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RESUMO 
 

 

Scoriza-Cortes JN. O impacto da exposição pré-gestacional à poluição 

atmosférica sobre o processo de implantação embrionária em camundongos 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2012.  

 

Nós humanos estamos inevitavelmente expostos a uma mistura de 

poluentes, e evidências nos mostram que estes poluentes aumentam a 

incidência de desordens reprodutivas. Já se sabe que camundongos 

cronicamente expostos a níveis de poluentes ambientais em São Paulo 

apresentam: mudanças no ciclo estral, alteração no número de folículos 

ovarianos, aumento das perdas embrionárias pós implantacionais e 

alterações na morfologia placentária.  Nós hipotetizamos que as alterações 

na resposta uterina a implantação possa ser mediado por mastócitos e 

células NK uterinas levando ao aumento na incidência de perdas pós 

implntacionais associadas a poluição do ar.   Para testar essa hipótese, 

camundongos foram expostos a níveis ambientais de poluentes até os 60 

dias de vidas usando câmaras de exposição [uma câmara recebendo ar 

filtrado e a outra ar ambiente (poluído) não]. Ao atingir a  idade reprodutiva 

os animais foram colocados para acasalar, os machos utilizados neste 

estudo não foram expostos aos poluentes,  e no 6° e 8° dia pós-coito a 

gestação foi terminada.  O desempenho reprodutivo foi avaliado   e as 

fêmeas foram subdivididas em 4 grupos de acordo com a idade gestacional 

(6º ou 8º dpc) e exposição (ar filtrado ou ar não filtrado).  Métodos 

estereológicos foram usados para avaliar o desenvolvimento dos sítios de 

implantação, contagem das células NK uterinas e mastócitos.  A 

concentração de média de PM2.5 nas câmaras com o ar não filtrado foi de 

27.5 µg.m-3 e 6.5 µg.m-3 na câmara com ar filtrado (P<0.001). A exposição a 

poluição do ar nos primeiros dias de gestação mostrou há diferenças no 

desenvolvimento dos compartimentos do sítio de implantação no 8° dia pós-

coito: redução do volume endométrio e volume total do sítio.Quando nós 
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avaliamos o número total de NK uterina o 8° dia pós-coito, observamos que 

há uma redução no número destas células nos animais expostos a poluição 

do ar. Os mastócitos no 6° dia gestacional também se mostram  em menor 

número nos animais expostos a poluição, mas essa diferença desaparece 

com o avanço da gestação.   Na avaliação histopatológica do endométrio, 

verificamos que há uma redução do volume de células deciduais, de 

trofoblasto, e um aumento do volume de glândulas nos sítios implantacionais 

no 8° dia pós-coito de animais expostos ao ar poluído. Nossos resultados 

confirmam os achados de estudos prévios que correlacionam a exposição a 

poluição do ar com aumento na incidência de falhas implantacionais e 

fertilidade diminuída.  A avaliação da morfologia uterina e do número de 

células NK uterinas e mastócitos sugerem que os compostos presentes no 

ar interferem ou prejudicam o processo de implantação embrionária por 

alterações na resposta do sistema imunológico materno. 

Descritores: 1. Desenvolvimento Embrionário; 2. Poluição do Ar; 3. 

Mastócito; 4. NK uterina 
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ABSTRACT 
 

 

Scoriza-Cortes JN.  The impact of pre-gestational exposure to air pollution on 

embryonic implantation process in mice [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012.  

 

Humans are inevitably exposed to mixtures of environmental contaminants, 

and a vast body of evidence now links exposure to these chemicals with an 

increased incidence of reproductive disorders. We have shown that mice 

chronically exposed to ambient levels of air pollution (AP) in São Paulo city 

have negative reproductive performance: resulting in changes in estrous 

cyclicity, number of follicles and increased post implantation loss rate as well 

defective placentation. We hypothesized that alterations in uterine response 

to implantation could be mediated by mast and uNKcells leading to increased 

incidence of pos implantation losses associated with exposure to air 

pollution. To test this female mice were exposed to ambient levels of AP from 

birth to 60 days of age using exposure chambers (receiving filtered air or non 

filtered situated near to a high traffic crossroad). On reaching the 

reproductive age, estrous cyclicity, was evaluated and females were allowed 

to mate to non exposed males and exposures continued until 6ºdpc or 8ºdpc 

when pregnancy was terminated. Reproductive performance was assessed 

and females, subdivided in to 4 groups according to gestational day (6ºdpc or 

8ºdpc ) and exposure (filtered or non filtered air). Stereological methods and 

immunohistochemical techniques were used to evaluate implantation sites 

(IS) development, do cell identification (NK cells and Mast cells) and counts. 

Mean concentration of PM2.5 in the non-filtered chamber was 27.5 µg.m-3 

and 6.5 µg.m-3; in the filtered chambers (P<0.001). Females exposed to air 

pollution previously and during the first days of pregnancy showed borderline 

differences in the development of the compartments of the IS on day 8 of 

gestation: volume of the endometrium is reduced as well as the IS total 

volume. When we evaluated the total number of uNk cells (8ºdpc), we 

observed that there is a decrease in those animals exposed to air pollution. 
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The number of mast cells (6º dpc) are also reduced when compared to 

females exposed to filtered air, but as pregnancy progress this differences in 

the number of mast cells disappear. 

The histopathological evaluation was observe the decrease in the volume 

occupied by decidual and trophoblast cells, and increased the volume of 

glands, showing development delay in implantation sites in 8dpc.Our data 

confirm results from previous studies that link exposure to AP and decreased 

fertility and increased implantation failure. Evaluation of the uterine 

morphology and the number of mast call and uNkcell suggests that 

components present in AP interfere or impair embryonic implantation trought 

changes in maternal immune system responses.   

Description: 1. Embryonic development; 2. Air pollution; 3. Mast cell; 

4.Uterine NK. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Cada vez mais as pesquisas na área de reprodução têm 

enfatizado a importância do período pré e periconcepcional para o 

desenvolvimento normal da gestação e do concepto. Já se sabe que 

interferências que ocorrem nos estágios iniciais de desenvolvimento podem 

ter influência contínua e ao longo da vida sobre a saúde e desenvolvimento 

de doenças crônicas no adulto e na criança (Gillman, 2002). A partir desta 

perspectiva, os estudos que buscam desvendar e identificar as causas de 

alterações na saúde da criança devem incluir uma avaliação dos estágios 

inicias do desenvolvimento, bem como da saúde materna e paterna 

anteriormente e à época da concepção (Chapin e Buck, 2004). Inúmeros são 

os exemplos que comprovam a importância desta associação; são estudos 

toxicológicos, epidemiológicos e experimentais que revelam que a exposição 

parental a agentes como drogas ilícitas, medicamentos (Oiel et al., 2012; 

Gonzales e Fernandez-Salguero, 1998), fumo e contaminantes ambientais) 

podem levar a alterações gestacionais e fetais (Ortega-Gárcia et al., 2012; 

Prins et al., 2012., Buck Louis et al., 2006; McDiarmid, Gehle, 2006., Lawson 

et al., 2004; Mocarelli et al., 2000 .  

A partir de 1990, vários estudos têm chamado a atenção para a 

associação entre a poluição do ar, especialmente por CO, NO2, SO2, e o 

material particulado (MP 2,5) e alterações no crescimento fetal e na duração 

da gestação (van den Hooven et al., 2012 Venditti et al., 2011; Lacasana et 
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al., 2005; Srám et al., 2005; Maisonet et al.,2004; Glinianaia et al., 2004a; 

Glinianaia et al., 2004b).  

Em sua maioria são estudos epidemiológicos que indicam uma 

associação da exposição parenteral à poluição do ar nos grandes centros 

urbanos com desfechos negativos como o baixo peso do recém nascido, 

mortalidade neonatal, prematuridade e restrição no crescimento intrauterino 

(Holstius et al., 2012; Chang et al., 2012; ; Liu et al., 2003; Maisonet et al., 

2001; Gauderman et al., 2000; Wang et al., 1997). Porém, ainda não são 

bem conhecidos os mecanismos biológicos pelos quais a mistura de 

poluentes atmosféricos afetaria o desenvolvimento da gestação. 

Uma hipótese sugere que a poluição do ar provocaria um estado 

inflamatório na placenta que comprometeria seu funcionamento. Além disso, 

há a possibilidade que a poluição do ar possa afetar o desenvolvimento 

placentário agindo sobre aos mecanismos que são sensíveis ou que 

respondem a tensão de oxigênio. Mais ainda, a exposição à poluição do ar 

ocorrendo no início da gestação, poderia acarretar o desenvolvimento 

insuficiente do trofoblasto e, por consequência, uma vascularização precária 

da placenta (Veras et al., 2008).  

Considerando as dificuldades técnicas e as questões éticas, a 

investigação em humanos torna-se uma tarefa muito difícil; assim, em 2005 

o grupo de pesquisadores do LPAE-FMUSP (Laboratório de Poluição 

Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo) iniciou estudos experimentais em camundongos expostos às 

condições reais de poluição do ar na cidade de São Paulo para investigação 
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de possíveis efeitos deletérios sobre a função reprodutiva, entre outras, e os 

mecanismos biológicos associados. 

