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RESUMO 

 

Favaro RR. Estabelecimento de um modelo de gestação complicada por diabetes 

tipo 1 em camundongos: Avaliação do seu impacto sobre o ambiente uterino no 

início da gestação. [Tese (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Por meio desse estudo nosso laboratório estabeleceu um novo modelo de gestação 

complicada por diabetes do tipo 1 de longa duração em camundongos, e avaliou o 

impacto desta doença sobre o ambiente uterino desses animais no início da 

gestação. A idade de gestação estudada (168 horas) compreende o estágio em que 

a decídua antimesometrial está plenamente desenvolvida e o embrião inicia os 

processos de organogênese, de particular interesse devido à alta taxa de 

malformações nas gestações diabéticas. Além disso, o miométrio encontra-se na 

primeira fase de adaptação à gestação (fase proliferativa), e as gestações diabéticas 

estão associadas a uma alta incidência de partos prematuros. O diabetes foi 

induzido em fêmeas de camundongos Swiss, pela administração de aloxana i.v. (40 

mg/Kg), e os animais foram acasalados após diferentes períodos de tempo. As 

fêmeas diabéticas apresentaram os parâmetros fisiopatológicos do diabetes tipo 1, 

caracterizados por: altos níveis de hiperglicemia, hipoinsulinemia, glicosúria, 

polifagia, polidipsia, poliúria e diminuição do peso corporal. A comparação do 

número de sítios de implantação e das dimensões da decídua entre os grupos 

acasalados 50-70 dias após a indução do diabetes (D) ou 90-110D mostrou que 

ambos os parâmetros foram alterados apenas no grupo 90-110D, o qual foi eleito 

para os estudos subsequentes. A histoquímica do Picrosirius revelou um aumento 

na deposição dos colágenos fibrilares na decídua do grupo diabético, quando 

comparada ao controle. Análises imunohistoquímicas demonstraram aumento da 

deposição dos colágenos tipo I e V e diminuição do colágeno III e dos proteoglicanos 

associados ao colágeno, biglicam e lumicam. Estas alterações se refletiram na 

fibrilogênese do colágeno, como mostrou a análise ao microscópio eletrônico de 

transmissão (MET). A avaliação, por PCR quantitativo em tempo real, da expressão 

do RNAm para os colágenos e proteoglicanos, entretanto, demonstrou o aumento da 

expressão gênica apenas do colágeno tipo I. Levando em conta relatos sobre o 

papel da IL-11 na remodelação da matriz extracelular (MEC) decidual, realizou-se a 

análise dos seus níveis por ELISA. Entretanto, não foram observadas diferenças 



 

entre os grupos. Os efeitos do diabetes sobre o miométrio foram investigados em 

dois subgrupos de fêmeas diabéticas: D1 (90-100D) e D2 (100-110D). A análise 

histomorfométrica revelou o aumento da distância entre as camadas musculares em 

D1, indicando edema, e a diminuição da distância em D2, associada à atrofia e à 

fibrose do miométrio. Em ambos os subgrupos foi detectado o estreitamento das 

camadas musculares, correlacionado com a diminuição da proliferação das células 

musculares lisas, avaliada por meio da imunodetecção de PCNA. A análise ao MET 

mostrou o comprometimento da citoarquitetura, da MEC e do aparelho contráctil das 

células musculares lisas, confirmado através da imunolocalização de α-actina de 

músculo liso. Em conjunto, nossos resultados suportam o conceito de que o 

desenvolvimento de complicações na gestação está diretamente relacionado com a 

progressão do diabetes na mãe, em consonância com resultados clínicos, 

apontando para a importância de modelos experimentais que incluam o fator 

temporal na investigação dos efeitos do diabetes sobre a gestação. Adicionalmente, 

neste modelo foram descritas alterações importantes no ambiente uterino, que 

contribuem para explicar as alterações no desenvolvimento embrionário e a maior 

incidência de partos prematuros nas gestações diabéticas. 

 

Palavras chave: Gravidez. Útero. Matriz extracelular. Diabetes mellitus. 

Histopatologia. Imunohistoquímica. 

  



 

ABSTRACT 

 

Favaro RR. Establishment of a mouse model of pregnancy complicated by type 1 

diabetes: Evaluation of its impact on the uterine environment at early pregnancy. [Ph. 

D. thesis (Tecidual and Cellular Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

By means of this study our laboratory has developed a new mouse model of 

pregnancy complicated by long-term type 1 diabetes and evaluated the impact of this 

disease on the uterine environment at early pregnancy. The age of pregnancy 

studied (168 hours) comprises the stage in which antimesometrial decidua is fully 

developed and organogenesis is in progress, of particular interest due to higher rates 

of malformations in diabetic pregnancies. In addition, the myometrium is at the first 

adaptative phase of pregnancy (proliferative phase) and diabetic pregnancies are 

associated with high incidence of preterm labors. Diabetes was induced in female 

Swiss mice by i.v. alloxan administration (40 mg/Kg) and the animals were mated 

after different periods of time. Diabetic females showed pathophysiological 

parameters of type 1 diabetes, characterized by hyperglycemia, hypoinsulinemia, 

polyuria, glycosuria, polyphagy, polydipsia and decreased body weight. Comparison 

of the number of implantation sites and decidual dimensions between groups mated 

50-70 days after diabetes induction (D) or 90-110D showed that both parameters 

were impaired only in the 90-110D group, which was elected for subsequent studies. 

Picrosirius staining revealed an augment in fibrillar collagen deposition in the diabetic 

group, when compared to control group. Immunohistochemical analysis 

demonstrated increased deposition of collagen types I and V, and decreased 

deposition of collagen type III, and associated proteoglycans biglycan and lumican. 

These alterations reflected on collagen fibrillogenesis, as shown by transmission 

electron microscopy (TEM) analysis. Quantitative real time PCR evaluation of 

collagens and proteoglycans mRNA expression, however, demonstrated the increase 

of collagen type I expression only. Taking into account reports on the role of IL-11 on 

decidual extracellular matrix (ECM) remodeling, its levels were measured by ELISA. 

However, no differences were observed between groups. Effects of diabetes on the 

myometrium were investigated in two subgroups: D1 (90-110D) and D2 (100-110D). 

Histomorphometrical analysis revealed an increase in the distance between muscle 

layers in D1, indicating edema, and diminution of the distance in D2, associated with 



 

atrophy and fibrosis of the myometrium. In both subgroups narrowing of muscle 

layers was detected and correlated with decreased cell proliferation of smooth 

muscle cells, evaluated by immunodetection of PCNA. TEM analysis showed 

impairment of cytoarchitecture, ECM and contractile apparatus of the smooth muscle 

cells, confirmed by immunolocalization of α-smooth muscle actin. Together, our 

results support the concept that development of gestational complications is directly 

associated with the progression of diabetes in the mother, in consonance with clinical 

results, pointing to the importance of experimental models that include the temporal 

factor to investigate the effects  of diabetes on pregnancy. Additionally, important 

alterations have been described in this model, which contribute to explain the 

alterations on embryo development and the high incidence of preterm labor in 

diabetic pregnancies. 

 

 

Key words:  Pregnancy. Uterus. Extracellular matrix. Diabetes mellitus. 

Histopathology. Immunohistochemistry. 
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1.1 Formação da Interface Materno-Fetal 

1.1.1 Implantação Embrionária 

 

 

Durante a gestação, a interação entre os organismos materno e 

embrionário/fetal ocorre por meio do desenvolvimento de regiões especializadas no 

ambiente uterino, denominadas de interface materno–fetal. Em humanos e 

camundongos, nos quais a placentação é do tipo hemocorial, o embrião é nutrido 

pelo do contato direto das células embrionárias (trofoblásticas) com o sangue 

materno. O estabelecimento da interface materno-fetal nestas espécies compreende 

os seguintes eventos: i) interação das células do trofoblasto com o epitélio 

uterino, durante o processo de implantação; ii) decidualização do endométrio; 

iii) invasão e remodelação do endométrio decidualizado e de sua vasculatura 

pelas células do trofoblasto; iv) estabelecimento da placenta (Revisão em: 

Georgiades et al., 2002; Malassine et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Representação esquemática do embrião de camundongo (a) e da estrutura 

da placenta corio-vitelínica (b).  
 Fonte: Adaptado de: Sutherland, 2003. 

 

Após a fertilização e as sucessivas divisões celulares, as primeiras células a 

se diferenciarem durante o desenvolvimento do embrião de camundongos formam o 

trofoectoderma que reveste o blastocisto. Sequencialmente, as células do 

trofoectoderma, em contato com a massa celular interna, formam o trofoblasto 

polar, enquanto que as demais originam o trofoblasto apolar ou mural. O 

a 

b 
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trofoblasto mural reveste o saco vitelínico e é formado pelas células trofoblásticas 

gigantes primárias, responsáveis pela implantação e nutrição do embrião. Com o 

desenvolvimento dos vasos vitelínicos e o contato do trofoblasto com o sangue 

materno a partir da invasão de capilares do endométrio decidualizado (decídua 

antimesometrial), este conjunto de estruturas forma a placenta cório-vitelínica 

(Figura 1), responsável pela nutrição do embrião entre o 6º e o 10-11º dia de 

gestação (dg) (Bevilacqua, Abrahamsohn, 1988; Revisão em: Cross et al., 1994; 

Malassine et al., 2003; Sutherland, 2003). Considerando que a organogênese 

compreende o período entre o 7º e o 12º dg (Rugh, 1968), grande parte deste 

processo ocorre enquanto o embrião é nutrido pela placenta corio-vitelínica, 

enfatizando a sua importância para o desenvolvimento embrionário em 

camundongos. Por volta do 10-11° dg, a placenta corio-alantóica está 

fundamentalmente estruturada e ativa, assumindo o papel principal na nutrição do 

embrião (Revisão em: Cross et al., 1994; Malassine et al., 2003). 

O primeiro passo para o estabelecimento da interface materno-fetal é a 

implantação embrionária; uma complexa série de eventos responsável pela 

aquisição de uma posição fixa do embrião junto ao útero. Para que a implantação 

ocorra, é necessário que o estágio de desenvolvimento do embrião esteja em 

sincronia com a receptividade do endométrio (McLaren, Michie, 1956; Noyes, 

Dickmann, 1960). O período de receptividade do endométrio à implantação, 

denominado de janela de implantação, é governado pela ação dos hormônios 

ovarianos estrógeno e progesterona em conjunto com fatores de crescimento, 

citocinas e mediadores lipídicos (Psychoyos, 1986; Paria et al., 2002). O processo 

de implantação é extremamente complexo e requer um grande número de fatores 

associados, tanto de origem materna quanto embrionária. Morfologicamente, o 

processo de implantação é caracterizado pelo contato entre as células do trofoblasto 

com as células do epitélio uterino, e posteriormente pela invasão do endométrio. 

Inicialmente os microvilos presentes em ambos os tipos celulares se interdigitam, 

durante o estágio de aposição, e o lúmen uterino se fecha ao redor do embrião, 

processos denominados de reação de fixação, prosseguindo para um contato mais 

íntimo durante o estágio de adesão, onde os microvilos são perdidos e as 

membranas se tornam paralelas, onduladas e separadas por um pequeno espaço. O 

diálogo molecular estabelecido entre os dois organismos é orquestrado por diversos 

fatores entre os quais se destacam: i) fatores de crescimento; ii) citocinas;          
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iii) hormônios; iv) mediadores lipídicos; v) moléculas de adesão celular; vi) 

integrinas;  vii) moléculas da matriz extracelular (MEC); viii) metaloproteinases 

da matriz (MMPs do inglês matrix metalloproteinases) (Revisão em: 

Abrahamsohn, Zorn, 1993; Carson et al., 2000; Paria et al., 2002; Yoshinaga, 2010).  

