perdas fetais e maternas em patologias como tumores 

trofoblásticos ou pré-eclâmpsia, respectivamente (APLIN, 1997). 

Assim, na busca da compreensão dos mecanismos de regulação da invasão celular, 

muitos estudos têm utilizado células trofoblásticas como modelo, mostrando a participação 

de genes e fatores de transcrição específicos que podem estar envolvidos neste processo. 

São dignas de destaque as expressões gênicas de NEUROD1, NEUROD2 em populações 

invasivas de células trofoblásticas humanas de placentas de primeiro trimestre da gestação 

(WESTERMAN et al., 2002) e a expressão aumentada de PAI-1 em células trofoblásticas 

de reduzida expressão invasiva em sistemas in vitro (XIA et al.,2003). Alteração na 

expressão de proto-oncogenes tais como c-fos e c-jun ou diminuição na expressão de HB-

EGF ou seus receptores HER-1 e HER-4 tirosino-quinase também têm sido associados a 

alterações na invasividade do trofoblasto (POPOVICI et al., 2006). 

Estudos preliminares realizados no Laboratório de Citofisiologia do Trofoblasto, do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, demonstraram por técnicas 

de microarranjo de cDNA (HOSHIDA et al., 2007) a expressão gênica de Cripto-1 nas 

células trofoblásticas de camundongo obtidas aos 7,5 dias de gestação, fase onde estas 

células apresentam uma intensa atividade invasiva. Por outro lado, a expressão protéica 



deste fator de crescimento em tumores de diferentes origens tem sido correlacionada ao 

grau de invasividade das células cancerosas (SALOMON et al., 1999; 2000; BIANCO et 

al., 2005; MALLIKARJUNA et al., 2007). Neste contexto, a caracterização da expressão 

de Cripto-1 na interface materno-placentária tornou-se uma promissora proposta para a 

compreensão dos processos invasivos do trofoblasto. 

CRIPTO 1 também denominado TDGF 1 (fator de crescimento derivado de 

teratocarcinoma) foi inicialmente isolado de uma linhagem celular de teratocarcinoma 

embrionário humano indiferenciado, de características invasivas (DONO et al., 1993) e que 

tem como produto gênico uma glicoproteína denominada CRIPTO 1 (CR1 ou TDGF). 

A proteína Cripto 1 pertence à família do fator de crescimento epidermal (EGF-

CFC) que inclui a Criptina (Human Genome Sciences Inc., patente número S 5981215), o 

Cripto 1 humano (CR1 ou TDGF1) e de camundongo (Cr1/Tdgf1), o gene Críptico humano 

(CFC1) e de camundongo (Cfc1), o gene relacionado a formina em leucócitos (FRL1) em 

Xenopus e o one-eyed pinhead (Oep) do Paulistinha (CICCODICOLA et al., 1989; DONO 

et al., 1993; KINOSHITA et al., 1995; SHEN et al., 1997 e ZHANG et al., 1998). 

Assim como as demais proteínas da família EGF-CFC, o Cripto1 contém vários 

domínios que incluem um peptídeo N-terminal, um domínio semelhante ao EGF e um 

domínio rico em cisteína (KENNEY et al., 2004). Além disto, a Cripto1 é uma 

glicoproteina ancorada a membrana através da ancora GPI (glicosil fosfatidil inositol) 

ligada à região C-terminal (FIG. 1). 



 

FIGURA 1: Esquema representativo da protein Cripto-1 com seus domínios de ligação e de   
glicosilação (Modificada de KENNEY et al., 2004). 

 
 
 
 

O Cripto 1 murino, que codifica a proteína Cripto 1, da mesma forma que o humano 

é dividido em seis éxons, com o éxon 4 codificando o domínio EGF-like. Uma comparação 

entre as seqüências genômicas humanas e de camundongos mostra que os éxons 1 e 3 de 

camundongos são mais curtos do que os éxons correspondentes humanos (LIGUORI et al., 

1996). Em murinos, dois tipos distintos de transcritos de Cripto 1 foram encontrados, um 

durante o desenvolvimento embrionário e em células de teratocarcinomas, e outro em fetos 

e em órgãos do animal adulto (JOHNSON et al., 1994). Dono et al. (1991) caracterizaram 

estes transcritos como pertencentes aos genes Cripto-1 e Cripto-3, enquanto Liguori et al. 

(1996) caracterizaram-nos como pseudo-genes 2 e -3. 

No estágio embrionário em murinos, a proteína Cripto 1 foi detectada no dia 6,5 de 

gestação no epiblasto, na linha primitiva e no cone ectoplacentário (DONO et al., 1993). 

No animal adulto, o gene Cripto 1 foi encontrado em baixos níveis no baço, 

coração, pulmão, cérebro e em níveis mais significativos nas mamas. Nestas, parece 



desempenhar funções específicas na ramificação dos ductos mamários após o nascimento 

(DONO et al., 1993; ADAMSON et al., 2002). 

Apesar da funcionalidade da proteína Cripto 1 não ter sido ainda completamente 

elucidada, estudos recentes apontam para uma função reguladora do crescimento celular. 