Estes estudos mostraram que há um prejuízo na capacidade 

reprodutiva caracterizado pela redução no índice de fertilidade, no índice 

gestacional e comprometimento do desenvolvimento fetal como baixo peso 

ao nascer, perdas fetais, alterações na ciclicidade estral, diminuição da 

reserva folicular e aumento do número de perdas pós implantacionais 

(Mohallem et al., 2005, Veras et al., 2008, 2009 e 2010).  Mais ainda, o 

grupo de LPAE –FMUSP mostrou que o prejuízo ao desenvolvimento fetal, 

evidenciado pelo baixo peso ao nascer, está associado a alterações na 

morfologia funcional da placenta (Veras et al., 2008).  

Sendo assim, há necessidade de estudos direcionados a 

investigar os possíveis efeitos da exposição à poluição atmosférica 

especificamente sobre o processo implantacional, uma vez que é neste 

período que se estabelecem as bases morfofuncionais da interação 

materno-fetal. Para tal, este trabalho estudou, em modelo murino, os efeitos 

da exposição materna crônica ao material particulado atmosférico da cidade 

de São Paulo sobre o desenvolvimento do sítio implantacional no início da 

gestação, através de avaliação estereológica das dimensões do sítio e seus 

compartimentos e das populações celulares que sabidamente tem papel 

relevante para uma implantação embrionária bem sucedida, como são os 

linfócitos NK, os mastócitos e os macrófagos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. EVIDÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 

 

A literatura científica é extremamente pobre no que se refere a 

estudos experimentais utilizando animais de laboratório expostos a 

condições ambientais reais de poluição do ar para obtenção de dados sobre 

a eficiência reprodutiva. De modo geral, os dados da literatura se limitam a 

estudos toxicológicos utilizando compostos específicos ou a exaustão de 

motores a diesel (Croy, Kiso, 1993; Croy et al., 2006; Taront et al., 2009).  

O LPAE-FMUSP foi pioneiro na investigação experimental dos 

efeitos da poluição do ar sobre a saúde reprodutiva em condições 

ambientais reais utilizando um modelo de exposição de várias gerações de 

animais. Para tal, camundongos foram mantidos em duas câmaras de 

exposição localizadas próximas a uma rua movimentada de São Paulo, 

sendo que uma câmara recebia ar ambiental e a outra recebia o ar filtrado. 

Nestas condições, a exposição crônica mesmo em níveis moderados trouxe 

prejuízos ao processo reprodutivo com efeitos agravados para a segunda 

geração. As fêmeas de camundongos fêmeas da primeira geração, que 

cresceram submetidas à poluição ambiental, apresentaram menor número 

de filhotes nascidos vivos e maior índice de falha no processo de 

implantação (Mohallem et al., 2005). Porém, para a segunda geração de 
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animais, além dos efeitos já descritos, observou-se redução significativa do 

peso ao nascer (cerca de 20%) associada a alterações placentárias e um 

aumento na incidência de perdas pós implantacionais, além de alterações 

relacionadas aos índices de fertilidade e gestacional, à ciclicidade estral e à 

reserva folicular de fêmeas nulíparas (Veras et al., 2008; 2009 e 2010).  

 

 

2.2. A IMPLANTAÇÃO EMBRIONÁRIA E REAÇÃO DECIDUAL 

 

 

A implantação embrionária é o início do relacionamento direto 

entre o organismo materno e o embrião e com o avanço da gestação esta 

relação torna-se gradativamente mais complexa com o desenvolvimento da 

placenta. Nos camundongos, a implantação tem inicio logo após a chegada 

do blastocisto no útero, por volta do 4-5 dpc (dia pós-coito). Nesta fase, o 

embrião apresenta-se como uma esfera polarizada com uma cavidade 

central, a blastocele. Em um dos polos, internamente, aglomeram-se células 

da massa celular interna (ou embrioblasto) que darão origem ao embrião. 

Exceto por este polo, a blastocele está revestida por uma camada de células 

achatadas, denominada trofoblasto, que dará origem a placenta e parte dos 

anexos placentários. Nesta fase inicial, o trofoblasto pode ser dividido em 

duas porções: o trofoblasto polar, que reveste a massa celular interna, e o 

trofoblasto mural que reveste a blastocele (Billington 1971; Muntener et al., 

1977). 
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A implantação é regida pela ação de hormônios ovarianos, 

progesterona e estrógenos; que preparam o ambiente uterino. A 

progesterona induz um estado pré-receptivo, que é responsivo ao estrógeno. 

Por sua vez, o estrógeno, sob a forma de estradiol, atua tanto no útero, 

ativando a secreção uterina de fatores de crescimento (como o EGF, por 

exemplo), como no trofoblasto, tornando-o compentente para a implantação, 

através da ação do catecolestroegeno (4-hydroxiestradiol-17b) (Paria et al., 

1998). O trofoblasto passa, então, a produzir IL-1b que é necessária para 

que o útero permaneça em estado receptivo, a ausência de IL- 1 ou de seus 

receptores no tecido uterino impede a adesão do trofoblasto ao útero 

(Krüssel et al., 1998).  

A janela implantacional, ou período receptivo do endométrio é 

caracterizado por mudanças morfológicas e funcionais no endométrio tais 

como a expressão de moléculas de adesão, citocinas, quimiocinas, fatores 

de crescimento e proteinases de invasão (Soares et al., 2008; Mas et al., 

2008; Simón, Valbuena, 1999; Rogers, Harper 1992; Murphy, 1989;). 

O trofoblasto de Roedores apresenta uma atividade fagocitária 

máxima durante o período de implantação; à medida que a placenta se 

desenvolve, a atividade fagocitária diminui gradativamente. Acredita-se que 

a fagocitose facilite o processo de invasão embrionária, contribua com a 

nutrição inicial do embrião antes da formação da placenta e participe da 

aquisição de espaço para o desenvolvimento embrionário (Chhabra et al., 

2012; Senner e Hemberger, 2010; Moffet-King 2002; Katz, Abrahamsohn, 

1987; Kanaiazuma et al., 1984; Tachi et al., 1970). 
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O processo de decidualização envolve a diferenciação dos 

fibroblastos do estroma uterino em células deciduais como uma resposta do 

útero à implantação do blastocisto (Glasser, 1991). Esta diferenciação é 

induzida pela progesterona e pelo estrógeno e é um pré requisito para o 

sucesso da implantação. Este processo (decidualização) é iniciado na região 

antimesometrial aos 4,5 dpc. Nos próximos 3 dias de gestação, as células 

deciduais envolvem o sítio de implantação e se proliferam e diferenciam 

extensivamente, tornando-se maiores, binucleadas ou poliplóides (Ansell et 

al., 1974).  

Presume-se que a decídua exerça um papel fundamental, 

estando envolvida na troca de gases, nutrientes, catabólitos, na secreção de 

hormônios, fatores de crescimento e citocinas que ajudarão a manter a 

gestação (Salamonsen et al., 2003). Além disso, as células deciduais, por 

estarem densamente agregadas previnem que células sanguíneas e 

proteínas maternas alcancem o embrião (Parr, 1986). A decídua é um tecido 

transiente que se mantém até a instalação funcional da placenta (10,5 dpc) e 

regride paulatinamente até formar uma fina camada de células ao redor da 

placenta e embrião, conhecidas como decídua basal e decídua capsular 

respectivamente (para revisão ver Lim e Wang, 2010), que continuam 

funcionando como uma barreira seletiva que protege o embrião (Parr et al., 

1986).(Figura 1). 
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Figura 1 – Decidualização e placentação em camundongos. A - No dia 4º. dia, o 
blastocisto está em processo de implantação, aderido ao epitélio uterino. No lado 
antimesometrial do estroma inicia-se a resposta decidual. B- No 7º. dia, o embrião é 
maior e o cone ectoplacentário vai em direção mesometrial, rica em vasos 
sanguíneos. Nesta fase, a diferenciação decidual atinge quase todo o sitio 
implantacional. C- No 13º. dia, a placenta já está desenvolvida e a decídua aparece 
constituída apenas por uma faixa de células em volta da placenta (decídua basal ) e 
do embrião (decídua capsular). AM: antimesometrial; M: mesometrial; SI: sítio 
implantacional; Figura adaptada de Lim e Wang, 2010. 

 

Além das células deciduais, o estroma endometrial também 

contém uma população variável de células não deciduais como leucócitos, 

macrófagos e mastócitos que desempenham papéis importantes para o 

sucesso da gestação. 
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2.3. PAPEL DAS CÉLULAS NK UTERINAS NA GESTAÇÃO 

 

 

Há evidências que células do sistema imune presentes na 

decídua são importantes componentes regulatórios do meio uterino durante 

o início da gestação em camundongos. Os leucócitos deciduais tem sido 

extensivamente caracterizados não somente com o objetivo de esclarecer 

aspectos da tolerância materno-fetal (Blois et al., 2007) mas também para 

elucidar suas funções regulatórias no início da gestação, que estão além de 

suas funções clássicas de defesa imunológicas. 