O período de implantação embrionária varia entre as diferentes espécies 

animais. Em camundongos ocorre entre o final do  4º e início do 5º dg (Reinius, 

1967; Das et al., 1995), em ratos no 5º - 6º dg (Dickmann, Noyes, 1960; Enders, 

Schlafke, 1967) e em humanos por volta do 8º - 10º dg (Wilcox et al., 1999). O 

marcador molecular mais precoce da implantação descrito em camundongos é o 

fator de crescimento epidermal ligado à heparina (HB-EGF do inglês heparin-binding 

epidermal growth factor), expresso pelo epitélio uterino apenas nos locais em 

contato com o embrião (Das et al., 1994). Posteriormente, ocorre aumento de 

permeabilidade vascular ao redor dos locais de implantação, que podem ser 

claramente visualizados pelo extravasamento de corante injetado na circulação 

materna (Psychoyos, 1961). Após a adesão do trofoblasto, as células epiteliais 

uterinas sofrem apoptose, se desprendem da membrana basal e são fagocitadas 

pelo trofoblasto. Dessa maneira, as células do trofoblasto entram em contato direto 

com a membrana basal do epitélio e, após a sua degradação, com as primeiras 

células decidualizadas, a sua MEC e seus vasos sanguíneos. Por volta do 6º dg o 

embrião está localizado no interior do ambiente uterino, perdendo contato com o 

meio exterior, e assim, finalizando sua implantação (Revisão em: Abrahamsohn, 

Zorn, 1993; Cross et al., 1994; Carson et al., 2000). As células do trofoblasto 

expressam receptores para componentes da MEC e enzimas que degradam estes 

componentes. Variações no perfil de expressão das integrinas presentes nas células 

trofoblásticas estão associadas aos diferentes estágios de desenvolvimento do 

embrião (Sutherland et al., 1993; Damsky et al., 1994), indicando a importância da 

MEC para o diálogo na interface materno-fetal (Revisão em: Armant, 2005).  

 

 

1.1.2 A Decidualização do Endométrio 

 

 

Para dar suporte à implantação e ao desenvolvimento do embrião, o 

endométrio de humanos e roedores passa por uma série de modificações conhecida 
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como reação decidual ou decidualização. Este processo resulta na formação da 

decídua, uma nova estrutura no interior do ambiente uterino, situada na interface 

materno-fetal, fundamental para o sucesso da gestação. A decídua regula a invasão 

do trofoblasto, modula o sistema imune materno e produz uma série de citocinas, 

fatores de crescimento, hormônios e moléculas da MEC que participam do diálogo 

entre os organismos materno e fetal. Resultados recentes atribuíram às célula  a 

função de monitorar a viabilidade dos embriões (Teklenburg et al., 2010). O 

Laboratório de Biologia da Reprodução & Matriz Extracelular (LBR & MEC) tem se 

dedicado, nos últimos 30 anos, a investigar as adaptações que ocorrem no ambiente 

uterino durante as etapas iniciais da gestação em camundongos, tendo como foco 

de seus estudos a decidualização do endométrio e a remodelação da MEC que 

acompanha este processo. 

A decidualização é caracterizada pela transdiferenciação dos fibroblastos 

endometriais em células deciduais, em um processo de transição mesênquima-

epitélio governado, sobretudo, pela ação de estrógeno e progesterona. A aquisição 

do fenótipo epitelial envolve a reestruturação do citoesqueleto e uma profunda 

remodelação da MEC. (Revisão em: Abrahamsohn, Zorn, 1993; Abrahamsohn et al., 

2002). A angiogênese é estimulada através da expressão de diversos fatores, como 

o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF, do inglês vascular endothelial 

growth factor), promovendo a formação de uma ampla rede vascular no endométrio, 

responsável pela nutrição do embrião. Ocorre também a migração de linfócitos 

natural killer uterinos (NKu), que participam da modulação do sistema imune e da 

remodelação dos vasos sanguíneos para o estabelecimento da placenta (Revisão 

em: Croy et al., 2003). 

 Em humanos, o gatilho para a decidualização não depende do embrião. A 

cada ciclo sexual sob a influência do aumento da progesterona produzida na fase 

luteal ou progestacional, são observadas células em processo de decidualização. 

Entretanto, a manutenção e o desenvolvimento da decidualização é sustentado ela 

implantação do embrião, caso contrário o endométrio decidualizado é liberado com a 

menstruação. Em contrapartida, em roedores, a decidualização é estimulada pelo 

contato do blastocisto com o epitélio uterino ou pode ser experimentalmente 

induzida através da injeção de substâncias, como óleos e polissacarídeos, no lúmen 

uterino de fêmeas pseudográvidas ou hormonalmente sensibilizadas. A estrutura 

resultante, denominada deciduoma (Loeb, 1908), é marcadamente semelhante à 
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decídua (Andrade, 1993; Monice, 1998) e representa um modelo valioso, pois 

permite analisar a decidualização sem a influência do embrião.  

A decidualização em roedores é restrita ao endométrio que circunda cada um 

dos embriões. Estes locais são denominados sítios de implantação e entre eles 

estão as regiões de interimplantação, onde o endométrio permanece praticamente 

inalterado. Tendo como referência o mesométrio -ligamento que prende os cornos 

uterinos à parede abdominal- o endométrio pode ser subdividido em duas porções, a 

mesometrial e a antimesometrial. Cada região possui características próprias e 

destinos distintos durante a gestação. A decídua antimesometrial fornece suporte 

ao embrião durante os estágios iniciais da gestação, participa da implantação e da 

formação da placenta cório-vitelínica e involui à medida que a decídua 

mesometrial se desenvolve e contribui para a formação da placenta cório-

alantóica (Figura 2) (Revisão em: Abrahamsohn, Zorn, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fotomicrografia do sítio de implantação de camundongos, em corte 
transversal, com 168 horas de gestação, evidenciando a decídua mesometrial 
(DM), decídua antimesometrial (DA), embrião (E), miométrio (M) e mesométrio 
(ME). Picrosirus-hematoxilina. 

 

Em camundongos, as primeiras células deciduais podem ser observadas ao 

redor da cripta de implantação por volta do 5º dg. Em seguida, a reação decidual se 

expande de forma centrífuga, ocupando a maior parte da região antimesometrial, e 

gradativamente se estende também para a região mesometrial. A formação da 

decídua é um processo dinâmico que ocorre dentro de um espaço de tempo 

geneticamente determinado e notavelmente curto, durante o qual os fibroblastos 

DM 

DA 

E 

M 

ME 
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endometriais adquirem progressivamente novas características morfofuncionais, 

formando no endométrio regiões compostas por células em diferentes estágios de 

diferenciação. Próximo do miométrio, uma pequena camada de células permanece 

indiferenciada (Revisão em: Abrahamsohn et al., 2002). Existem indícios de que 

estas células participem da reconstrução do endométrio no período pós-parto 

(Kleinfeld, O'Shea, 1983), constituindo possivelmente uma população de células 

pluripotentes do endométrio. 

Com a decidualização há uma mudança expressiva no arranjo do estroma 

endometrial, composto por tecido conjuntivo frouxo. Os fibroblastos deste tecido são 

estrelados, possuem longos processos citoplasmáticos e estão imersos em 

abundante MEC. O citoplasma possui pouco retículo endoplasmático granular e 

complexo de Golgi. O núcleo é achatado e contém grumos de cromatina 

condensada (Abrahamsohn, 1983). Embora morfologicamente semelhantes à de 

outros tecidos, esta população especial de fibroblastos tem a capacidade de se 

transdiferenciar em células deciduais quando devidamente sensibilizada pelos 

hormônios ovarianos estrógeno e progesterona.  

Diferente destes fibroblastos, as células deciduais maduras possuem fenótipo 

epitelióde. São células grandes e poligonais, dispostas compactamente e unidas por 

extensas áreas de junções celulares, onde se alternam junções do tipo adherens e 

gap. Apresentam os núcleos esféricos, formados em sua maioria por cromatina 

frouxa e nucléolos proeminentes, são poliplóides e muitas delas polinucleadas. 

Possuem grande quantidade de retículo endoplasmático granular e polirribossomos 

livres, complexo de Golgi bem desenvolvido, mitocôndrias e lisossomos. O 

citoplasma é típico de uma célula envolvida na síntese de macromoléculas (Revisão 

em: Abrahamsohn, 1983; Abrahamsohn, Zorn, 1993). 

O primeiro marcador descrito para a decidualização foi a desmina, uma 

proteína de filamentos intermediários. As células deciduais apresentam positividade 

para a desmina, diferentemente dos fibroblastos de origem, onde o filamento 

intermediário predominante é a vimentina (Glasser, Julian, 1986). A organização dos 

filamentos intermediários de desmina muda conforme a diferenciação das células 

deciduais, de modo que a distribuição perinuclear é substituída progressivamente 

por uma distribuição mais espalhada no citoplasma, concentrando-se na periferia 

celular até desaparecer no 9º dg, quando a decídua antimesometrial encontra-se em 

processo de involução (Oliveira et al., 2000). 
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O crescimento da decídua ocorre através da proliferação e diferenciação de 

novas células deciduais e também do aumento do volume celular (Abrahamsohn, 

1983). Além disso, as células deciduais realizam a síntese de material genético sem, 

entretanto, completar a divisão celular, tornando-se polinucleadas e poliplóides. 

Alguns dos mecanismos moleculares envolvidos nestes dois processos já foram 

desvendados. O ciclo celular é controlado fundamentalmente pelo balanço entre as 

ciclínas e as quinases dependentes de ciclína (cdks). Nas células deciduais a 

proliferação foi associada com a atuação coordenada de ciclína D3 e CDK4, 

enquanto que a poliploidia foi relacionada com ação de ciclína D3, p21 e CDK6 (Tan 

et al., 2002; Revisão em: Das, 2009). Existem evidências de que a ciclína D3 é 

modulada pela interleucina-11 (IL-11) (Li et al., 2008) e a integrina αvβ3 (Mangale et 

al., 2008), indicando um papel relevante de citocinas e das interações célula-matriz 

na regulação do ciclo celular das células deciduais.  

 

 

1.2 A Matriz Extracelular 

 

 

Conceitualmente a MEC é formada pelas moléculas que são secretadas pelas 

células e imobilizadas no espaço extracelular, formando um complexo 

macromolecular multifuncional. Além de ser um componente estrutural, a MEC 

também desempenha papéis biológicos fundamentais para as células. A MEC 

integra as células e as suas funções no contexto do tecido. Suas moléculas são 

depositadas e agregadas no meio extracelular, formando plataformas sinalizadoras 

que contextualizam as células no seu microambiente. Os fatores solúveis, por outro 

lado, tem a capacidade de se difundirem no microambiente, e em conjunto com as 

moléculas da MEC orquestram os processos celulares (Revisão em: Hynes, 2009). 

Os principais componentes da MEC são: i) colágenos; ii) componentes do 

sistema elástico; iii) glicoproteínas adesivas; iv) glicosaminoglicanos; v) 

proteoglicanos. Os colágenos representam as proteínas mais abundantes do 

organismo. Até o presente foram descritos 29 tipos distintos de colágeno, agrupados 

em diferentes categorias (Revisão em: Gordon, Hahn, 2010). Destacamos aqui os 

colágenos fibrilares, os mais abundantes e amplamente distribuídos no organismo, 

representados pelos tipos I, II, III, V, XI, XXIV e XXVII. As cadeias polipeptídicas das 



31 

 

moléculas de colágeno são caracterizadas pela presença de uma glicina a cada três 

aminoácidos na sequencia glicina-X-Y, onde X é frequentemente uma prolina e Y 

uma hidroxiprolina. A glicina é necessária para possibilitar o dobramento adequado 

da molécula de colágeno, por ser este o menor aminoácido existente. Os colágenos 

são formados por três cadeias polipeptídicas arranjadas em α-hélice, que podem ser 

idênticas (homotriméricos) ou distintas (heterotriméricos). Inicialmente, as moléculas 

de colágeno são sintetizadas no interior do reticulo endoplasmático na forma de pró-

colágenos. Em seguida, são exportadas para o complexo de golgi onde passam por 

modificações pós-traducionais, como glicosilação e hidroxilação das prolinas e 

lisinas. O pró-colágeno é secretado para a MEC e sob a ação das pró-colagenases, 

as extremidades amino e carboxi terminal são clivadas, formando a cadeia de 

colágeno madura. Estas moléculas formam ligações cruzadas, através dos resíduos 

de lisina, e se polimerizam com o auxílio da enzima lisil oxidase, formando fibrilas 

que, por sua vez, se agregam formando os feixes de colágeno (Figura 3) (Revisão 

em: Myllyharju, Kivirikko, 2004). A formação das fibrilas de colágeno ou fibrilogênese 

é um processo complexo que envolve a associação de tipos diferentes de colágeno, 

o processamento enzimático do pró-colágeno e a associação com proteoglicanos e 

fatores mecânicos (Trelstad et al., 1982; Birk et al., 1990; Revisão em: Banos et al., 

2008). Dessa forma, alterações nestes fatores podem comprometer a fibrilogênese 

do colágeno. 