Sob condições experimentais, células epiteliais mamárias humanas com expressão induzida 

de CRIPTO 1 formam ramificações similares às observadas in vivo e apresentam 

hiperplasia ductal quando transplantadas para camundongos (SALOMON et al., 1999; 

WECHSELBERGER et al., 2001). 

CRIPTO 1 é expressa em células murinas e humanas derivadas de teratocarcinomas 

(CICCODICOLA et al., 1989) assim como em células de carcinoma cervical (ERTOY et 

al., 2000; STRIZZI et al., 2005) e carcinomas colo-retais e suas metástases, mas não em 

tecidos normais de cólon (CIARDIELLO et al., 1991). Salomon et al. (2000) sugere uma 

possível correlação entre níveis aumentados de expressão desta proteína e o grau de 

malignidade e predisposição à metástase em cânceres gástricos. A síntese aumentada de 

CRIPTO 1 também tem sido associada ao crescimento de tumores pancreáticos, ovarianos, 

endometriais, hepáticos, intestinais, de mama e melanoma uveal (SALOMON et al., 1999, 

2000; BIANCO et al., 2005; MALLIKARJUNA et al., 2007). 

Segundo Strizzi et al. (2004, 2005) proliferação, sobrevivência, migração e invasão 

celular podem ser reguladas por CRIPTO 1 atuando como um co-receptor para WNT ou 

como fator de inibição do complexo de degradação da β-catenina. Atualmente, entretanto, 

acredita-se que o Cripto 1 aja através de pelo menos 3 vias de ativação: como co-receptor 

da proteína Nodal e fatores de diferenciação, como ligante de glipican ativando a via de 

sinalização mediada por MAPK-Akt (FIG. 2) e como inibidor da sinalização de TGF-b e 

activina (BIANCO at al., 2002; GRAY et al., 2006). 

 



 

FIGURA 2: Cripto-1 e suas possíveis vias de ativação celular (Modificado de Kenney et al., 2004). 
Dentre as possíveis vias de ativação mediadas por CRIPTO-1 destaca-se o recrutamento 
e ativação dos receptores I e II da activina que fosforila o fator de transcrição Smad2 
que ativa expressão gênica associada com crescimento celular. Cripto também pode se 
ligar ao proteoglicano associado a membrana, Glipican para induzir c-Src, através do 
qual as vias MAPK e AKT são ativadas. 

 

 

Estudos recentes, em sistemas in vitro, também mostram a participação de CRIPTO 

1 na morfogênese cardíaca (DONO et.al., 1993; XU et al., 1998; DING et al., 1998; 

ADAMSON et al., 2002) através da via de sinalização Smad-2 (PARISI et al., 2003) e em 

processos de orientação do eixo antero-posterior do embrião (DING et al., 1998) 

fundamentando sua importância como uma molécula sinalizadora na gastrulação e na 

formação de padrões corporais. Embriões homozigotos Cr 1
-
/
- apresentam alterações na 

formação e migração do mesoderma, gerando um fenótipo embrionário do tipo “cabeça 

sem tronco” (DING et al., 1998), o que ocasiona letalidade embrionária. 

Cripto 1 pode funcionar tanto como um co-receptor ligado a membrana quanto 

como um ligante solúvel. Interessantemente, Watanabe et al. (2007) demonstraram 

recentemente que ambas formas – solúvel e ancorada– têm a capacidade de promover a 

migração endotelial in vitro, utilizando um modelo angiogênico a partir de células tumorais 

(FIG. 3). 



 

FIGURA 3: Mecanismo da angiogênese tumoral mediada por Cripto-1. A proteína Cripto-1 age 
sobre as células endoteliais fazendo com que estas percam sua capacidade de adesão. 
Esquema retirado e modificado de Watanabe et al., 2007. 

 

 

Apesar destes estudos mostrando que a forma solúvel é secretada no meio 

condicionado de tumores cultivados (Watanabe et al., 2007), os fatores que regulam a 

transição da forma ancorada para a solúvel ainda não foram totalmente elucidados, assim 

como possíveis diferenças funcionais entre estas formas do Cripto 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 



 
Os resultados obtidos neste estudo nos permitiram concluir que: 

 

1. Cripto 1 está presente ao longo do desenvolvimento placentário em ambos os 

compartimentos da interface materno-placentária. 

2. O conteúdo protéico de Cripto 1 aumenta progressivamente no compartimento 

fetal da placenta com a evolução da gestação. 

3. O conteúdo protéico de Cripto 1 decresce na decídua após o 13º dia de gestação, 

mas ainda assim mantém valores altos em relação ao observado na porção fetal da placenta. 

4. Observou-se um aumento na expressão gênica de Cripto 1 nos dias 10,5 e 

principalmente no dia 13,5 de gestação tanto no compartimento fetal como no materno da 

interface materno-placentária. 

5. Os valores obtidos nas avaliações semi-quantitativas de Cripto 1 por RT-PCR 

indicam uma baixa expressão nas fases iniciais pós-implantação e finais da gestação tanto 

no compartimento materno, quanto no fetal. 
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