Um tipo celular em especial, os linfócitos Natural Killer (NK) tem 

sido muito estudados dentro deste contexto. São células originadas na 

medula óssea a partir de células progenitoras CD 34+ que populam 

diferentes órgãos linfoides e não linfoides, como timo, linfonodos, baço e 

útero. São células especializadas com atividade citotóxica para células 

tumorais e células infectadas por vírus, além de secretarem uma variedade 

de citocinas. O subtipo celular Natural Killer Uterinas (NKu) é um exemplo do 

papel regulatório que estas células podem desempenhar, além da sua 

função citolítica clássica. Ainda que esteja presente em pequena quantidade 

no estroma uterino humano, células NK maduras aparecem, no 

camundongo, no início do processo de implantação quando irão 

desempenhar um papel ativo na regulação da angiogênese que dará origem 

aos vasos placentários (Colucci et al., 2003; Hanna e Mandelboim, 2007). 
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Estas células são caracterizadas por serem CD56bright
 CD16- 

CD57-. Em camundongos, a caracterização inequívoca de que estas células 

uterinas pertencem à linhagem linfocitária NK foi obtida através de uma série 

de experimentos (Croy e Kiso, 1993; Moulton et al., 1981). As NKu podem 

medir de 20 a 50μm de diâmetro, ocasionalmente são binucleadas e contem 

grânulos citoplasmáticos (Parr et al., 1986; Paffaro et al., 2003). Nos 

grânulos foram identificadas diversas enzimas tais como, as perforinas, 

granzinas, proteoglicanas e uma gama de variedade de enzimas hidrolíticas 

lisossomais (Parr et al., 1986).  

No camundongo as células NKu representam 70% do total de 

leucócitos deciduais. No rato e no camundongo estas células NKu podem 

ser  encontradas na decídua mesometrial a partir do 5-6 dpc, atingem o 

numero máximo por volta do 13-14 dpc e a partir do 15 dpc tem sua 

população diminuída (Croy et al., 2006; Stewart et al., 1978). O recrutamento 

destas células a partir do sangue periférico e sua proliferação são 

controlados por hormônios maternos (Nakashima et al., 2012).  

Apesar de que ensaios in vitro tenham demonstrado que o 

atividade citotóxica das NKu seja consistentemente menor do que das NK do 

sangue periférico (Kopcow et al., 2005), sabe-se que aumento acima do 

esperado na população das células NK no início da gestação está envolvido 

em abortos espontâneos e desfechos gestacionais negativos (Gendron e 

Baines, 1988).  

O sucesso da gestação depende também da coordenação e 

interação entre as NKu, o citotrofoblasto e as células deciduais do estroma, 
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para assim produzirem um ambiente hormonal e citológico favorável que 

promova o remodelamento vascular que garanta um suprimento adequado 

de nutrientes para o feto (Hanna et al., 2006).  

As células NKu são conhecidas por produzirem grande número 

de citocinas e fatores de crescimento, incluindo: fator de necrose tumoral 

(TNF-α), IL-10, IL-1β, fator estimulador do crescimento de colônias de 

macrófagos e granulócitos (GM-CSF), fator de crescimento transformador 

(TGF β), fator estimulador de colônia de macrófagos (M-CSF), fator inibidor 

da leucemia (LIF), interferon (IFN-γ) (Blois et al., 2011).  

Em relação à secreção de fatores de controle de proliferação 

vascular, as NKu são a maior fonte decidual de angiopoetina (Ang-1 e Ang-

2), fator de crescimento vascular endotelial (VEGF-C), fator de crescimento 

placentário (PIGF) e TGF- β1 (Saito et al., 1993; Lash et al., 2006). Assim 

sendo, as células NK são essenciais para a regulação do remodelamento 

vascular que ocorre nas fases iniciais da gestação (Torry et al., 2007). 

Estudos em camundongos evidenciam que as células NK 

uterinas regulam em parte a vasodilatação que ocorre durante a gestação 

por meio do aumento do fluxo sanguíneo no local da implantação. A 

diminuição do número de NKu tem sido frequentemente associada a defeitos 

do desenvolvimento decidual incluindo hipocelularidade, necrose e edema; 

além disso, demonstrou-se que a deficiência de NKu altera o 

desenvolvimento vascular na decídua de modo a diminuir o fluxo sanguíneo 

adequado para o manutenção da gestação (Ashkar et al., 2000 e 2003).  

Camundongos knockout NK -/- apresentam na região decidual artérias 
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espiraladas que retiveram a camada muscular na sua parede (conservando 

o menor calibre como se apresentavam no animal não gestante) (Croy, et 

al., 2000).  

 

 

2.4. PAPEL DO MASTÓCITO NA GESTAÇÃO 

 

 

De modo geral, os mastócitos são células relacionadas com a 

iniciação, a manutenção, a ampliação da resposta inflamatória (Metcalfe, et 

al., 1997) e a resposta alérgica (Marshall e Jawdat, 2004). Quando ativados, 

os mastócitos liberam potentes mediadores, que são capazes de induzir a 

vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular (Logan et al., 2003; 

Crowe e Perdue, 1992). 

Os mastócitos podem produzir, armazenar e liberar muitos tipos 

de mediadores químicos, incluindo histamina, triptases, quimases, heparina, 

proteoglicanos, fatores de crescimento, (FGF-β, VEGF, e TGF- β), e 

citocinas (TNF-α, IL-6, e IL-8). Os fatores de crescimento e as citocinas 

podem estar associados tanto à angiogênese normal e como àquela 

associada a tumores (Ribatti et al. 2001; Ribatti e Crivellato, 2012; 

Michailidou et al., 2012). 

No útero, a presença de mastócitos tem sido descrita em muitas 

espécies, incluindo a humana. Sabe-se que o número de mastócitos varia no 

ciclo estral em ratos, camundongos, cobaias e vacas, sugerindo assim uma 

influência dos hormônios femininos no recrutamento de mastócitos para o 
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útero (Jensen et al., 2011). No ambiente uterino, os mastócitos distribuem-se 

no miométrio, endométrio e na cérvix, podendo ser são encontrados em 

maior número próximo aos vasos sanguíneos, linfáticos e nervos (Jeziorska 

et al., 1995; Mori et al., 1997; Cabanillas-Saez et al., 2002). 

Os mastócitos têm sido considerados importantes na 

implantação embrionária uma vez que sua degranulação leva à liberação de 

fatores como a histamina, a triptase, MMPs, VEGF que são cruciais para a 

degradação da matriz extracelular e para a neo-vascularização. Ambos 

fenômenos são essenciais para a correta implantação e desenvolvimento do 

embrião (Bosquiazzo et al., 2007). Alguns estudos indicam que as 

substâncias do mastócito, incluindo a histamina, podem participar no 

desenvolvimento placentário na regulação do crescimento e invasão do 

trofoblasto (Szukiewicz et al., 1999).  

Ainda que o mecanismo de ativação desses mastócitos 

endometriais ainda não esteja bem estabelecido, sabe que o estradiol e a 

progesterona regulam a degranulação e a migração dos mastócitos para o 

útero (Jensen et al., 2010).  

Estudos conduzidos em animais mostram que a degranulação 

do mastócito está correlacionada à formação de novos vasos sanguíneos na 

cérvix uterina (ratos) durante a segunda metade da gestação (Varayoud et al 

2004). 
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2.5. PAPEL DO MACRÓFAGO NA GESTAÇÃO 

 

 

Os macrófagos, assim como os mastócitos, se originam da 

medula óssea, inicialmente como monoblasto o qual se diferenciará a pró-

monócito. Ao se dividirem, os pró-monócitos dão origem aos monócitos, que 

se dirigem para a corrente sanguínea e aí permanecem por várias horas, na 

forma de monócitos circulantes (Lee, et al 1996). 

Uma vez na circulação, o monócito migra para diferentes tecidos 

e cavidades do organismo, diferenciando-se em macrófago, de acordo com 

o tecido e sua função (Tacke e Randolph, 2006).  

Durante o processo inflamatório, ocorre aumento do número de 

monócitos circulantes e da sua produção na medula óssea, assim com a 

redução do tempo de permanência dos mesmos da circulação, devido à 

migração destas células para o foco da lesão (Grabher et al., 2007).  

Durante a implantação embrionária, as células epiteliais uterinas 

que circundam o blastocisto sofrem apoptose e podem formar um meio 

antiinflamatório pelo aumento de citocinas Th-2. Isto pode explicar a 

presença do macrófago no local da implantação. 

Nas gestações normais, os macrófagos também são 

encontrados próximos à artéria espiralada durante a invasão e 

transformação do trofoblasto. Alguns estudos mostram que mudanças na 

distribuição dos macrófagos são observadas em condições patológicas, 
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como na pré eclampsia, diabetes gestacional e abortos de repetição 

(Tremellen, Russell et al., 2012; Yilmaz et al. 2012; Reister et al., 2001).  

Reister e colaboradores (2001) propõem um diferente papel do 

macrófago durante a invasão e diferenciação do trofoblasto, que é 

dependente dos fatores que o ativaram. Em gestações normais, o macrófago 

funciona como um suporte das células para facilitar a invasão do trofoblasto 

e formar a placenta. Em condições patológicas, o macrófago funcionaria 

como uma barreira para a invasão e diferenciação do trofoblasto pela 

indução de apoptose do trofoblasto prejudicando, consequentemente, a 

modificação das artérias espiraladas.  

Hormônios uterinos “instruem” estas células a secretarem 

citocinas que promovem e facilitam a implantação e o desenvolvimento do 

embrião, como por exemplo, a IL-1 produzida pelos macrófagos que 

promove angiogênese (Hunt et al., 1997).   