 

Figura 3 - Representação esquemática da organização estrutural do colágeno fibrilar 
(a). Eletromicrografia contendo fibrilas de colágeno em corte longitudinal 
(L) e transversal (T), observadas ao microscópio eletrônico de 
transmissão (b).  

                   Fonte: Adaptado de: Junqueira, Carneiro, 2008. 
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Os proteoglicanos compõem outro grupo de moléculas da MEC. São 

formados por um eixo protéico ao qual estão ligados um ou mais 

glicosaminoglicanos (GAGs). Os GAGs são moléculas formadas pela repetição de 

unidades dissacarídicas compostas pela união de um ácido urônico com uma n-

acetil-galactosamina ou n-acetil-glicosamina. Os GAGs resultantes são: condrointim, 

dermatam, heparam e queratam sulfato, heparina e ácido hialurônico (HA).  

Os pequenos proteoglicanos ricos em leucina (SLRPs, do inglês small 

leucine-rich proteoglycans) compõem uma família de moléculas caracterizadas pela 

homologia estrutural e a presença de domínios repetitivos de leucina ao longo do 

eixo protéico. O decorim e o biglicam (Figura 4) fazem parte da classe I, seus eixos 

protéicos possuem 36 e 38 KDa, respectivamente, e estão ligados a uma ou mais 

cadeias de condroitim ou dermatam sultato.  Essas moléculas possuem também um 

cluster de resíduos de cisteína na porção N terminal, formando pontes dissulfeto. O 

fibromodulim e o lumicam (Figura 4) pertencem à classe II. O eixo protéico do 

fibromodulim possui 42KDa e do lumicam 37KDa. Ambos possuem cadeias de 

queratam sulfato e polilactosamina, resíduos de cisteína e também resíduos de 

tirosina sulfatada na porção N-terminal (Revisão em: Schaefer, Iozzo, 2008). Dados 

da literatura têm mostrado que os SLRPs podem se ligar ao colágeno e, deste modo, 

participar do processo de fibrilogênese (Vogel et al., 1984; Scott, Haigh, 1986; 

Revisão em: Kalamajski, Oldberg, 2010). Além disto, têm a capacidade de interagir 

com fatores de crescimento, como o fator de crescimento transformante-β (TGF- do 

inglês transforming growth factor- β), (Yamaguchi et al., 1990), e também com 

receptores tirosina quinase e do tipo Toll, participando no controle do crescimento 

celular, na morfogênese e na imunidade (Revisão em: Iozzo, Schaefer, 2010). 

O versicam é um proteoglicano de condroitim sulfato, pertencente à família 

das hialectinas, caracterizadas pela capacidade de ligação com o HA. Existem 4 

isoformas de versicam formadas pelo sliping alterantivo do RNAm, denominadas de 

V0, V1, V2 e V3 (Figura 5) (Zimmernann, 2000). O versicam interage com diversas 

moléculas da MEC, como colágeno I e fibronectina, além de ser reconhecido por 

receptores como o CD-44 e a integrina β1, participando de processos como 

proliferação e diferenciação celular (Wight, 2002; Wu et al., 2005).  
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Figura 4 - Representação esquemática dos pequenos proteoglicanos ricos em leucina, 
biglicam e decorim, membros da classe I, e fibromodulim e lumican, 
pertencentes à classe II. As cadeias de proteoglicanos, associadas ao eixo 
protéico, estão representadas em azul. As regiões destacadas em vermelho e 
verde indicam locais de interação com o colágeno.  

 Fonte: Adaptado de: Kalamajski, Oldberg, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Representação esquemática das isoformas do versicam associadas a uma 
molécula de ácido hialurônico (em verde). As diferentes isoformas, exceto V3, 
possuem diversos proteoglicanos (linhas onduladas) associados ao eixo 
protético central.  

 Fonte: Adaptado de: Zimmermann, Dours-Zimmermann, 2008.  
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 A interação das células com os componentes da MEC ocorre através de 

receptores presentes na membrana plasmática. Os sinais disparados para o interior 

da célula regulam o citoesqueleto e ativam vias de sinalização, que em conjunto são 

capazes de modular a expressão gênica e a morfologia das células, e dessa forma 

as funções celulares (Revisão em: Berrier, Yamada, 2007). Os receptores que 

reconhecem a MEC podem ser separados em dois grandes grupos, o das integrinas 

e o das não-integrinas. As integrinas são formadas por duas subunidades, uma α e 

outra β, ambas ligadas de forma não covalente. Esses receptores possuem um 

domínio extracelular, um segmento transmembrana e um domínio citoplasmático, 

integrando dessa forma o meio extracelular com o interior da célula (Figura 6). Até 

agora foram descobertas 18 subunidades α e oito subunidades β, suas combinações 

perfazem um total de 24 tipos de integrinas. Desse total, quatro tipos de integrinas 

reconhecem o colágeno, formadas pela interação da subunidade β1 com as 

subunidades α1, α2, α10 e α11. Essas integrinas diferem na especificidade de 

ligação aos diferentes tipos de colágeno, e disparam vias de sinalização distintas no 

interior das células, relacionadas com processos celulares como proliferação, 

diferenciação e migração (Revisão em: Heino, 2000; Leitinger, Hohenester, 2007).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Representação esquemática de integrinas. Cada integrina é formada por duas 

cadeias, uma α e outra β. A porção extracelular interage com a matriz 
extracelular, enquanto que a porção citoplasmática está associada à moléculas 
sinalizadoras como FAK, Src e Paxilina, disparando sinais intracelulares. 

   Fonte: Adaptado de: Avraamides et al., 2008. 
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A ligação de componentes da MEC com as integrinas promove a sua ativação 

e agregação na membrana plasmática, acionando complexos moleculares no interior 

da célula. Como as integrinas não possuem atividade enzimática intrínseca, a 

transmissão de sinais ocorre através de moléculas associadas a elas (Hynes, 2002). 

Mais de 150 proteínas foram descritas na porção citoplasmáticas das adesões 

mediadas por integrinas, formando complexos sinalizadores (Zaidel-Bar et al., 2007). 

A quinase de adesão focal (FAK do inglês focal adhesion kinase), uma tirosina 

quinase de 125kDa, foi uma das primeiras moléculas a serem caracterizadas nestes 

locais. A fosforilação de FAK representa uma das etapas iniciais e de grande 

importância para a sinalização mediada pelas integrinas, participando de diferentes 

processos celulares como, por exemplo, a proliferação. A superexpressão de FAK 

em fibroblastos NIH3T3 acelera a progressão do ciclo celular, em um processo 

correlacionado com o aumento de ciclína D1. Em contrapartida, a expressão de uma 

forma mutante de FAK, com perda de sua função, diminui a expressão de ciclína D1 

e inibe a progressão do ciclo celular (Zhao et al., 1998). Em conjunto, estes 

resultados permitem traçar um modelo pelo qual a interação das células com a MEC, 

através de integrinas, dispara vias de sinalização intracelulares que modulam a 

expressão gênica de moléculas do ciclo celular, regulando este processo (Revisão 

em: Cox et al., 2006).  

Os componentes da MEC têm também a capacidade de interagir com fatores 

de crescimento, regulando sua concentração e disponibilidade no microambiente 

celular. Através de sua associação com a MEC, os fatores de crescimento podem 

ser apresentados aos seus receptores em concentrações adequadas; ser 

armazenados e protegidos de degradação, e liberados quando necessário, ou ainda 

ter aumentada sua conversão para a forma ativa, dependendo da situação em 

questão (Revisão em: Ramirez, Rifkin, 2003; Rosso et al., 2004). Considerando as 

diversas funções desempenhadas pela MEC nos tecidos, supõe-se, portanto, que ao 

ocorrerem alterações na sua composição e organização, processos de grande 

importância biológica podem ser afetados.  
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1.3 Remodelação da Matriz Extracelular Endometrial Promovida pela 

Decidualização 

 

 

Durante a gestação, indícios de remodelação na MEC do endométrio são 

observados no 2º dg, através da presença de estruturas fosfatase ácida-positivas 

contendo fibrilas de colágeno no interior dos fibroblastos, indicando a sua fagocitose 

e degradação intracelular  (Bijovsky et al., 1992). De acordo com este resultado, no 

4º dg fibrilas de colágeno são escassas na MEC, como analisado através da 

histoquímica do Picrosirius (Martello, Abrahamsohn, 1986) e de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) (Zorn et al., 1986).  

À medida que o endométrio se decidualiza, suas células se tornam 

volumosas, os espaços intercelulares diminuem e a MEC sofre uma profunda 

remodelação na sua composição e organização. Nosso laboratório demonstrou que 

as células deciduais depositam uma MEC com características próprias, sugerindo 

um papel importante de suas moléculas para o estabelecimento da interface 

materno-fetal. (Revisão em: Abrahamsohn, Zorn, 1993; Abrahamsohn et al., 2002). 

De fato, a MEC participa do processo de decidualização (White et al., 2004), da 

implantação e do desenvolvimento do embrião (Armant, 2005) além de atuar na 

modulação das células do sistema imunológico no ambiente uterino (McKay et al., 

1992). 

A decidualização envolve a remodelação da MEC em humanos (Revisão em: 

Aplin, 2002) e camundongos (Revisão em: Abrahamsohn, Zorn, 1993; Abrahamsohn 

et al., 2002). As modificações na matriz colágena são particularmente notáveis no 

camundongo. Ocorre grande espessamento das fibrilas de colágeno (Zorn et al., 

1986; Alberto-Rincon et al., 1989) e mudanças no perfil de expressão e distribuição 

de colágenos (Teodoro et al., 2003; Spiess et al., 2007) e proteoglicanos (San Martin 

et al., 2003a; San Martin et al., 2003b; San Martin et al., 2004).  

A partir do 5º dg, a decidualização promove um aumento na deposição de 

colágeno ao redor das células deciduais (Martello, Abrahamsohn, 1986; Zorn et al., 

1986), assim como na quantidade de colágeno no endométrio, mensurada pelo teor 

de hidroxiprolina (Teodoro et al., 2003). A síntese de colágeno pelas células 

deciduais foi demonstrada através de um estudo radioautográfico ultraestrutural 

após a injeção de 3H-prolina (Oliveira et al., 1991). Os colágenos tipo I e III são os 
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principais componentes do endométrio de animais não-grávidos. No endométrio 

decidualizado, além destes, o colágeno tipo V também passa a ser produzido. 

Diferentemente daquele colágeno heterotrimérico, formado pela associação de 

cadeias alfa distintas, que é expresso pela placenta, o colágeno tipo V da decídua é 

um tipo homotrimérico, formado pela associação de três cadeias iguais [alfa1(V)]3 

(Teodoro et al., 2003). A decidualização em camundongos induz o espessamento 

das fibrilas de colágeno (aumento aproximado de 50 nm para 470 nm de espessura) 

(Zorn et al., 1986; Alberto-Rincon et al., 1989), possivelmente através da agregação 

lateral de fibrilas formadas por pelo menos estes três tipos de colágeno (Carbone et 

al., 2006). A presença dos colágenos XXIV e XXVII no endométrio não é conhecida.   

Membros da família dos pequenos proteoglicanos ricos em leucina (SLRPs) 

apresentam uma expressão diferencial durante a decidualização. Enquanto o 

decorim, presente no endométrio não decidualizado, é abolido da matriz do estroma 

superficial (onde se estabelece a decídua madura), biglicam e lumicam são 

depositados pelas células deciduais (San Martin et al., 2003a). Em um estudo 

imunocitoquímico ultra-estrutural, foi demonstrado que o decorim se associa às 

fibrilas finas, enquanto o biglicam se associa exclusivamente às fibrilas espessas de 

colágeno, indicando a participação destes proteoglicanos na fibrilogênese do 

colágeno endometrial (San Martin, Zorn, 2003). De acordo com estes resultados, a 

análise do endométrio de animais deficientes para o gene do decorim revelou 

alterações na fibrilogênese do colágeno (Sanches et al., 2010). Os efeitos da 

ausência do biglicam e lumicam ainda não foram investigados. Além dos 

proteoglicanos pertencentes à família dos SRLPs, membros de outras famílias como 

o versicam (San Martin et al., 2003b), perlecam e syndecan-4 (San Martin et al., 

2004) também são expressos pela decídua. O versicam foi localizado na região de 

células deciduais maduras, na região pré-decidual e apenas traços na região não 

decidualizada (San Martin et al., 2003b). 

 Diversas integrinas foram mapeadas no endométrio durante o ciclo menstrual 

e a gestação. Resultados do nosso laboratório mostraram que em camundongos as 

células deciduais e as pré-deciduais possuem as subunidades de integrina α2 e α3, 

ao passo que a região de fibroblastos não-decidualizados não expressa tais 

subunidades (Costa, 2003). Estes resultados mostram que além da remodelação 

dos componentes e da estrutura da MEC, o processo de decidualização também 

está correlacionado com a aquisição de um repertório próprio de integrinas. As 
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integrinas α5, α6 e β3 também foram detectadas na decídua de camundongos 

(Mangale, Reddy, 2007). Foi demonstrado em cultura de células deciduais que o 

bloqueio da integrina αvβ3, um ligante de vitronectina, pela ação de anticorpo 

específico, afeta a expressão de diversos genes relacionados com a proliferação 

celular e apoptose nestas células como, por exemplo, ciclína D3, F e G e p53 

(Mangale et al., 2008).  

As fêmeas de camundongo nocaute para o receptor da interleucina-11 (IL-11) 

são inférteis devido à deficiência na decidualização (Bilinski et al., 1998; Robb et al., 

1998). Foi demonstrado que a ausência deste receptor altera a expressão de 

moléculas de matriz, aumentando, por exemplo, os níveis do RNAm e da proteína do 

biglicam e do colágeno III (White et al., 2004). Existem evidências de que a laminina 

tem a capacidade de inibir in vitro a decidualização mediada por 8-Br-cAMP de 

células endometriais humanas (Mizuno et al., 1999). O conjunto destes resultados 

mostra que a remodelação da MEC é essencial para a decidualização, e que a 

decídua é fundamental para a implantação e o desenvolvimento do embrião.  

 

 

1.4 O Miométrio  

 

 

Além do endométrio, a parede uterina é formada também pelo miométrio. 

Este compartimento contém as fibras da musculatura lisa e é responsável pela 

contratilidade uterina. Em camundongos, o miométrio é composto por três camadas: 

i) camada muscular circular interna (CMI) ii) camada muscular longitudinal 

externa (CME) iii) tecido conjuntivo entre as camadas e vasos sanguíneos do 

plexo vascular (Figura 7). O miométrio é extremamente dinâmico e sofre 

importantes mudanças durante o ciclo reprodutivo (Salgado et al., 2009) e a 

gestação, para acomodar o crescimento do embrião, a formação da placenta e ainda 

promover o parto ao final da gestação (Bressan Filho, 2006). Foram caracterizados 

quatro estágios fenotípicos do miométrio ao longo da gestação de ratas, uma fase 

proliferativa inicial, seguida por uma fase de hipertrofia celular e aumento da 

produção de componentes da MEC, uma fase contráctil e, por fim, a fase de parto 

(Shynlova et al., 2006; Revisão em: Shynlova et al., 2009). Cada fase é marcada por 

um perfil molecular próprio como, por exemplo, o de membros da família do fator de 
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crescimento semelhante à insulina (IGF: insulin-like growth factor) (Shynlova et al., 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Fotomicrografia do miométrio de camundongos, em corte transversal, com 
168 horas de gestação. As células musculares da camada muscular circular 
interna (CMI) e da camada muscular longuitudinal externa (CME) são 
identificadas pela imunolocalização de α-actina de musculo liso. Entre as 
camadas musculares localiza-se o tecido conjuntivo (TC) e os vasos sanguíneos 
(V). 

 

Alterações no conteúdo de colágeno do miométrio foram relatadas durante a 

gestação de humanos e ratos (Morrione, Seifter, 1962). Células miometriais 

estimuladas pelo estrógeno têm a capacidade de sintetizar colágeno e fibras 

elásticas (Ross, Klebanoff, 1971). Outros autores demonstraram no miométrio de 

ratas que a expressão de fibronectina, laminina e colágeno IV é baixa durante a 

metade da gestação e aumenta consideravelmente no período de parto. Por outro 

lado, a expressão dos colágenos I e III, alta durante a metade da gestação, diminui 

nas proximidades do parto. Esta modulação da MEC foi associada com alterações 

nos níveis de progesterona e o aumento do estresse mecânico (Shynlova et al., 

2004). 

Resultados do nosso laboratório demonstram que a MEC do miométrio é 

remodelada durante as fases do ciclo estral (Salgado et al., 2009) e o início da 

gestação (San Martin et al., 2003a). Esses últimos autores mostraram que o decorim 

e o lumicam estão presentes no miométrio durante todo o período estudado, entre o 

1º e o 7º dg, enquanto que o biglicam e o fibromodulim passam a ser expressos 

somente a partir do 5º dg. Este período coincide com o estágio de proliferação 

CMI 

CME 

TC 

V 
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celular, indicando a importância dessas moléculas para a aquisição do fenótipo 

proliferativo. A remodelação da MEC do miométrio durante a gestação também é 

acompanhada de alterações na expressão das integrinas α1, α3 e β1 (Williams et 

al., 2010). Estes resultados indicam a importância das interações célula-matriz para 

as adaptações que o miométrio sofre durante a gestação. 

A contratilidade do miométrio é dependente do aparelho contráctil presente no 

citoplasma das células musculares lisas. A α-actina de músculo liso e a γ-actina 

foram identificadas no miométrio de ratas. Enquanto os níveis do RNAm e da 

proteína da α-actina permanecem praticamente constantes ao longo da gestação, o 

RNAm e a proteína da γ-actina aumentam na segunda parte da gestação, 

principalmente na CMI. Em adição, a distribuição da γ-actina modifica-se durante a 

gestação, passando de um padrão de distribuição difusa para se concentrar na 

periferia celular no final da gestação (Shynlova et al., 2005). De fato, a MEC está 

integrada ao interior das células por meio de receptores presentes na membrana 

plasmática, como as integrinas, participando da contratilidade das células 

musculares. Dessa forma, alterações na MEC e no aparelho contrátil das células 

musculares podem afetar a contratilidade do miométrio. 

 

 

1.5 O Diabetes Mellitus 

 

 

A glicose é o principal substrato energético utilizado pelo organismo. Através 

de inúmeras rotas metabólicas, a glicose e os seus produtos, além de servirem para 

a produção de energia, participam também da formação de uma vasta gama de 

glicoconjugados. Muitos aspectos da captação da glicose sanguínea e da sua 

utilização pelos tecidos-alvos são dependentes da insulina.  A insulina é um 

hormônio polipeptídico produzido pelas células- das ilhotas de Langerhans do 

pâncreas endócrino, secretado na circulação, principalmente em resposta ao 

aumento da glicose sanguínea após as refeições. Ela tem uma ampla faixa de ações 

derivadas da ligação ao seu receptor, presente na superfície celular dos tecidos-

alvos. A ativação do receptor de insulina aciona diversas vias de sinalização no 

interior da célula. Estimula a captação de glicose através do aumento da atividade e 

da quantidade de transportadores de glicose (GLUTs) translocados do pool 
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interno para a membrana plasmática. Num período de minutos a horas, a atividade 

de várias enzimas é alterada através de processos de fosforilação e, num período 

mais longo, leva a modulações na expressão gênica (Dean, McEntyre, 2004). 

O diabetes mellitus é caracterizado como um conjunto de doenças 

metabólicas causadas por alterações na produção de insulina e/ou alterações nas 

suas vias de sinalização (resistência à insulina), levando à diminuição da utilização 

de glicose pelos tecidos e consequentemente, ao aumento dos seus níveis 

circulantes (hiperglicemia) (American Diabetes Association, 2011). 

Para compreendermos de que maneira o diabetes afeta a gestação é 

essencial reconhecer que existem diferentes tipos desta doença, com características 

distintas. As principais formas de diabetes na gestação são o diabetes 

preexistente, que pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, e o diabetes com início 

durante a gestação, o diabetes gestacional. O diabetes do tipo 1 é caracterizado 

pela deficiência de insulina causada pela destruição das células- pancreáticas, em 

um processo mediado pelo sistema imunológico. O diabetes do tipo 2 e o 

gestacional apresentam características semelhantes. Nos dois casos observa-se a 

presença de hiperglicemia acompanhada de resistência à insulina, entretanto, o 

diabetes gestacional normalmente é detectado no último trimestre da gestação 

(American Diabetes Association, 2011). É importante ressaltar que o diabetes é uma 

doença crônica de modo que cada portador pode carregar essa doença por 

diferentes períodos de tempo. Além disso, um mesmo tipo de diabetes pode 

apresentar características metabólicas distintas, de acordo com o grau de controle 

clínico e também com o estágio de progressão da doença. 

A hiperglicemia (Revisão em: Brownlee, 2001; Sheetz, King, 2002) e os 

distúrbios na sinalização da insulina (Fortes et al., 1984) são fatores centrais nas 

complicações microvasculares observadas no diabetes, levando à disfunção 

endotelial, ativação de células inflamatórias e mudanças na expressão de fatores 

vasculares. De acordo com a necessidade funcional de cada tecido, estas alterações 

irão gerar diferentes patologias. Olhos, rins, nervos e o sistema circulatório se 

mostram bastante susceptíveis. No início das manifestações do diabetes, a 

hiperglicemia intracelular causa disfunção endotelial, anormalidades no fluxo 

sanguíneo, além de provocar a diminuição da resposta a vasodilatadores e aumento 

da resposta a vasoconstritores. Em adição, alterações qualitativas e quantitativas na 

MEC, induzida por fatores de crescimento, contribuem para o aumento da 
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permeabilidade vascular. O diabetes promove também a diminuição na expressão 

de fatores tróficos para as células endoteliais e neuronais, e a morte de células da 

microvasculatura, em parte por apoptose, levando à oclusão progressiva dos 

capilares. Estas alterações causam edema, isquemia e neovascularição induzida por 

hipóxia na retina, expansão da matriz mesangial e glomeruloesclerose no rim, e 

degeneração axonal multifocal nos nervos periféricos (Revisão em: Brownlee, 2001). 

Alterações na MEC têm sido observadas em diferentes tecidos afetados pelo 

diabetes, sugerindo que esta seja uma característica comum a esta condição. 

 

 

1.5.1 Efeitos do Diabetes sobre a Reprodução 

 

 

O diabetes está associado com um grande conjunto de alterações 

reprodutivas. Potencialmente todos os componentes que formam o eixo do sistema 

reprodutor feminino podem ser afetados pelo diabetes, incluindo as estruturas 

neuroendócrinas que controlam o ciclo reprodutivo, o hipotálamo e a hipófise 

(Kirchick et al., 1979; Garris et al., 1982), até os ovários (Chieri et al., 1969; Garris et 

al., 1984) e o útero (Frederick et al., 1985), comprometendo o ciclo reprodutivo e a 

gestação. 

 Mulheres diabéticas apresentam uma maior incidência de infertilidade e 

anormalidades no ciclo menstrual (Griffin et al., 1994; Yeshaya et al., 1995). Em 

ratas diabéticas, ocorre a inibição do pico de LH (hormônio luteinizante), necessário 

para a ovulação, levando a interrupção do ciclo estral (anestro) (Kirchick et al., 1978; 

Katayama et al., 1984). Além da interrupção do ciclo estral, foi demonstrada a 

redução da resposta uterina estimulada pela administração de estrógeno em animais 

diabéticos (Piyachaturawat et al., 1984; Frederick et al., 1985), indicando uma ação 

direta do diabetes sobre o útero. 