 

 

2.6. MÉTODOS ESTEREOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÂO TECIDUAL 

 

 

A necessidade de produzir dados quantitativos confiáveis sobre 

os componentes dos tecidos estimulou o desenvolvimento e o uso de 

métodos estereológicos nas ciências biológicas. A estereologia pode ser 

definida como: “um conjunto de procedimentos geométricos e estatísticos 

que permitem obter informações sobre estruturas tridimensionais, a partir de 
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medidas realizadas em imagens planas, bidimensionais, como aquelas 

obtidas em cortes histológicos preparados para a microscopia de luz e 

eletrônica” (Weibel, 1979).  

A estereologia estima densidades: densidades de volume (Vv); 

densidade de comprimento (Lv); densidade de superfície (Sv) e densidade 

numérica (Nv). Também podem ser estimadas densidades por área, como 

por exemplo, densidade de área (AA) e densidade numérica por área (NA ou 

QA) (Mandarim-de-Lacerda, 2003). 

A base da estereologia se encontra no princípio formulado pelo 

geologista francês August Delesse, em 1847: “A densidade de volume dos 

componentes de uma rocha é igual à sua densidade das áreas destes 

componentes que aparecem em cortes representativos feitos ao acaso”. 

Pelo princípio de Delesse pode-se afirmar: 

 
 Área do componente                            Volume do componente 
                       
    Área da rocha                                         Volume da rocha 
 

ou seja:                                       AA = VV 

 

As medidas estereológicas só são válidas se as amostras forem 

representativas do tecido e tomadas randomicamente (Gundersen et al., 

1988). 

Podem-se obter informações sobre o número, o volume, o 

comprimento e a área de superfície das estruturas, empregando-se regras 

simples para a contagem. As medidas são feitas nos cortes, tendo-se como 



17 

 

base o perfil bi-dimensional dos componentes de interesse. É indispensável 

que seja determinado um compartimento de referência, pois as medidas são 

obtidas como densidades ou concentrações: número de mitocôndrias no 

citoplasma, densidade de volume dos núcleos no epitélio, comprimento dos 

vasos no glomérulo, área de superfície das circunvoluções no córtex 

cerebral. 

Quando se analisam razões corre-se sempre o risco de que 

aconteçam alterações nos dois componentes (objeto e compartimento de 

referência) e isso pode levar a conclusões equivocadas. Se há um aumento 

proporcional nas duas estruturas, a razão medida não se altera, dando a 

falsa impressão de que não houve mudanças. Por isso, o ideal é calcular 

sempre os valores absolutos sobre o objeto, pois isso fornece resultados 

fidedignos e indubitáveis, além de permitir a comparação entre os dados de 

diferentes grupos de estudo. Para calcular o volume de um determinado 

objeto em um compartimento, basta multiplicar sua densidade de volume 

pelo volume absoluto do compartimento de referência, 

 

Vv x Volume da rocha = Volume total do componente na rocha 

 

O volume total do órgão pode ser obtido pesando-se o tecido a 

fresco. Pesa-se um frasco contendo uma solução com a mesma densidade 

do tecido, mergulha-se o tecido por completo na solução e pesa-se 

novamente. A diferença entre as pesagens corresponde ao peso do tecido; o 

volume do órgão em questão (em mm3) pode ser considerado como o peso 
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(em gramas) x 1000 (Scherle, 1970). Em algumas situações, este método 

pode não ser adequado, ou, é necessário saber o volume de um 

compartimento de referência que não é um órgão inteiro, mas sim parte de 

um órgão (volume da valva mitral no coração, por exemplo). Pode-se utilizar 

o método de Cavalieri que, no século XVII, demonstrou que o volume de 

qualquer objeto pode ser estimado se o objeto for seccionado em fatias 

paralelas de espessura conhecida, a seguir somam-se todas as áreas de 

todas as fatias do objeto e multiplica-se este resultado pela espessura dos 

cortes. 

Que seja do nosso conhecimento, não foram aplicados os 

conceitos da estereologia para obtenção de dados morfométricos do sítio 

implantacional de camundongos, assim sendo, no presente estudo 

pretende-se determinar o volume ocupado pelo estroma endometrial e 

pelo miométrio no sítio implantacional. 

A avaliação do número de estruturas, como células, em tecidos 

tem sido um tema de constante aperfeiçoamento, que vai desde a estimativa 

do número de células em determinada área (densidade de área) até a 

estimativa da densidade numérica em determinado volume (Mandarim-

Lacerda, 2003). Para esta última usa-se classicamente o método do disector 

publicado originalmente por Sterio (1984). Resumidamente o disector é um 

sistema de amostragem tridimensional que avalia objetos proporcionalmente 

a seu número sem levar em conta seu tamanho ou forma.  

A densidade numérica (Nv) dos objetos é obtida usando-se 

conjuntos de duas secções paralelas e consecutivas separadas por uma 
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distância conhecida (espessura). Há uma regra de contagem a ser seguida 

de modo a evitar a superestimação dos objetos:. só são contados os perfis 

dos objetos que aparecem em uma secção e desaparecem na seguinte. 

Além disso, deve-se estabelecer uma secção proibida e uma linha proibida 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Representação esquemática do método disector. O número de objetos a 
ser estimado estará contido dentro de um volume-teste definido pela área “AT” 

multiplicado pela espessura “t”.  Na figura, quatro objetos se relacionam com as 
secções e o volume do disector. A cada volume corresponde uma secção de 
contagem e uma de referência (no caso, a secção superior é a de contagem e a 
inferior é a de referência). Todos os objetos que cruzem a secção de referência não 
são contados. Como mostram as imagens à direita, a secção de contagem contem 
os objetos 1, 3 e 5 enquanto que a secção de referência contem os objetos 3 e 4. 
Neste exemplo será contado apenas os objeto 1 e 5, já que o objeto 2 não cruza 
nenhum dos planos, o 3 aparece nas duas secções, o 4 está contido na secção de 
referência (adaptado de Mandarim-Lacerda, 2003). 

 

Assim sendo, o número de objetos amostrados está relacionado 

com o volume entre os dois cortes paralelos e consecutivos e é possível 

estimar a densidade numérica destes objetos a partir da fórmula :  

NV= ∑Q / (AT x t)   ,  

....onde ∑Q é a somatória de objetos contados, AT é a área do 
campo de amostragem e “t” é a distância entre os cortes paralelos.  
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Uma vez obtida a densidade numérica, o número absoluto de 

objetos pode ser calculado pela multiplicação da densidade númerica (Nv) 

pelo volume absoluto do compartimento de referência.  

Que seja do nosso conhecimento, não há estudos quantitativos 

sobre a distribuição das células inflamatórias no sítio implantacional do 

camundongo. Assim sendo, no presente estudo pretende-se determinar 

parâmetros quantitativos das células NK uterinas, mastócitos e 

macrófagos no sítio implantacional. 
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3. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

 

Tendo em vista: 

a) as evidências experimentais mostram que a exposição ao 

material particulado (proveniente da frota veicular) está relacionada a um 

aumento da incidência de falhas de implantação embrionária, do número de 

reabsorções embrionárias e de baixo peso ao nascer; 

b) as evidências de que células que participam do sistema 

imunológico, tais como linfócitos NK, mastócitos e macrófagos, 

desempenham papel importante no estabelecimento no remodelamento 

vascular necessário para o estabelecimento eficaz da placenta. 

...o objetivo deste estudo é determinar, através de uma análise 

morfométrica sem viés, pela estereologia, se a exposição ao ar ambiental da 

cidade de São Paulo seria capaz de promover alteração volumétrica nos 

sítios implantacionais no início da gestação e alteração quantitativa na 

população de células NK, mastócitos e macrófagos que poderia ser 

responsável, ao menos em parte, pelos desfechos gestacionais negativos já 

observados.  
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

4.1. ANIMAIS 

 

 

Este experimento foi conduzido de acordo com as regras 

determinadas pelo COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal). 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina da 

USP e todos os animais foram tratados levando-se em consideração o alívio 

do sofrimento e desconforto. 

 

 

4.2. LOCAL DE EXPOSIÇÃO 

 

 

O experimento foi conduzido no jardim da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, que está situado em um 

cruzamento com alto tráfico veicular (Figura 3). A poluição deste local é 

primordialmente veicular, com quase 67% de PM2.5 (material particulado ≤ 

2.5 µm em diâmetro aerodinâmico) emitidos pela frota veicular. No local do 

cruzamento, na rua principal (Av. Dr. Arnaldo), há cerca de 85 mil carros, 10 

mil veículos a diesel e 6.500 motocicletas circulando diariamente. No outra 

rua (Rua Teodoro Sampaio), os números correspondentes são 
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aproximadamente 26 mil carros, 5 mil veículos a diesel e 800 motos (Cetesb, 

2006). 

 

Figura 3 – Fotografia aérea do local de exposição. A seta aponta para o local onde 
foram instaladas as câmaras de exposição no jardim da Faculdade de Medicina da 
USP (FMUSP), nas proximidades do cruzamento entre a Av. Dr. Arnaldo e a Rua 
Teodoro Sampaio. HC: Hospital das Clínicas; INCOR: Instituto do Coração. 

 

 

4.3. CONDIÇÕES DA EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DO AR  

 

 

A exposição foi realizada como descrita por Mohallem et al. 

(2005), com o objetivo de criar um local real de exposição ao material 

particulado (PM) do ar emitido pela frota veicular. A exposição foi realizada 

usando duas câmaras de topo aberto montados lado a lado no mesmo local. 