As gestações em mulheres portadoras de diabetes do tipo 1 estão associadas 

com um amplo espectro de complicações, onde podemos destacar: abortos, 

malformações, partos prematuros, pré-eclampsia, restrição do crescimento 

intrauterino e macrossomia (Casson et al., 1997; Jensen et al., 2004; Cunningham, 

Williams, 2010). Diferenças nos tipos e nas características do diabetes podem 

explicar a ocorrência de resultados aparentemente contraditórios, como a restrição 



43 

 

do crescimento intrauterino e a macrossomia. Em gestantes portadoras de diabetes 

do tipo 1 severo, com a presença de vasculopatia, os pesos das placentas e dos 

fetos tendem a ser menores, enquanto que na ausência de vasculopatia, os pesos 

das placentas e dos fetos são maiores, quando comparados aos controles 

(Makhseed et al., 2002; Haeri et al., 2008). Estes resultados sugerem que, embora o 

crescimento fetal seja estimulado por um mecanismo relacionado com a 

transferência excessiva de nutrientes, como a glicose, e a maior produção de 

insulina (Oh et al., 1988; Revisão em: Kalkhoff, 1991), a presença de vasculopatia 

pode limitar o suprimento de fatores essenciais, como o oxigênio, levando à restrição 

do crescimento intrauterino. Da mesma forma, a presença de vasculopatia também 

foi associada com uma maior incidência de malformações (White, 1949; Pedersen et 

al., 1964; Karlsson, Kjellmer, 1972).  

Os fatores maternos sistêmicos alterados em conseqüência do diabetes, 

como a hiperglicemia e a hipoinsulinemia, atingem direta e indiretamente o embrião, 

através do comprometimento do ambiente uterino. Ambos prejudicam a formação e 

o funcionamento da interface materno-fetal e, consequentemente, o 

desenvolvimento embrionário. Os efeitos deletérios do diabetes sobre o 

desenvolvimento intrauterino podem ser observados quando embriões de fêmeas 

normais são transferidos para fêmeas diabéticas e uma maior incidência de 

malformações é gerada (Otani et al., 1991).  

 A organogênese representa o período de maior susceptibilidade ao 

desenvolvimento de malformações causadas pelo diabetes (Revisão em: De 

Hertogh, 2005), destacando, dessa forma, a importância de se investigar a interface 

materno-fetal ao longo desse processo. A organogênese em camundongos 

compreende o período entre o 7º e 12º dg (Rugh, 1968). Como relatado 

anteriormente, a placenta corio-vitelínica é responsável pela nutrição do embrião em 

grande parte deste processo (até por volta do 10º-11º dg) (Revisão em: Cross et al., 

1994; Malassine et al., 2003). Existem evidências de que as malformações induzidas 

pelo diabetes estão associadas com alterações estruturais e funcionais no saco 

vitelínico (Revisão em: Reece et al., 1994; Reece, Eriksson, 1996). Observações 

feitas através do estudo de embriões de rato cultivados em meio com alta 

concentração de glicose, ou em soro derivado de animais diabéticos, indicam que os 

capilares do saco vitelínico são escassos e irregulares (Pinter et al., 1986), e além 
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disso, as células desta estrutura perdem seus microvilos característicos e 

apresentam sinais de degeneração na membrana plasmática (Zusman et al., 1987). 

Existem evidências de que o diabetes afeta a decidualização normal 

(Caluwaerts et al., 2000) e a artificialmente induzida (Norambuena et al., 1984; 

Garris, 1988; Zakaria et al., 2000). Entretanto, poucos são os estudos que avaliaram 

os efeitos do diabetes sobre a porção materna da interface materno-fetal durante o 

período de organogênese. Nesses estudos o comprometimento da decidualização 

foi relacionado com alterações nos níveis dos hormônios ovarianos estrógeno e 

progesterona (Garris, 1988; Zakaria et al., 2000). O ambiente uterino comprometido 

pelo diabetes responde com o aumento da produção de fatores pró-inflamatórios 

como citocinas e prostaglandinas inflamatórias, óxido nítrico, espécies reativas de 

oxigênio, peroxinitritos e MMPs, representando um desafio para o desenvolvimento 

adequado do embrião (Revisão em: Jawerbaum, Gonzalez, 2006). Demonstrou-se 

que os níveis e a atividade MMP-2 estão aumentados nos tecidos uterinos de ratas 

diabéticas no período da implantação (Pustovrh et al., 2002), indicando que a 

composição da MEC pode ser afetada pelo diabetes. Entretanto, os efeitos do 

diabetes sobre a MEC dos tecidos uterinos no início da gestação ainda não são 

conhecidos. 

A prematuridade é uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

fetal (McCormick et al., 2010). As gestações em mulheres diabéticas estão 

associadas com uma alta incidência de partos prematuros (Mimouni et al., 1988; 

Sibai et al., 2000; Revisão em: Vitoratos et al., 2010), representando assim um sério 

risco ao êxito dessas gestações. Surpreende, no entanto, a falta de informações 

sobre o impacto do diabetes no miométrio, considerando a sua importância para o 

parto. Existem indícios de alterações na contractilidade do miométrio gravídico de 

mulheres diabéticas (Kaya et al., 1999) e em modelos animais (Jawerbaum et al., 

1996; Spiegl et al., 2009). Estes achados podem estar relacionados com o 

comprometimento da função adrenérgica do miométrio, observado em ratas 

diabéticas (Falkay et al., 2007). Entretanto, não existem informações quanto ao 

impacto do diabetes sobre a estrutura e o aparelho contráctil das células do 

miométrio gravídico. 

Neste contexto, a proposta deste estudo foi estabelecer um novo modelo 

animal que permitisse estudar a gestação complicada por diabetes do tipo 1 de 

longa duração em camundongos. De posse desse modelo o objetivo seguinte foi 
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investigar o impacto do diabetes sobre a citoarquitetura e a composição da MEC dos 

tecidos que constituem o ambiente uterino no início da gestação. A idade de 

gestação utilizada neste estudo (168 hg) compreende o estágio em que a decídua 

antimesometrial está plenamente desenvolvida e o embrião, nutrido pela placenta 

coriovitelínica, realiza os primeiros estágios da organogênese, processo de particular 

interesse devido à alta taxa de malformações nas gestações diabéticas. Além disso, 

nesse período da gestação, o miométrio encontra-se na primeira fase de adaptação 

à gestação, a fase proliferativa, e a importância de investigá-lo reside na alta 

incidência de partos prematuros nas gestações diabéticas. Os resultados do 

presente estudo contribuem para o avanço na compreensão das alterações e dos 

fatores envolvidos nas complicações do diabetes durante a gestação, em particular 

sobre o ambiente uterino.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CONCLUSÕES 
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Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir que: 

 

1. O diabetes compromete a formação da decídua e promove alterações na 

composição da sua MEC; 

 

2. Alterações na relação entre os diferentes tipos de colágeno e proteoglicanos 

depositados na MEC da decídua correlacionam-se com o comprometimento da 

fibrilogênese do colágeno; 

 

3. As alterações na deposição dos colágenos e proteoglicanos da MEC decidual 

não tiveram relação com alterações na expressão gênica do RNAm, exceto para o 

colágeno tipo I;  

 

4. As alterações promovidas pelo diabetes na MEC da decídua são 

independentes dos níveis de IL-11; 

 

5. O diabetes afeta a estrutura e a organização das camadas musculares e 

altera a MEC, o sistema contráctil e a proliferação das células musculares lisas do 

miométrio indicando o comprometimento da primeira fase (proliferativa) de 

adaptação dessa estrutura para a gestação; 

 

6. Os efeitos do diabetes sobre a gestação estão diretamente correlacionados 

com a duração e o estágio de progressão desta doença.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

___________________________________________________________________ 

 

 
 
 



142 

 

REFERÊNCIAS1 

 

Abrahamsohn PA. Ultrastructural study of the mouse antimesometrial decidua. Anat 
Embryol (Berl). 1983;166(2):263-74. 
 
 
Abrahamsohn PA, Zorn TM. Implantation and decidualization in rodents. J Exp Zool. 
1993;266(6):603-28. 
 
 
Abrahamsohn PA, Zorn TMT, Oliveira SF. Decidua in rodents. In: Glasser SR, Aplin 
JD, Guidice LC, Tabibzadeh S, editors. The endometrium. 1 ed. London: Informa 
Healthcare; 2002. p. 279-93. 
 
 
Alberto-Rincon MC, Zorn TM, Abrahamsohn PA. Diameter increase of collagen fibrils 
of the mouse endometrium during decidualization. Am J Anat. 1989;186(4):417-29. 
 
 
American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. 
Diabetes Care. 2011;34 Suppl 1:S62-9. 
 
 
Andrade CG. Decidualização Induzida em Camundongas Pseudográvidas - Estudo 
Morfológico e Ultra-estrutural. São Paulo: Universidade de São Paulo; 1993. 
 
 
Aplin JD. Endometrial Extracellular Matrix. In: Glasser SR, Aplin JD, Guidice LC, 
Tabibzadeh S, editors. The endometrium. London: Informa Healthcare; 2002. p. 294-
307. 
 
 
Armant DR. Blastocysts don't go it alone. Extrinsic signals fine-tune the intrinsic 
developmental program of trophoblast cells. Dev Biol. 2005;280(2):260-80. 
 
 
Avraamides CJ, Garmy-Susini B, Varner JA. Integrins in angiogenesis and 
lymphangiogenesis. Nat Rev Cancer. 2008;8(8):604-17. 
 
 
Banos CC, Thomas AH, Kuo CK. Collagen fibrillogenesis in tendon development: 
current models and regulation of fibril assembly. Birth Defects Res C Embryo Today. 
2008;84(3):228-44. 
 
 
 
1
De acordo com: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 

manuscripts submitted to Biomedical Journal: sample references. Available form: 
hhttp://www.icmje.org [2007 May 22]. 

 



143 

 

Berrier AL, Yamada KM. Cell-matrix adhesion. J Cell Physiol. 2007;213(3):565-73. 
 
 
Bevier WC, Jovanovic-Peterson L, Formby B, Peterson CM. Maternal hyperglycemia 
is not the only cause of macrosomia: lessons learned from the nonobese diabetic 
mouse. Am J Perinatol. 1994;11(1):51-6. 
 
 
Bevilacqua EM, Abrahamsohn PA. Ultrastructure of trophoblast giant cell 
transformation during the invasive stage of implantation of the mouse embryo. J 
Morphol. 1988;198(3):341-51. 
 
 
Bijovsky AT, Zorn TM, Abrahamsohn PA. Remodeling of the mouse endometrial 
stroma during the preimplantation period. Acta Anat (Basel). 1992;144(3):231-4. 
 
 
Bilinski P, Roopenian D, Gossler A. Maternal IL-11Ralpha function is required for 
normal decidua and fetoplacental development in mice. Genes Dev. 
1998;12(14):2234-43. 
 
 
Birk DE, Fitch JM, Babiarz JP, Doane KJ, Linsenmayer TF. Collagen fibrillogenesis in 
vitro: interaction of types I and V collagen regulates fibril diameter. J Cell Sci. 
1990;95 (Pt 4):649-57. 
 
 
Bressan Filho NP. Modificações gravídicas locais. In: Neme B, editor. Obstetrícia 
Básica. 3 ed. São Paulo: Sarvier; 2006. p. 32-6. 
 
 
Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. 
Nature. 2001;414(6865):813-20. 
 
 
Burke SD, Dong H, Hazan AD, Croy BA. Aberrant endometrial features of pregnancy 
in diabetic NOD mice. Diabetes. 2007;56(12):2919-26. 
 
 
Caluwaerts S, Pijnenborg R, Luyten C, Van Assche FA. Growth characteristics of 
diabetic rat ectoplacental cones in vivo and in vitro. Diabetologia. 2000;43(7):939-45. 
 
 
Cao Y. Positive and negative modulation of angiogenesis by VEGFR1 ligands. Sci 
Signal. 2009;2(59):re1. 
 
 
Carbone K, Pinto NM, Abrahamsohn PA, Zorn TM. Arrangement and fine structure of 
collagen fibrils in the decidualized mouse endometrium. Microsc Res Tech. 
2006;69(1):36-45. 



144 

 

Carson DD, Bagchi I, Dey SK, Enders AC, Fazleabas AT, Lessey BA, et al. Embryo 
implantation. Dev Biol. 2000;223(2):217-37. 
 
 
Casson IF, Clarke CA, Howard CV, McKendrick O, Pennycook S, Pharoah PO, et al. 
Outcomes of pregnancy in insulin dependent diabetic women: results of a five year 
population cohort study. BMJ. 1997;315(7103):275-8. 
 
 
Chen CP, Chang SC, Vivian Yang WC. High glucose alters proteoglycan expression 
and the glycosaminoglycan composition in placentas of women with gestational 
diabetes mellitus and in cultured trophoblasts. Placenta. 2007;28(2-3):97-106. 
 
 
Chieri RA, Pivetta OH, Foglia VG. Altered ovulation pattern in experimental diabetes. 
Fertil Steril. 1969;20(4):661-6. 
 
 
Chirayath HH, Wareing M, Taggart MJ, Baker PN. Endothelial dysfunction in 
myometrial arteries of women with gestational diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 
2010;89(2):134-40. 
 
 
Costa FG. Influencia de componentes da matriz extracelular em cultivos primários de 
células decicuais antimesometriais de camundongos. São Paulo: Universidade de 
São Paulo; 2003. 
 
 
Cox BD, Natarajan M, Stettner MR, Gladson CL. New concepts regarding focal 
adhesion kinase promotion of cell migration and proliferation. J Cell Biochem. 
2006;99(1):35-52. 
 
 
Cross JC, Werb Z, Fisher SJ. Implantation and the placenta: key pieces of the 
development puzzle. Science. 1994;266(5190):1508-18. 
 
 
Croy BA, He H, Esadeg S, Wei Q, McCartney D, Zhang J, et al. Uterine natural killer 
cells: insights into their cellular and molecular biology from mouse modelling. 
Reproduction. 2003;126(2):149-60. 
 
 
Cunningham FG, Williams JW. Williams obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw-Hill 
Medical; 2010. 
 
 
Damsky CH, Librach C, Lim KH, Fitzgerald ML, McMaster MT, Janatpour M, et al. 
Integrin switching regulates normal trophoblast invasion. Development. 
1994;120(12):3657-66. 
 



145 

 

Das SK. Cell cycle regulatory control for uterine stromal cell decidualization in 
implantation. Reproduction. 2009;137(6):889-99. 
 
 
Das SK, Chakraborty I, Paria BC, Wang XN, Plowman G, Dey SK. Amphiregulin is an 
implantation-specific and progesterone-regulated gene in the mouse uterus. Mol 
Endocrinol. 1995;9(6):691-705. 
 
 
Das SK, Wang XN, Paria BC, Damm D, Abraham JA, Klagsbrun M, et al. Heparin-
binding EGF-like growth factor gene is induced in the mouse uterus temporally by the 
blastocyst solely at the site of its apposition: a possible ligand for interaction with 
blastocyst EGF-receptor in implantation. Development. 1994;120(5):1071-83. 
 
 
De Hertogh R. Diabetic Embryopathy. In: Djelmiš J, Desoye G, Ivanišević M, editors. 
Diabetology of Pregnancy. Basel: Karger; 2005. p. 46-57. 
 
 
De Hertogh R, Vanderheyden I, Glorieux B, Ekka E. Oestrogen and progestogen 
receptors in endometrium and myometrium at the time of blastocyst implantation in 
pregnant diabetic rats. Diabetologia. 1989;32(8):568-72. 
 
 
Dean L, McEntyre J. The Genetic Landscape of Diabetes. Bethesda: NCBI; 2004. 
 
 
Diamond MP, Moley KH, Pellicer A, Vaughn WK, DeCherney AH. Effects of 
streptozotocin- and alloxan-induced diabetes mellitus on mouse follicular and early 
embryo development. J Reprod Fertil. 1989;86(1):1-10. 
 
 
Dickmann Z, Noyes RW. The fate of ova transferred into the uterus of the rat. J 
Reprod Fértil. 1960;1:197-212. 
 
 
Dong H, Burke SD, Croy BA. Vascular addressins in the uterus and pancreas of type 
1 diabetic mice in early pregnancy. Placenta. 2008;29(2):201-9. 
 
 
Enders AC, Schlafke S. A morphological analysis of the early implantation stages in 
the rat. American Journal of Anatomy. 1967;120(2):185-225. 
 
 
Falkay G, Spiegl G, Csonka D, Zupko I. Effects of streptozotocin-induced diabetes on 
the uterine adrenergic nerve function in pregnant rats. A superfusion study. 
Neurochem Int. 2007;51(5):306-10. 
 
 



146 

 

Favaro RR, Salgado RM, Raspantini PR, Fortes ZB, Zorn TM. Effects of long-term 
diabetes on the structure and cell proliferation of the myometrium in the early 
pregnancy of mice. Int J Exp Pathol. 2010;91(5):426-35. 
 
 
Fein A, Magid N, Savion S, Orenstein H, Shepshelovich J, Ornoy A, et al. Diabetes 
teratogenicity in mice is accompanied with distorted expression of TGF-beta2 in the 
uterus. Teratog Carcinog Mutagen. 2002;22(1):59-71. 
 
 
Formby B, Schmid-Formby F, Jovanovic L, Peterson CM. The offspring of the female 
diabetic "nonobese diabetic" (NOD) mouse are large for gestational age and have 
elevated pancreatic insulin content: a new animal model of human diabetic 
pregnancy. Proc Soc Exp Biol Med. 1987;184(3):291-4. 
 
 
Forsberg H, Wentzel P, Eriksson UJ. Maternal diabetes alters extracellular matrix 
protein levels in rat placentas. Am J Obstet Gynecol. 1998;179(3 Pt 1):772-8. 
 
 
Fortes ZB, Garcia Leme J, Scivoletto R. Vascular reactivity in diabetes mellitus: 
possible role of insulin on the endothelial cell. Br J Pharmacol. 1984;83(3):635-43. 
 
 
Frederick GT, Kirkland JL, Stancel GM, Gardner RM. Effects of experimentally-
induced diabetes on oestradiol-stimulated changes in the ultrastructure of the rat 
endometrium. Acta Endocrinol (Copenh). 1985;108(3):414-20. 
 
 
Freinkel N. Banting Lecture 1980. Of pregnancy and progeny. Diabetes. 
1980;29(12):1023-35. 
 
 
Garris DR. Effects of diabetes on uterine condition, decidualization, vascularization, 
and corpus luteum function in the pseudopregnant rat. Endocrinology. 
1988;122(2):665-72. 
 
 
Garris DR, Garris BL. Genomic modulation of diabetes (db/db) and obese (ob/ob) 
mutation-induced hypercytolipidemia: cytochemical basis of female reproductive tract 
involution. Cell Tissue Res. 2004;316(2):233-41. 
 
 
Garris DR, Smith C, Davis D, Diani AR, Gerritsen GC. Morphometric evaluation of 
the hypothalamic-ovarian axis of the ketonuric, diabetic Chinese hamster: 
relationship to the reproductive cycle. Diabetologia. 1982;23(3):275-9. 
 
 



147 

 

Garris DR, West RL, Pekala PH. Ultrastructural and metabolic changes associated 
with reproductive tract atrophy and adiposity in diabetic female mice. Anat Rec. 
1986;216(3):359-66. 
 
 
Garris DR, Whitehead DS, Morgan CR. Effects of alloxan-induced diabetes on 
corpus luteum function in the pseudopregnant rat. Diabetes. 1984;33(7):611-5. 
 
 
Georgiades P, Ferguson-Smith AC, Burton GJ. Comparative developmental anatomy 
of the murine and human definitive placentae. Placenta. 2002;23(1):3-19. 
 
 
Giachini FR, Carriel V, Capelo LP, Tostes RC, Carvalho MH, Fortes ZB, et al. 
Maternal diabetes affects specific extracellular matrix components during 
placentation. J Anat. 2008;212(1):31-41. 
 
 
Glasser SR, Julian J. Intermediate filament protein as a marker of uterine stromal cell 
decidualization. Biol Reprod. 1986;35(2):463-74. 
 
 
González E. Diabetes mellitus experimental: etiología de las malformaciones 
congénitas en descendientes de ratas diabéticas. Rev Cubana Endocrinol. 
2002;13(1):53-63. 
 
 
Gordon MK, Hahn RA. Collagens. Cell Tissue Res. 2010;339(1):247-57. 
 
 
Griffin ML, South SA, Yankov VI, Booth RA, Jr., Asplin CM, Veldhuis JD, et al. 
Insulin-dependent diabetes mellitus and menstrual dysfunction. Ann Med. 
1994;26(5):331-40. 
 
 
Haeri S, Khoury J, Kovilam O, Miodovnik M. The association of intrauterine growth 
abnormalities in women with type 1 diabetes mellitus complicated by vasculopathy. 
Am J Obstet Gynecol. 2008;199(3):278 e1-5. 
 
 
Harris LK, Aplin JD. Vascular remodeling and extracellular matrix breakdown in the 
uterine spiral arteries during pregnancy. Reprod Sci. 2007;14(8 Suppl):28-34. 
 
 
Heino J. The collagen receptor integrins have distinct ligand recognition and 
signaling functions. Matrix Biol. 2000;19(4):319-23. 
 
 



148 

 

Hiramatsu Y, Sekiguchi N, Hayashi M, Isshiki K, Yokota T, King GL, et al. 
Diacylglycerol production and protein kinase C activity are increased in a mouse 
model of diabetic embryopathy. Diabetes. 2002;51(9):2804-10. 
 
 
Ho MH, Yip S, Bhatia NN. Lower urinary tract dysfunctions in women with diabetes 
mellitus. Curr Opin Obstet Gynecol. 2007;19(5):469-73. 
 
 
Hoggard N, Hunter L, Trayhurn P, Williams LM, Mercer JG. Leptin and reproduction. 
Proc Nutr Soc. 1998;57(3):421-7. 
 
 
Hynes RO. The extracellular matrix: not just pretty fibrils. Science. 
2009;326(5957):1216-9. 
 
 
Hynes RO. Integrins: bidirectional, allosteric signaling machines. Cell. 
2002;110(6):673-87. 
 
 
Inada A, Nagai K, Arai H, Miyazaki J, Nomura K, Kanamori H, et al. Establishment of 
a diabetic mouse model with progressive diabetic nephropathy. Am J Pathol. 
2005;167(2):327-36. 
 
 
Iozzo RV, Schaefer L. Proteoglycans in health and disease: novel regulatory 
signaling mechanisms evoked by the small leucine-rich proteoglycans. FEBS J. 
2010;277(19):3864-75. 
 
 
Jawerbaum A, Catafau JR, Gonzalez ET, Novaro V, Gomez G, Gelpi E, et al. 
Eicosanoid production, metabolism and contractile activity in the isolated uterus from 
non-insulin-dependent diabetic rats during late pregnancy. Prostaglandins. 
1996;51(5):307-20. 
 
 
Jawerbaum A, Gonzalez E. Diabetic pregnancies: the challenge of developing in a 
pro-inflammatory environment. Curr Med Chem. 2006;13(18):2127-38. 
 
 
Jawerbaum A, White V. Animal models in diabetes and pregnancy. Endocr Rev. 
2010;31(5):680-701. 
 
 
Jensen DM, Damm P, Moelsted-Pedersen L, Ovesen P, Westergaard JG, Moeller M, 
et al. Outcomes in type 1 diabetic pregnancies: a nationwide, population-based 
study. Diabetes Care. 2004;27(12):2819-23. 
 
 



149 

 

Jungheim ES, Moley KH. The impact of type 1 and type 2 diabetes mellitus on the 
oocyte and the preimplantation embryo. Semin Reprod Med. 2008;26(2):186-95. 
 
 
Junqueira LC, Carneiro J. Histologia Básica. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan; 2008. 
 
 
Kalamajski S, Oldberg A. The role of small leucine-rich proteoglycans in collagen 
fibrillogenesis. Matrix Biol. 2010;29(4):248-53. 
 
 
Kalkhoff RK. Impact of maternal fuels and nutritional state on fetal growth. Diabetes. 
1991;40 Suppl 2:61-5. 
 
 
Kalter H. Reproductive toxicology in animals with induced and spontaneous diabetes. 
Reprod Toxicol. 1996;10(6):417-38. 
 