Ambas as câmaras receberam ar ambiente a uma vazão de 20 m3.min-1, 
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porém em uma delas o ar foi filtrado. Dentro das câmaras, os animais foram 

mantidos em condições ambientais de temperatura e umidade.  

Cada câmara foi composta de um cilindro de alumínio, de 2,0 

metros de diâmetro e 2,15 metros de altura, coberto por uma película de 

plástico protegido contra raios UV. O ar era forçado para dentro das 

câmaras, antes de sair por meio de uma grande abertura no topo do cilindro. 

A pressão dentro das câmaras não eram superiores a 30mm.  

A câmara que recebia diretamente o ar ambiental Foi 

denominada Não-filtrada (NF) enquanto que a outra recebendo ar filtrado foi 

chamada de Filtrada (F). A filtragem ocorria em três estágios de filtros 

(Purafil, São Paulo, Brasil) dispostos em série. No primeiro estágio eram 

eliminadas as grandes partículas (filtros simples e bag), enquanto no 

segundo e terceiro estágios (modelo JFL-90 seguido de filtro High Efficiency 

Particulate Air) eram removidas as partículas mais finas do ar. A Figura 4 

corresponde a imagens representativas das câmaras de exposição. 

 

     

Figura 4 -  Os esquemas ilustram as câmaras não-filtrada (na parte superior) e a 
câmara filtrada (embaixo) com os filtros em sequência. A fotografia da esquerda 

mostra a aparência externa de uma das câmaras e a fotografia da direita mostra a 
acomodação dos animais no interior da câmara. 
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A concentração média de PM 2,5 foi determinada por análise 

gravimétrica (Chow, 1995) usando Impactadores tipo Harvard (Air 

Diagnostics Inc. e Engenharia, Harrison, ME, EUA) equipados com filtros de 

policarbonato, com uma vazão de 10 L.m-1. Os resultados foram expressos 

em µg.m-3. As concentrações de CO (8 horas, não dispersivo e método por 

infravermelho), NO2 (24 horas e método médias quimiluminescência) e SO2 

(24 horas e método por fluorescência) foram obtidas a partir da estação de 

monitoramento do Estado de São Paulo Agência Ambiental (CETESB), que 

se localizava a apenas a 100m do local das câmaras de exposição. Gases 

poluentes não foram retidos pelo sistema de filtragem e as concentrações de 

NO2 e CO foram semelhantes em ambas as câmaras.  

 

 

4.4. EXPOSIÇÃO NAS CÂMARAS DE INALAÇÃO E GRUPOS 

EXPERIMENTAIS 

 

 

Resumidamente, o grupo parental foi composto por 10 fêmeas e 

5 machos. Estes ficaram durante 60 dias expostos na câmara que contêm ar 

filtrado (F). Após esse período os animais acasalaram e após o nascimento 

da prole, foram divididos em 2 grupos. Metade das fêmeas e suas proles 

continuaram na câmara F; e a outra metade foi exposta na câmara NF (que 

recebeu ar ambiente). Depois do desmame as mães foram eutanasiadas e 

as proles formaram a primeira geração de animais gerados e crescidos 
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expostos e não expostos ao ar ambiental. Após 60 dias de vida, as fêmeas 

da primeira geração de ambas as câmaras acasalaram com machos 

crescidos na câmara de ar filtrado (para evitar uma possível influencia da 

exposição paterna nos desfechos a serem estudados). Deste cruzamento 

nasceram nas duas câmaras os animais de segunda geração. Após 60 dias, 

as fêmeas desta segunda geração acasalaram com os machos nascidos em 

crescidos na câmara de ar filtrado. Deste acasalamento originaram-se os 

sítios de implantação utilizados neste estudo, que foram obtidos aos 6 dpc e 

aos 8 dpc, após eutanásia dos animais por overdose de anestésico inalatório 

Isoflurano. 

Os dias 6 e 8 pós-coito foram escolhidos para este estudo por 

ser possível observar macroscopicamente os sítios de implantação e 

pertencerem a um tempo gestacional anterior ao estabelecimento da 

placenta. 

 

 

4.5. PARÂMETROS REPRODUTIVOS 

 

 

A verificação da cópula nas fêmeas da segunda geração foi feita 

por visualização do plug vaginal, que quando presente determina. 1º dia 

gestacional. 

Para verificar se a exposição influenciou a capacidade 

reprodutiva das fêmeas os seguintes parâmetros e índices foram 
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determinados de acordo com o US EPA Guideline - Reproductive Risk 

Assessment (EPA, 1996):  

- Índice de acasalamento = (nº fêmeas com presença de plug 

vaginal / nº fêmeas que coabitaram com machos) x100 

- Índice de fertilidade = (nº de fêmeas prenhes / nº de fêmeas 

com presença de plug vaginal) x 100 

- Índice de perda pré-implantacional = [(n° corpo lúteo – n° 

implantação) / N° corpo lúteo] x100 

- Porcentagem de reabsorção pós-implantacional = (no. 

reabsorções / no. de sítios implantacionais) x 100. 

 

 

4.6. PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO DO MATERIAL 

 

 

A cavidade abdominal foi aberta e as tubas uterinas e os ovários 

foram removidos. As tubas uterinas foram avaliados macroscopicamente 

para determinação do número de sítios implantacionais. Tanto as tubas 

como os ovários foram fixados em solução de paraformaldeído (4% em PBS) 

por 24 horas e transferidos para solução de álcool 70% até o momento da 

inclusão em parafina. 

Nas tubas já fixadas, cada sítio foi isolado e processado 

rotineiramente para inclusão em parafina. Resumidamente, o material foi 

desidratado em álcool (96% e 100), diafanizado em xilol (I e II); a seguir, o 



28 

 

material foi imerso em parafina liquida e levado à estufa (60°), por duas 

horas para embebição. Após esse período, o material foi incluído em 

parafina de maneira que cortes transversais da tuba uterina (Figura 5) 

fossem obtidos. 

A figura 5 ilustra a obtenção e a representação dos sítios 

implantacionais nos blocos de parafina. 

 

 

Figura 5: Representação da tuba uterina com os sítios de implantação e da face de 
corte dos blocos de parafina. 

 

Com o auxílio do micrótomo, foram obtidos cortes histológicos 

de 5 µm de espessura de modo a esgotar todo o sítio implantacional. Os 

sítios que se apresentaram em processo de reabsorção foram computados 

porém não avalidos para volume ou número de células. 

Os cortes histológicos dos sítios normais foram coletados 

sequencialmente, no intervalo de 50 µm até o término do bloco, de modo tal 

que os cortes de 1, 11, 21, 31 e assim por diante foram corados para HE; os 

cortes 2, 12, 22, 32, etc. foram corados com Azul de Toluidina (AT); os 

cortes 3 e 4, 13 e 14, 23 e 24 e assim por diante foram coletados aos pares 
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na mesma lâmina para o estudo do número de macrófagos pelo método do 

dissector; o mesmo aconteceu com os cortes 5 e 6, 15 e 16, 25 e 26, etc, 

que foram coletados aos pares para a contagem do número de células NKu.  

A Figura 6 ilustra o esquema para coleta de cortes. 

 
 

Figura 6: Representação do modo que os cortes foram coletados para as análises,. 
Notar que os cortes de número 7, 8, 9 e 10 foram desprezados, assim como os 
cortes 17, 18, 19 e 20 e assim por diante. 

 

Os ovários foram incluídos em parafina e cortes histológicos de 

5 µm de espessura foram obtidos de modo seqüencial e sistemático. Um a 

cada 10 cortes foi coletado em lâmina de vidro até o esgotamento do bloco. 

 

 

4.7. MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÂO HISTOLÓGICA 

 

 

Hematoxilina - Eosina 

Para a análise histopatológica geral foi utilizada a coloração 

clássica de Hematoxilina – Eosina em cortes de tubas uterinas e de ovário. 
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Azul de Toluidina 

O reconhecimento dos mastócitos foi feito através da coloração 

dos cortes em solução alcoólica Azul de Toluidina 1%. Com este 

procedimento os grânulos dos mastócitos exibem cor púrpura devido à 

metacromasia.  

 

Marcação pela Lectina DBA 

O reconhecimento das células NKu foi feito seletivamente pela 

marcação com Lectina DBA (obtida de Dolichos biflorus), biotinada em 1µl 

DBA/600µl PBS, segundo Paffaro et al. (2003). O procedimento técnico foi 

aprendido no Departamento de Histologia e Embriologia do Instituo de 

Biologia da UNICAMP, sob supervisão do Prof. Dr. Áureo Yamada, conforme 

o protocolo resumido a seguir: 

Os cortes coletados em lâminas silanizadas foram submetidos a 

3 banhos em xilol, (10 minutos cada), banhos em álcool 100%, 95%, 80% e 

70% (10 minutos cada) e imersão em água destilada ultrapura, por 5 

minutos. A seguir, foram lavados PBS 0,02M pH 7,4. A solução de 

peroxidase endógena 0,3% em PBS foi aplicada sobre os cortes por 45 

minutos para bloquear compartimentos que contenham o peróxido. Em 

seguida os cortes foram lavados na mesma solução de PBS e foi aplicado o 

bloqueio com BSA (albumina bovina sérica) 1% em PBS pH 6,8, por 45 

minutos. A seguir, foi colocada a solução de Lectina DBA biotinada em 1µl 

DBA/600µl PBS sobre os cortes. Os cortes foram, então, encubados em 

câmara úmida, na geladeira, overnight. No dia seguinte, as lâminas foram 
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deixadas por 45 minutos a temperatura ambiente e lavadas com solução de 

PBS. Após a secagem da região vizinha do corte histológico, aplicou-se o 

complexo estreptoavidina peroxidase 1:400µl de PBS pH7, por 45 minutos. 