 
Karlsson K, Kjellmer I. The outcome of diabetic pregnancies in relation to the 
mother's blood sugar level. Am J Obstet Gynecol. 1972;112(2):213-20. 
 
 
Katayama S, Brownscheidle CM, Wootten V, Lee JB, Shimaoka K. Absent or 
delayed preovulatory luteinizing hormone surge in experimental diabetes mellitus. 
Diabetes. 1984;33(4):324-7. 
 
 
Kaya T, Cetin A, Cetin M, Sarioglu Y. Effects of endothelin-1 and calcium channel 
blockers on contractions in human myometrium. A study on myometrial strips from 
normal and diabetic pregnant women. J Reprod Med. 1999;44(2):115-21. 
 
 
Kim NN, Stankovic M, Cushman TT, Goldstein I, Munarriz R, Traish AM. 
Streptozotocin-induced diabetes in the rat is associated with changes in vaginal 
hemodynamics, morphology and biochemical markers. BMC Physiol. 2006;6:4. 
 
 
Kirchick HJ, Keyes PL, Frye BE. Etiology of anovulation in the immature alloxan-
diabetic rat treated with pregnant mare's serum gonadotropin: absence of the 
preovulatory luteinizing hormone surge. Endocrinology. 1978;102(6):1867-73. 
 
 
Kirchick HJ, Keyes PL, Frye BE. An explanation for anovulation in immature alloxan-
diabetic rats treated with pregnant mare's serum gonadotropin: reduced pituitary 
response to gonadotropin-releasing hormone. Endocrinology. 1979;105(6):1343-9. 
 
 



150 

 

Kleinfeld RG, O'Shea JD. Spatial and temporal patterns of deoxyribonucleic acid 
synthesis and mitosis in the endometrial stroma during decidualization in the 
pseudopregnant rat. Biol Reprod. 1983;28(3):691-702. 
 
 
Lawrence AM, Contopoulos AN. Reproductive performance in the alloxan diabetic 
female rat. Acta Endocrinol (Copenh). 1960;33:175-84. 
 
 
Leitinger B, Hohenester E. Mammalian collagen receptors. Matrix Biol. 
2007;26(3):146-55. 
 
 
Leunda-Casi A, De Hertogh R, Pampfer S. Decreased expression of fibroblast 
growth factor-4 and associated dysregulation of trophoblast differentiation in mouse 
blastocysts exposed to high D-glucose in vitro. Diabetologia. 2001;44(10):1318-25. 
 
 
Li F, Devi YS, Bao L, Mao J, Gibori G. Involvement of cyclin D3, CDKN1A (p21), and 
BIRC5 (Survivin) in interleukin 11 stimulation of decidualization in mice. Biol Reprod. 
2008;78(1):127-33. 
 
 
Loeb L. The Production of Deciduomata. Journal of the American Medical 
Association. 1908;L(23):1897-901. 
 
 
Makhseed M, Musini VM, Ahmed MA, Al-Harmi J. Placental pathology in relation to 
the White's classification of diabetes mellitus. Arch Gynecol Obstet. 2002;266(3):136-
40. 
 
Malassiné A, Frendo JL, Evain-Brion D. A comparison of placental development and 
endocrine functions between the human and mouse model. Hum Reprod Update. 
2003;9(6):531-9. 
 
 
Mangale SS, Modi DN, Reddy KV. Identification of genes regulated by an interaction 
between alphavbeta3 integrin and vitronectin in murine decidua. Reprod Fertil Dev. 
2008;20(2):311-9. 
 
 
Mangale SS, Reddy KV. Expression pattern of integrins and their ligands in mouse 
feto-maternal tissues during pregnancy. Reprod Fertil Dev. 2007;19(3):452-60. 
 
 
Martello EM, Abrahamsohn PA. Collagen distribution in the mouse endometrium 
during decidualization. Acta Anat (Basel). 1986;127(2):146-50. 
 
 



151 

 

McCormick MC, Litt JS, Smith VC, Zupancic JA. Prematurity: An Overview and 
Public Health Implications. Annu Rev Public Health. 2010;32:367-79. 
 
 
McKay DB, Vazquez MA, Redline RW, Lu CY. Macrophage functions are regulated 
by murine decidual and tumor extracellular matrices. J Clin Invest. 1992;89(1):134-
42. 
 
 
McLaren A, Michie D. Studies on the transfer of fertilized mouse eggs to uterine 
foster mothers. I. Factors affecting the implantation and survival of native and 
transferred eggs. J Exp Biol. 1956;33:394–416. 
 
 
Mestman JH. Historical Notes on Diabetes and Pregnancy. The Endocrinologist. 
2002;12(3):224-42. 
 
 
Mimouni F, Miodovnik M, Siddiqi TA, Berk MA, Wittekind C, Tsang RC. High 
spontaneous premature labor rate in insulin-dependent diabetic pregnant women: an 
association with poor glycemic control and urogenital infection. Obstet Gynecol. 
1988;72(2):175-80. 
 
 
Mizuno K, Tanaka T, Umesaki N, Ogita S. Inhibition of cAMP-mediated 
decidualization in human endometrial stromal cells by IL-1beta and laminin. Horm 
Metab Res. 1999;31(5):307-10. 
 
 
Moley KH, Vaughn WK, DeCherney AH, Diamond MP. Effect of diabetes mellitus on 
mouse pre-implantation embryo development. J Reprod Fertil. 1991;93(2):325-32. 
 
 
Monice FL. Involução do deciduoma induzido em camundongos pseudográvidos : 
estudo estrutural, ultra-estrutural e imunocitoquímico. São Paulo: Universidade de 
São Paulo; 1998. 
 
 
Morrione TG, Seifter S. Alteration in the collagen content of the human uterus during 
pregnancy and post partum involution. J Exp Med. 1962;115:357-65. 
 
 
Myllyharju J, Kivirikko KI. Collagens, modifying enzymes and their mutations in 
humans, flies and worms. Trends Genet. 2004;20(1):33-43. 
 
 
Nandi A, Wang X, Accili D, Wolgemuth DJ. The effect of insulin signaling on female 
reproductive function independent of adiposity and hyperglycemia. Endocrinology. 
2010;151(4):1863-71. 
 



152 

 

Norambuena J, Pijnenborg R, Brosens I. Decidual changes in the endometrium and 
morphological adaptation of the associated supplying arteries in the normal and 
diabetic pseudopregnant rat. Placenta. 1984;5(3):249-60. 
 
 
Noyes RW, Dickmann Z. Relationship of ovular age to endometrial development. J 
Reprod Fert. 1960;1:186-96. 
 
 
Oh W, Gelardi NL, Cha CJ. Maternal hyperglycemia in pregnant rats: its effect on 
growth and carbohydrate metabolism in the offspring. Metabolism. 1988;37(12):1146-
51. 
 
 
Oliveira SF, Greca CP, Abrahamsohn PA, Reis MG, Zorn TM. Organization of 
desmin-containing intermediate filaments during differentiation of mouse decidual 
cells. Histochem Cell Biol. 2000;113(4):319-27. 
 
 
Oliveira SF, Nagata T, Abrahamsohn PA, Zorn TM. Incorporation of 3H-proline by 
mouse decidual cells: an ultrastructural radioautographic study. Mem Inst Oswaldo 
Cruz. 1991;86 Suppl 3:101-2. 
 
 
Otani H, Tanaka O, Tatewaki R, Naora H, Yoneyama T. Diabetic environment and 
genetic predisposition as causes of congenital malformations in NOD mouse 
embryos. Diabetes. 1991;40(10):1245-50. 
 
 
Pampfer S, de Hertogh R, Vanderheyden I, Michiels B, Vercheval M. Decreased 
inner cell mass proportion in blastocysts from diabetic rats. Diabetes. 
1990;39(4):471-6. 
 
 
Pampfer S, Vanderheyden I, De Hertogh R. Increased synthesis of tumor necrosis 
factor-alpha in uterine explants from pregnant diabetic rats and in primary cultures of 
uterine cells in high glucose. Diabetes. 1997a;46(7):1214-24. 
 
 
Pampfer S, Vanderheyden I, McCracken JE, Vesela J, De Hertogh R. Increased cell 
death in rat blastocysts exposed to maternal diabetes in utero and to high glucose or 
tumor necrosis factor-alpha in vitro. Development. 1997b;124(23):4827-36. 
 
 
Pampfer S, Wuu YD, Vanderheyden I, De Hertogh R. In vitro study of the carry-over 
effect associated with early diabetic embryopathy in the rat. Diabetologia. 
1994;37(9):855-62. 
 
 



153 

 

Paria BC, Reese J, Das SK, Dey SK. Deciphering the cross-talk of implantation: 
advances and challenges. Science. 2002;296(5576):2185-8. 
 
 
Park K, Ryu SB, Park YI, Ahn K, Lee SN, Nam JH. Diabetes mellitus induces vaginal 
tissue fibrosis by TGF-beta 1 expression in the rat model. J Sex Marital Ther. 
2001;27(5):577-87. 
 
 
Pedersen LM, Tygstrup I, Pedersen J. Congenital Malformations in Newborn Infants 
of Diabetic Women. Correlation with Maternal Diabetic Vascular Complications. 
Lancet. 1964;1(7343):1124-6. 
 
 
Pinter E, Reece EA, Leranth CZ, Sanyal MK, Hobbins JC, Mahoney MJ, et al. Yolk 
sac failure in embryopathy due to hyperglycemia: ultrastructural analysis of yolk sac 
differentiation associated with embryopathy in rat conceptuses under hyperglycemic 
conditions. Teratology. 1986;33(1):73-84. 
 
 
Pitre DA, Ma T, Wallace LJ, Bauer JA. Time-dependent urinary bladder remodeling in 
the streptozotocin-induced diabetic rat model. Acta Diabetol. 2002;39(1):23-7. 
 
 
Piyachaturawat P, Peungvicha P, Limlomwongse L, Krishnamra N. Depression of 
estrogen-induced uterine peroxidase in alloxan-diabetic rats. J Steroid Biochem. 
1984;21(6):685-90. 
 
 
Psychoyos A. [Capillary permeability and uterine deciduation]. C R Hebd Seances 
Acad Sci. 1961;252:1515-7. 
 
 
Psychoyos A. Uterine receptivity for nidation. Ann N Y Acad Sci. 1986;476:36-42. 
 
 
Pustovrh C, Jawerbaum A, Sinner D, White V, Capobianco E, Gonzalez E. 
Metalloproteinase 2 activity and modulation in uterus from neonatal streptozotocin-
induced diabetic rats during embryo implantation. Reprod Fertil Dev. 2002;14(7-
8):479-85. 
 
 
Radaelli T, Varastehpour A, Catalano P, Hauguel-de Mouzon S. Gestational diabetes 
induces placental genes for chronic stress and inflammatory pathways. Diabetes. 
2003;52(12):2951-8. 
 
 
Ramirez F, Rifkin DB. Cell signaling events: a view from the matrix. Matrix Biol. 
2003;22(2):101-7. 
 



154 

 

Reece EA, Eriksson UJ. The pathogenesis of diabetes-associated congenital 
malformations. Obstet Gynecol Clin North Am. 1996;23(1):29-45. 
 
 
Reece EA, Pinter E, Homko C, Wu YK, Naftolin F. The yolk sac theory: closing the 
circle on why diabetes-associated malformations occur. J Soc Gynecol Investig. 
1994;1(1):3-13. 
 
 
Reinius S. Ultrastructure of blastocyst attachment in the mouse. Z Zellforsch Mikrosk 
Anat. 1967;77(2):257-66. 
 
 
Robb L, Li R, Hartley L, Nandurkar HH, Koentgen F, Begley CG. Infertility in female 
mice lacking the receptor for interleukin 11 is due to a defective uterine response to 
implantation. Nat Med. 1998;4(3):303-8. 
 
 
Ross R, Klebanoff SJ. The smooth muscle cell. I. In vivo synthesis of connective 
tissue proteins. J Cell Biol. 1971;50(1):159-71. 
 
 
Rosso F, Giordano A, Barbarisi M, Barbarisi A. From cell-ECM interactions to tissue 
engineering. J Cell Physiol. 2004;199(2):174-80. 
 
 
Rugh R. The mouse -reproduction and development. Minneapolis: Burgess 
Publishing Company; 1968. 
 