A seguir, os cortes foram relavados em PBS pH7,4. A revelação da 

marcação foi feita pela diaminobenzindina (DAB) em H2O2, por 20 segundos. 

Por último, os cortes foram novamente lavados e os núcleos foram  corados 

com Hematoxilina de Harris por 15 segundos, passados por 15 segundos em 

solução aquosa de carbonato de lítio e procedeu-se à montagem de rotina 

das lâminas. 

As lectinas são proteínas ou glicoproteínas derivadas 

principalmente de sementes de vegetais que se ligam com alta afinidade e 

especificidade a carboidratos. Diferentes lectinas interagem com diferentes 

açucares ou sequências de açúcares, ligando-se, portanto, a glicoproteínas, 

proteoglicanos e glicolipídios;  são muito usadas para caracterizar moléculas 

de membranas celulares que contem sequências especificas de açucares. 

Durante o procedimento de marcação, a estreptoavidina vai se ligar à lectina 

biotinada e marcar o peróxido das membranas celulares com a coloração 

marrom. Nas células NK, os peróxidos são encontrados na membrana 

celular e nas membranas dos seus grânulos (Zhang et al., 2010). 

 

Imunoistoquímica para marcação de macrófagos por Anti-Mouse Mac-2 

A marcação imunoistoquímica dos macrófagos foi realizada no 

Laboratório de Imunoistoquímica do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina da USP, sob supervisão técnica de Ângela Batista 
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Gomes dos Santos. Os anticorpos Anti-Mouse MAC-2 foram cedidos pela 

Profa. Dra. Thais Mauad do mesmo Departamento.  

Os cortes foram coletados em lâminas silanizadas e 

desparafinados em xilol e hidratados em álcool. Em seguida, ocorreu o 

bloqueio da peroxidase endógena com água oxigenada 10V 3% por 4 vezes 

de 5 minutos cada e a lavagem com água e TBS.  

A recuperação antigênica foi obtida através de alta temperatura 

por 1 minuto em panela de pressão a 121°C. Após este período, as lâminas 

foram lavadas em TBS. O anticorpo primário  Anti-Mouse Mac-2 (CL 8942AP  

Cedarlaine Laboratories Ltda) título 1:50.000 foi diluído em BSA e aplicado 

sobre os cortes  que foram, a seguir,  incubados “overnight”. Para o controle 

negativo foi usado apenas BSA. As lâminas foram relavadas em TBS e 

incubadas com o anticorpo secundário ABC Kit Vectastain (Vector Elite PK-

6104) por 30 minutos a 37°C. Após lavagem em TBS, seguiu-se a revelação 

pelo cromógeno 3,3 Diaminobenzidine (DAB) (Sigma Chemical Co, St Louis, 

MO, EUA). Finalmente os cortes foram lavados abundantemente em água 

corrente, contra-corados com Hematoxilina de Harris e, após lavagem em 

água corrente, as lâminas foram montadas segundo procedimento de rotina.  
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4.8. ANÁLISE ESTEREOLÓGICA DO VOLUME DO SÍTIO 

IMPLANTACIONAL 

 

O volume total dos sítios embrionários e o volume total de cada 

compartimento (estroma endometrial, e miométrio) foram estimados 

utilizando o Princípio de Cavalieri (Gundersen and Jensen, 1987). A 

coloração do HE foi escolhida, pois se identificam facilmente o estroma 

endometrial e o miométrio. Um a cada três cortes histológicos foi fotografado 

usando a objetiva 4x, de maneira tal que a distância entre cada corte 

analisado era de 150 µm. Para captação da imagem utilizou-se um sistema 

composto por um microscópio Nikon Eclipse E600 acoplado a uma câmara 

de vídeo digital Nikon DXM1200F. Imagens digitais de alta resolução foram 

gravadas pelo programa Nikon ACT-1 em um microcomputador acoplado ao 

sistema. 

A seguir, as imagens obtidas foram transferidas para o programa 

Image J, do National Institute of Health (USA), para facilitar o 

armazenamento dos dados obtidos (Papadopulos et al., 2007). Um retículo 

de pontos, com uma área relacionada a cada ponto de 0,0015 mm², foi 

sobreposto às imagens (Figura 7) e foram contados os pontos (P) que 

incidiram sobre cada compartimento (estroma endometrial ou miométrio). A 

seguinte fórmula foi utilizada para estimar os volumes:  

Vcompart=  ∑P x ap x T   , 

onde, o ∑P é a somatória dos pontos incidentes sobre cada 
compartimento, T é a distância entre os cortes 150µm. [T= t x i, onde t é a 
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espessura de cada corte (5 µm)  e i é o número de seções entre cada corte 
analisado (30)]. 

 

 

Figura 7: Fotomicrografia do sítio de implantação no 8° dia pós coito mostrando o 
retículo de pontos sobreposto à imagem histológica. 

 

O volume total do sítio implantacional foi obtido pela soma dos 

volumes de cada compartimento:  

Vsítio implant =  Vestroma  + Vmiométrio  , 

Para cada compartimento foi calculado o seu volume relativo no 

sítio como um todo. 
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4.9. ANÁLISE DA DENSIDADE NUMÉRICA E DO NÚMERO ABSOLUTO 

DE CÉLULAS NK UTERINAS NO SÍTIO IMPLANTACIONAL 

 

A população de células NK pode ser identificada apenas aos 

8dpc. Sua densidade numérica foi avaliada pelo método do disector (Sterio, 

1984).  

Para tal, as células foram marcadas seletivamente com Lectina 

DBA para sua identificação nos cortes histológicos.  

Com a objetiva de 20x, foram obtidas fotomicrografias da mesma 

região do estroma mesometrial em 2 cortes adjacentes. Cada par de 

imagens constituiu um disector. Foi calculada a área de estroma endometrial 

em cada corte e a distância entre os cortes foi considerada a espessura do 

corte (5µm). Foram avaliados de 16 disectors para cada sítio implantacional. 

Uma vez conhecida a densidade numérica, calculou-se o 

número total de células NK no estroma endometrial , segundo a equação: 

N = Nv x Vestroma 

 

 

4.10.  ANÁLISE DA DENSIDADE NUMÉRICA E DO NÚMERO ABSOLUTO 

DE CÉLULAS DE MACRÓFAGOS NO SÍTIO IMPLANTACIONAL 

 

A população de macrófagos foi avaliada pelo método do disector 

(Sterio, 1984) aos 6 dpc.  As células foram marcadas por imunoistoquímica 

para sua identificação nos cortes histológicos.  
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Assim como para a avaliação das NK uterinas, com a objetiva de 

20x, foram obtidas fotomicrografias da mesma região do estroma 

mesometrial em 2 cortes adjacentes. Cada par de imagens constituiu um 

disector. Foi calculada a área de estroma endometrial em cada corte e a 

distância entre os cortes foi considerada a espessura do corte (5µm). Foram 

avaliados de 14 disectors para cada sítio implantacional. 

Uma vez conhecida a densidade numérica de macrófagos, 

calculou-se o número total macrófagos  no estroma endometrial , segundo a 

equação: 

N = Nv x Vestroma 

 

 

4.11. ANÁLISE DA DENSIDADE NUMÉRICA DE MASTÓCITOS POR ÁREA 

NO SÍTIO IMPLANTACIONAL 

 

Os mastócitos foram identificados pela presença de seus 

grânulos corados em púrpura metacromaticamente com o azul de toluidina.  

O sítio de implantação foi dividido em quatro quadrantes. Para 

cada corte histológico foi sorteado um dos quadrantes para ser fotografado 

com a objetiva de 20x. Com o auxílio do programa Image J, foi sobreposto à 

imagem um retículo de pontos cuja área associada a cada ponto era 

conhecida, o que permitiu o cálculo da área de tecido contida em cada 

quadrante pela simples contagem de pontos incidentes. Dentro desta área, 

contou-se o número de mastócitos presentes. 
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4.12. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Toda análise estatística foi realizada utilizando-se os softwares 

estatísticos SPSS 17. Médias e desvios padrões (SD) foram calculados para 

cada grupo.  

Teste t pareado de Student foi utilizado para se realizar as 

comparações dos valores da concentração de material particulado entre as 

câmaras. Os parâmetros de acasalamento e de fertilidade, por serem 

derivados de variáveis categóricas (fêmeas com ou sem plug, fêmeas com 

ou sem sítios implantacionais), foram comparados entre si pelo teste exato 

de Fisher. Os parâmetros implantacionais, os volumes dos compartimentos 

do sítio implantacional e os parâmetros quantitativos relativos às células 

estudadas foram comparados entre os grupos através do teste t de Student.  