 
Salgado RM, Favaro RR, Martin SS, Zorn TM. The estrous cycle modulates small 
leucine-rich proteoglycans expression in mouse uterine tissues. Anat Rec (Hoboken). 
2009;292(1):138-53. 
 
 
San Martin S, Soto-Suazo M, De Oliveira SF, Aplin JD, Abrahamsohn P, Zorn TM. 
Small leucine-rich proteoglycans (SLRPs) in uterine tissues during pregnancy in 
mice. Reproduction. 2003a;125(4):585-95. 
 
 
San Martin S, Soto-Suazo M, Zorn TM. Distribution of versican and hyaluronan in the 
mouse uterus during decidualization. Braz J Med Biol Res. 2003b;36(8):1067-71. 
 
 
San Martin S, Soto-Suazo M, Zorn TM. Perlecan and syndecan-4 in uterine tissues 
during the early pregnancy in mice. Am J Reprod Immunol. 2004;52(1):53-9. 
 
 



155 

 

San Martin S, Zorn TM. The small proteoglycan biglycan is associated with thick 
collagen fibrils in the mouse decidua. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2003;49(4):673-
8. 
 
 
Sanches JC, Jones CJ, Aplin JD, Iozzo RV, Zorn TM, Oliveira SF. Collagen fibril 
organization in the pregnant endometrium of decorin-deficient mice. J Anat. 
2010;216(1):144-55. 
 
 
Schaefer L, Iozzo RV. Biological functions of the small leucine-rich proteoglycans: 
from genetics to signal transduction. J Biol Chem. 2008;283(31):21305-9. 
 
 
Schmalfeldt M, Bandtlow CE, Dours-Zimmermann MT, Winterhalter KH, 
Zimmermann DR. Brain derived versican V2 is a potent inhibitor of axonal growth. J 
Cell Sci. 2000;113 ( Pt 5):807-16. 
 
 
Scott JE, Haigh M. Proteoglycan-collagen interactions in intervertebral disc. A 
chondroitin sulphate proteoglycan associates with collagen fibrils in rabbit annulus 
fibrosus at the d-e bands. Biosci Rep. 1986;6(10):879-88. 
 
 
Sheetz MJ, King GL. Molecular understanding of hyperglycemia's adverse effects for 
diabetic complications. JAMA. 2002;288(20):2579-88. 
 
 
Shynlova O, Mitchell JA, Tsampalieros A, Langille BL, Lye SJ. Progesterone and 
gravidity differentially regulate expression of extracellular matrix components in the 
pregnant rat myometrium. Biol Reprod. 2004;70(4):986-92. 
 
 
Shynlova O, Oldenhof A, Dorogin A, Xu Q, Mu J, Nashman N, et al. Myometrial 
apoptosis: activation of the caspase cascade in the pregnant rat myometrium at 
midgestation. Biol Reprod. 2006;74(5):839-49. 
 
 
Shynlova O, Tsui P, Dorogin A, Chow M, Lye SJ. Expression and localization of 
alpha-smooth muscle and gamma-actins in the pregnant rat myometrium. Biol 
Reprod. 2005;73(4):773-80. 
 
 
Shynlova O, Tsui P, Dorogin A, Langille BL, Lye SJ. Insulin-like growth factors and 
their binding proteins define specific phases of myometrial differentiation during 
pregnancy in the rat. Biol Reprod. 2007;76(4):571-8. 
 
 



156 

 

Shynlova O, Tsui P, Jaffer S, Lye SJ. Integration of endocrine and mechanical 
signals in the regulation of myometrial functions during pregnancy and labour. Eur J 
Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009;144 Suppl 1:S2-10. 
 
 
 
Sibai BM, Caritis SN, Hauth JC, MacPherson C, VanDorsten JP, Klebanoff M, et al. 
Preterm delivery in women with pregestational diabetes mellitus or chronic 
hypertension relative to women with uncomplicated pregnancies. The National 
institute of Child health and Human Development Maternal- Fetal Medicine Units 
Network. Am J Obstet Gynecol. 2000;183(6):1520-4. 
 
 
Spiegl G, Zupko I, Minorics R, Csik G, Csonka D, Falkay G. Effects of experimentally 
induced diabetes mellitus on pharmacologically and electrically elicited myometrial 
contractility. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2009. 
 
 
Spiess K, Teodoro WR, Zorn TM. Distribution of collagen types I, III, and V in 
pregnant mouse endometrium. Connect Tissue Res. 2007;48(2):99-108. 
 
 
Stanley JL, Ashton N, Taggart MJ, Davidge ST, Baker PN. Uterine artery function in 
a mouse model of pregnancy complicated by diabetes. Vascul Pharmacol. 
2009;50(1-2):8-13. 
 
 
Sutherland A. Mechanisms of implantation in the mouse: differentiation and 
functional importance of trophoblast giant cell behavior. Dev Biol. 2003;258(2):241-
51. 
 
 
Sutherland AE, Calarco PG, Damsky CH. Developmental regulation of integrin 
expression at the time of implantation in the mouse embryo. Development. 
1993;119(4):1175-86. 
 
 
Tan J, Raja S, Davis MK, Tawfik O, Dey SK, Das SK. Evidence for coordinated 
interaction of cyclin D3 with p21 and cdk6 in directing the development of uterine 
stromal cell decidualization and polyploidy during implantation. Mech Dev. 
2002;111(1-2):99-113. 
 
 
Tatewaki R, Otani H, Tanaka O, Kitada J. A morphological study on the reproductive 
organs as a possible cause of developmental abnormalities in diabetic NOD mice. 
Histol Histopathol. 1989;4(3):343-58. 
 
 



157 

 

Teklenburg G, Salker M, Molokhia M, Lavery S, Trew G, Aojanepong T, et al. Natural 
selection of human embryos: decidualizing endometrial stromal cells serve as 
sensors of embryo quality upon implantation. PLoS One. 2010;5(4):e10258. 
 
 
Teodoro WR, Witzel SS, Velosa AP, Shimokomaki M, Abrahamsohn PA, Zorn TM. 
Increase of interstitial collagen in the mouse endometrium during decidualization. 
Connect Tissue Res. 2003;44(2):96-103. 
 
The DIAMOND Project Group. Incidence and trends of childhood Type 1 diabetes 
worldwide 1990–1999. Diabetic Medicine. 2006;23(8):857-66. 
 
Torchinsky A, Toder V, Savion S, Shepshelovich J, Orenstein H, Fein A. 
Immunostimulation increases the resistance of mouse embryos to the teratogenic 
effect of diabetes mellitus. Diabetologia. 1997;40(6):635-40. 
 
 
Trelstad RL, Birk DE, Silver FH. Collagen fibrillogenesis in tissues, in a solution and 
from modeling: a synthesis. J Invest Dermatol. 1982;79 Suppl 1:109s-12s. 
 
 
Vercheval M, De Hertogh R, Pampfer S, Vanderheyden I, Michiels B, De Bernardi P, 
et al. Experimental diabetes impairs rat embryo development during the 
preimplantation period. Diabetologia. 1990;33(4):187-91. 
 
 
Vitoratos N, Vrachnis N, Valsamakis G, Panoulis K, Creatsas G. Perinatal mortality in 
diabetic pregnancy. Ann N Y Acad Sci. 2010;1205:94-8. 
 
 
Vogel KG, Paulsson M, Heinegard D. Specific inhibition of type I and type II collagen 
fibrillogenesis by the small proteoglycan of tendon. Biochem J. 1984;223(3):587-97. 
 
 
Wang Q, Ratchford AM, Chi MM, Schoeller E, Frolova A, Schedl T, et al. Maternal 
diabetes causes mitochondrial dysfunction and meiotic defects in murine oocytes. 
Mol Endocrinol. 2009;23(10):1603-12. 
 
 
Wentzel P, Jansson L, Eriksson UJ. Diabetes in pregnancy: uterine blood flow and 
embryonic development in the rat. Pediatr Res. 1995;38(4):598-606. 
 
 
White CA, Robb L, Salamonsen LA. Uterine extracellular matrix components are 
altered during defective decidualization in interleukin-11 receptor alpha deficient 
mice. Reprod Biol Endocrinol. 2004;2:76. 
 
 
White P. Classification of obstetric diabetes. Am J Obstet Gynecol. 1978;130(2):228-
30. 



158 

 

 
 
White P. Diabetes mellitus in pregnancy. Clin Perinatol. 1974;1(2):331-47. 
 
 
White P. Pregnancy complicating diabetes. Am J Med. 1949;7(5):609-16. 
 
 
Wight TN. Versican: a versatile extracellular matrix proteoglycan in cell biology. Curr 
Opin Cell Biol. 2002;14(5):617-23. 
 
 
Wilcox AJ, Baird DD, Weinberg CR. Time of implantation of the conceptus and loss 
of pregnancy. N Engl J Med. 1999;340(23):1796-9. 
 
 
Williams SJ, Shynlova O, Lye SJ, MacPhee DJ. Spatiotemporal expression of 
alpha(1), alpha(3) and beta(1) integrin subunits is altered in rat myometrium during 
pregnancy and labour. Reprod Fertil Dev. 2010;22(4):718-32. 
 
 
Wu YJ, La Pierre DP, Wu J, Yee AJ, Yang BB. The interaction of versican with its 
binding partners. Cell Res. 2005;15(7):483-94. 
 
 
Yamaguchi Y, Mann DM, Ruoslahti E. Negative regulation of transforming growth 
factor-beta by the proteoglycan decorin. Nature. 1990;346(6281):281-4. 
 
 
Yamaguchi Y, Ruoslahti E. Expression of human proteoglycan in Chinese hamster 
ovary cells inhibits cell proliferation. Nature. 1988;336(6196):244-6. 
 
 
Yang WC, Su TH, Yang YC, Chang SC, Chen CY, Chen CP. Altered perlecan 
expression in placental development and gestational diabetes mellitus. Placenta. 
2005;26(10):780-8. 
 
 
Yeshaya A, Orvieto R, Dicker D, Karp M, Ben-Rafael Z. Menstrual characteristics of 
women suffering from insulin-dependent diabetes mellitus. Int J Fertil Menopausal 
Stud. 1995;40(5):269-73. 
 
 
Yohannes E, Chang J, Christ GJ, Davies KP, Chance MR. Proteomics analysis 
identifies molecular targets related to diabetes mellitus-associated bladder 
dysfunction. Mol Cell Proteomics. 2008;7(7):1270-85. 
 
 
Yoshinaga K. Research on Blastocyst Implantation Essential Factors (BIEFs). Am J 
Reprod Immunol. 2010;63(6):413-24. 



159 

 

 
 
Yu Y, Singh U, Shi W, Konno T, Soares MJ, Geyer R, Fundele R. Influence of murine 
maternal diabetes on placental morphology, gene expression, and function. Arch 
Physiol Biochem. 2008;114(2):99-110. 
 
 
Zaidel-Bar R, Itzkovitz S, Ma'ayan A, Iyengar R, Geiger B. Functional atlas of the 
integrin adhesome. Nat Cell Biol. 2007;9(8):858-67. 
 
 
Zakaria R, Ismail Z, Chatterjee A. Cyproterone acetate and reversal of the impaired 
endometrial decidualization in streptozotocin-diabetic pseudopregnant rats. 
Pharmacol Res. 2000;42(2):183-6. 
 
 
Zimmermann DR, Dours-Zimmermann MT. Extracellular matrix of the central nervous 
system: from neglect to challenge. Histochem Cell Biol. 2008;130(4):635-53. 
 
 
Zimmernann D. Versican. In: Iozzo RV, editor. Proteoglycans - Structure, Biology and 
Molecular Interactions. New York: Marcel Dekker Inc.; 2000. p. 327-41. 
 
 
Zorn TM, Bevilacqua EM, Abrahamsohn PA. Collagen remodeling during 
decidualization in the mouse. Cell Tissue Res. 1986;244(2):443-8. 
 
 
Zusman I, Yaffe P, Ornoy A. The effects of high-sucrose diets and of maternal 
diabetes on the ultrastructure of the visceral yolk sac endoderm in rat embryos 
developing in vivo and in vitro. Acta Anat (Basel). 1987;128(1):11-8. 
 