A hipótese nula foi rejeitada ao nível de probabilidade de 

P<0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. POLUIÇÃO DO AR  

 

De quatro a cinco amostras por semana foram coletas durante o 

período de exposição para medir as concentrações de PM 2,5 nas câmaras 

F e NF. A média de concentração de PM 2,5 na câmara sem filtros foi de 

27,5 µg.m-3 (CV = 44%). No entanto, o valor médio (6.5 µg.m-3; CV = 49%) 

foi significativamente inferior nas câmaras com ar filtrado (P<0.001), com 

uma redução média de 71% na concentração de PM2,5. Os níveis médios 

de NO2, CO e SO2 ambientais foram 101 µg.m-3 (CV = 43%), 1.81 µg.m-3 

(CV = 50%) e 7.66 ppm (CV = 64%), respectivamente. 

 

 

5.2. PARÂMETROS DE ACASALAMENTO E DE FERTILIDADE 

 

No experimento foram colocadas 24 fêmeas do grupo F e 25 do 

grupo NF para acasalar. Destas, apenas 17 do grupo F e 16 do grupo NF 

apresentaram o plug vaginal. O índice de acasalamento foi calculado pela 

porcentagem de fêmeas que exibiram o plug vaginal em relação ao número 

total de fêmeas em coabitação com machos férteis (Tabela 1). A análise 

estatística mostrou que não há diferenças significativas entre os grupos em 

relação ao índice de acasalamento. 
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O exame macroscópico da tuba uterina mostrou que em cada 

grupo 6 fêmeas não possuíam nenhum sítio implantacional apesar de terem 

apresentado plug vaginal. Assim sendo, o índice de fertilidade foi calculado 

pela porcentagem de fêmeas que apresentaram sítios implantacionais ao 

exame pós-eutanasia em relação ao número total de fêmeas que 

apresentaram plug vaginal.  

Os valores obtidos para os parâmetros relativos ao 

acasalamento e fertilidade estão discriminados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Parâmetros de acasalamento e fertilidade em camundongos expostos na 
câmara filtrada e não filtrada.  

 

 
Filtrado Não filtrado 

No. fêmeas em coabitação  
com machos (a) 

24 25 

No. fêmeas com plug (b) 17 16 

No. de fêmeas com sítios 

implantacionais* (c) 
11 10 

Índice de acasalamento (b/a) x100 70,8 64,0 

Índice de fertilidade (c/b) x 100 64,7 62,5 

         (*) – soma de fêmeas eutanasiadas aos 6 dpc e aos 8 dpc. 

 

A partir dos dados obtidos construíram-se as tabelas de 

contingência que descreveram o número de indivíduos em cada variável 

(Tabelas 2 e 3). 
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Tabelas 2 e 3  –Tabelas ilustrativas das comparações e dos resultados obtidos pelo 
Teste de Fisher para acasalamento e fertilidade em camundongos expostos na 
câmara filtrada e não filtrada. p = valor p resultante do Teste de Fisher. 

 

Grupos 

Acasalamento  

Grupos 

Fertilidade 

Fêmeas 
sem plug 

Fêmeas 
com plug 

 
Fêmeas  
sem sítio 

implantacional 

Fêmeas  
com sítio 

implantacional 

Filtrado 7 17 
 

Filtrado 7 11 

Não 
filtrado 

9 16 
 Não 

filtrado 
6 10 

p = 0,76  p = 1,00 

 

 

Assim sendo, o resultado do Teste Exato de Fisher mostrou que 

não há uma associação entre estar exposto ao ar de São Paulo na câmara 

não filtrada e apresentar um pior desempenho nos índices de acasalamento 

e de fertilidade.  

 

 

5.3. PERDA PRÉ-IMPLANTACIONAL 

 

O número de sítios de implantação em cada animal, o número 

de corpos lúteos dos ovários foram usados para calcular o índice de perdas 

pré-implantacionais. As médias finais (mostradas na Tabela 4) são 

resultantes dos valores obtidos dos animais de 6 e 8 dpc em conjunto, uma 

vez que o evento avaliado (perda pré-implantacional) ocorreu até o 4 dpc e 

pode ser avaliado em qualquer idade gestacional. O resultado mostra que 

houve significativamente mais perdas pré-implantacionais na câmara que 

recebeu ar ambiental sem filtragem. 
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Tabela 4: Parâmetros implantacionais, expressos como média ± desvio padrão, em 
camundongos fêmeas expostos na câmara filtrada e não filtrada. P = valor p 
resultante do Teste t de Student. 

 

 
Filtrado Não filtrado p 

No. sítios de implantação / fêmea* (a)  4,10 ± 0,5 3,00 ± 0,5 0,07 

No. de corpos lúteos / fêmea (b) * 7,07 ± 2,36 7,41 ± 1,38 0,89 

Índice de perda pré-implantacional  
[(b – a) / b] x100 

40 ± 16 60 ± 11 0,02 

(*) – soma dos resultados para as fêmeas eutanasiados aos 6 dpc e aos 8 dpc. 

 

 

5.4. PERDA PÓS-IMPLANTACIONAL 

 

À medida que os sítios foram cortados para estudo histológico 

se percebeu que alguns deles apresentavam características de reabsorção 

com perda da organização característica do desenvolvimento embrionário 

normal.  A Tabela 5 mostra o número de sítios em reabsorção encontrados 

em cada grupo.  

 

Tabela 5: Dados obtidos para reabsorção pósimplantacional em camundongos 
fêmeas expostos na câmara filtrada e não filtrada.  
 

 
Filtrado       Não filtrado 

 
6 dpc 8dpc   6 dpc 8dpc 

No. sítios de implantação  24 20  15 15 

No. sítios em reabsorção 2 2 1 5 

Taxa reabsorção (%) 8,3 10   6,6 33,3 
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Nos animais eutanasiados aos 6 dias a taxa de reabsorção pós-

implantacional foi semelhante entre as câmaras de exposição. No entanto, 

observou-se que aos 8 dias dpc as fêmeas da câmara não filtrada 

apresentavam uma taxa de reabsorção cerca 3 vezes maior que nos animais 

da câmara filtrada. 

 

 

5.5. ANÁLISE ESTEREOLÓGICA DO VOLUME DO SÍTIO 

IMPLANTACIONAL 

 

Cortes histológicos dos sítios implantacionais corados com 

Hematoxilina–eosina obtidos aos 6 dpc e 8 dpc foram analisados 

estereologicamente para cálculo de volume por Cavalieri.  

Foi possível reconhecer em todos os preparados as regiões 

correspondentes ao estroma endometrial (com algumas regiões em 

processo de decidualização), ao miométrio e ao perimétrio. Também o 

embrião e o cone placentário foram localizados em todos os sítios 

implantacionais utilizados para as análises morfométricas deste trabalho 

 A Figura 8 ilustra o aspecto histológico dos cortes corados com 

HE aos 8 dpc. 
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Figura 8 – Fotomicrografia obtida com a objetiva de 4x representativa da aparência 
histológica dos sítios implantacionais corados com HE aos 8 dpc. A seta aponta 
para o embrião implantado no pólo antimesometrial (AM) do estroma endometrial 
(EE); a região delimitada pela linha tracejada é cone placentário (que corresponde 
ao trofoblasto em desenvolvimento crescendo na direção mesometrial (M). Na 
periferia do sítio implantacional se encontram as camadas de células musculares 
lisas do miométrio (MI). 

 

 

O resultados obtidos para o volume do sítio implantacional total 

e para cada um dos seus compartimentos (estroma endometrial e 

miométrio), para as fêmeas eutanasiadas no 6 dpc ou no 8 dpc, estão 

discriminados nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. 

Os parâmetros volumétricos do sítio implantacional e seus 

compartimentos são equivalentes aos 6 dpc nas duas câmaras. No entanto, 

aos 8 dpc, o volume total do sítio implantacional e o volume do endométrio 

são menores nos animais expostos na câmara não filtrada 
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Tabela 06: Parâmetros de desenvolvimento do sítio implantacional, expressos como 
média ± desvio padrão, em camundongos fêmeas expostos na câmara filtrada e 
não filtrada e eutanasiadas aos 6 dias pós-coito. P = valor p resultante do Teste t 
de Student.. 

 

 
Filtrado Não filtrado p 

Volume estroma endometrial 
 (Vest, mm³) 

0,72 ± 0,27  0,80 ± 0,21  0,51  

Volume miométrio (Vmio, mm³) 0,55 ± 0,18 0,69± 0,19 0,20 

Volume total sitio implantacional  
(Vt, mm³) 

1,27 ± 0,44 1,50 ± 0,39 0,32 

Vest / Vt x 100 (%) 0,44 ± 0,04 0,46 ± 0,04 0,40 

Vmio / Vt x 100 (%) 0,55 ± 0,04 0,53 ± 0,04 0,40 

 

 
Tabela 07 - Parâmetros de desenvolvimento do sítio implantacional, expressos 
como média ± desvio padrão, em camundongos fêmeas expostos na câmara 
filtrada e não filtrada e eutanasiadas aos 8 dias pós-coito. P = valor p resultante do 
Teste t de Student.. 

 

 
Filtrado Não filtrado p 

Volume estroma endometrial 
 (Vest, mm³) 

3,55 ± 0,65 2,09 ± 0,25 0,02 

Volume miométrio (Vmio, mm³) 1,67 ± 0,27 1,34 ± 0,13 0,69 

Volume total sitio implantacional  
(Vt, mm³) 

5,22 ± 1,10 3,44 ± 0,30 0,01 

Vest / Vt x 100 (%) 67 ± 3 60 ± 3 0,03 

Vmio / Vt x 100 (%) 33 ± 4 40 ± 3 0,03 
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5.6. ANÁLISE DA DENSIDADE NUMÉRICA E DO NÚMERO ABSOLUTO 

DE CÉLULAS NK UTERINAS NO SÍTIO IMPLANTACIONAL 

 

A marcação seletiva das células NK uterinas pelo método da 

lectina DBA permitiu estabelecer sua presença na região mesometrial no 

sítio implantacional dos animais sacrificados aos 8 dpc, como mostra a 

Figura 10. Nos sítios obtidos 6 dpc não foi possível detectar a marcação 

para células NK uterinas. 

 

     

Figura 9. Fotomicrografias representativas da aparência histológica dos sítios 
implantacionais tratados Lectina DBA aos 8 dpc. À esquerda: imagem obtida com a 
objetiva de 4 x mostrando a concentração de marcação na região antimesometrial.  
À direita: imagem obtida com a objetiva de 40x correspondente à área demarcada 
na imagem da esquerda mostrando as células NKs uterinas marcadas em 
castanho. 

 

 

Os resultados obtidos da aplicação dos disectors para cálculo da 

densidade númerica (Nv) e número absoluto de das células NK uterinas no 

endométrio estão mostrados na Tabela 8.  

Os sítios implantacionais das fêmeas da câmara não filtrada 

apresentaram valores significativamente menores de densidade númerica e 

menor número total de NK que quando comparadas à câmara filtrada. 
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Tabela 8-  Valores expressos como média ± desvio padrão da densidade numérica 
e número absoluto de células NK uterinas no estroma endometrial  em 
camundongos fêmeas expostos na câmara filtrada e não filtrada e eutanasiadas 
aos 8 dias pós-coito. P = valor p resultante do Teste t de Student.. 
 

 
Filtrado Não filtrado p 

Densidade numérica 
(nº/mm³) 

3613,6 ± 295,29 2880,6 ± 351,63 0,05 

Número absoluto de 
células 

13005,6 ± 4465,30 6195,0 ± 286,62 0,04 

 

 

 

5.7. ANÁLISE DA DENSIDADE NUMÉRICA E DO NÚMERO ABSOLUTO 

DE MACRÓFAGOS NO SÍTIO IMPLANTACIONAL 

 

A marcação imunoistoquímica dos macrófagos permitiu 

identificar  sua presença no sítio implantacional dos animais sacrificados aos 

6 dpc. Problemas de natureza técnica impediram a identificação fidedígna 

destas células aos 8 dpc. 

A Tabela 9  mostra os resultados obtidos da aplicação dos 

disectors para cálculo da densidade númerica (Nv) e número absoluto de 

macrófados no estroma endometrial.  

Os sítios implantacionais das fêmeas da câmara não filtrada e 

da câmara filtrada apresentaram valores equivalentes de densidade 

númerica e número total de macrófagos. 
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Tabela 9-  Valores expressos como média ± desvio padrão da densidade numérica 
e número absoluto de macrófagos no estroma endometrial  em camundongos 
fêmeas expostos na câmara filtrada e não filtrada e eutanasiadas aos 6 dias pós-
coito. P = valor p resultante do Teste t de Student.. 
 

 
Filtrado Não filtrado p 

Densidade numérica 
(nº/mm³) 

2231,0 ± 689,42 2558,75 ± 471,79 0,73 

Número absoluto de 
células 

45700,33 ± 16557,90 42453,0 ± 7087,20 0,63 

 

 

5.8. ANÁLISE DA DENSIDADE NUMÉRICA DE MASTÓCITOS POR ÁREA 

NO SÍTIO IMPLANTACIONAL 

 

Os mastócitos puderam ser localizados somente na região do 

miométrio e na periferia mais externa do estroma endometrial aos 6 dpc e 

aos 8dpc nos sítios implantacionais dos animais da câmara filtrada e não 

filtrada (Figura 9). 

 

Figura 10 – .Fotomicrografia obtida com a objetiva de 20x representativa da 
aparência histológica dos sítios implantacionais corados com azul de toluidina aos 8 
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dpc. Os mastócitos aparecem circundados em vermelho. EE: estroma endometrial;  
MI:  miométrio 

Os resultados obtidos pela avaliação da densidade de 

mastócitos por área se encontram na tabela 06. 

 
Tabela 06: Densidade de mastócitos por área no sítio implantacional de 
camundongos fêmeas expostos na câmara filtrada e não filtrada e eutanasiadas 
aos 6 e 8 dias pós-coito. p = valor p resultante do Teste t de Student. 

 

 
Ar filtrado Não filtrado p 

6dpc 8,12 ± 0,91 6,72 ± 1,62 0,036 

8dpc 13,53 ± 5,94 13,0 ± 2,15 0,89 

 

 

Os resultados mostram que aos 6 dpc a densidade numérica de 

mastócitos é significativamente menor nos sítios implantacionais de fêmeas  

da câmara não filtrada quando comparada com a câmara filtrada. Esta 

diferença não pode ser encontrada aos 8 dpc, quando a densidade numérica 

de mastócitos por área é equivalente nos sítios implantacionais das fêmeas 

dos dois grupos. 
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6. DISCUSSÃO  

 

 

Neste trabalho investigaram-se os efeitos dos níveis ambientais 

na poluição do ar gerada pelo trafego veicular na implantação embrionária 

no início da gestação de camundongos. 

Trabalhos anteriores nos mostram que a poluição do ar, ou seus 

componentes (Squadrito et al., 2001; Kok et al., 2006; Hogervorst et al., 

2006), desregulam as funções reprodutivas, interferindo assim no processo 

reprodutivo.  

Um dos achados do presente trabalho foi que não há uma 

associação entre estar exposto ao ar de São Paulo e apresentar um pior 

desempenho nos índices de acasalamento e de fertilidade.  

No trabalho de Veras et al (2009) observou se que casais 

expostos a poluição do ar, precisam de mais tempo para acasalar do que 

aqueles que ficaram em câmaras onde o ar era filtrado.  

Neste estudo observamos um resultado diferente já que no 

trabalho de Veras o casal era exposto, e neste estudo somente as fêmeas 

foram expostas. Estudos mostram que a exposição de machos a produtos 

químicos e drogas pode resultar em  anormalidade nos embriões de 

roedores e aumentar os índices de perdas pré-implantantacionais (Kacew, 

1987; Hales e Robaire, 2001). 

Estudo conduzido na República Checa, (Rubes et al., 2005) 

avaliou parâmetros qualitativos no sêmem de humano após período de 
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exposição à poluição do ar em alta e em baixa concentração, e verificou que 

a exposição à poluição do ar diminui a motilidade espermática, diminui a 

proporção de espermatozóides com o formato da cabeça normal, e aumenta 

a proporção de espermatozóides com cromatina anormal, atribuindo assim 

estes resultados ao aumento da infertilidade em homens e maior incidência 

de abortos espontâneos.  

Observa-se uma diminuição no número de sítios de implantação, 

e no índice de fertilidade e aumento no número de perdas pós 

implantacionais no 8° dpc em animais expostos a poluição do ar  

O útero e o embrião precisam estar prontos, e a sincronia entre 

eles é crucial para o sucesso gestacional (Cummings and Perreault, 1990). A 

preparação do endométrio uterino para a implantação embrionária é 

controlada pelo estrógeno e estimulada pela progesterona (Paria et al., 

1998). E o sistema endócrino e o sistema imunológico interagem 

intimamente na implantação e na manutenção da gravidez (Dekel N et al., 

2010). 

Neste trabalho sugerimos que a diminuição no número de sítios 

de implantação ocorreu pelo desequilíbrio observado nas células do sistema 

imunológico, mastócito e NKu, no 6° e 8° dia de gestação. Os animais 

expostos a poluição do ar tiveram uma redução do número dessa célula que 

promovem a angiogênese e produzem citocinas , tão necessárias para o 

desenvolvimento da decídua. No perimétrio, miométrio e na cervix uterina, 

os mastócito são encontrados em volta de vasos sanguíneos e linfáticos e 

de nervos (Jeziorska et al., 1995; Mori et al., 1997; Cabanillas-Saez et al., 
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2002). E uma gravidez bem-sucedida requer um suprimento vascular ideal 

para o crescimento e desenvolvimento fetal, e essa diminuição do número 

dos mastócitos pode fazer com que o haja o comprometimento no 

remodelamento vascular uterino, impedindo o desenvolvimento do sítio 

implantacional até o 8° dia de gestação. 

A diminuição do índice de fertilidade ocorre pela exposição a 

componentes da poluição do ar, como visto no trabalho de (Maluf et al., 

2009), onde viu-se que a exposição ao material particulado traz efeitos 

negativos no desenvolvimento do embrião e na implantação do embrião. 

Estudos realizados em animais e humanos, diz que componentes da 

poluição do ar, como os metais pesados, chumbo, cádmio, estrogênio e 

partículas de exaustão do diesel, suprime ou interfere com a regulação do 

eixo hipotalálo-hipófise, em machos e fêmeas (Mattison e Thomford, 1989; 

Hoyer e Sipes, 1996; Takeda et al., 2004; Telisman et al., 2007), afetando 

consequentemente as glândulas reprodutivas (Tsukue et al., 2001).    

  E estudo realizado por Detmar e Jurisicova (2009) também 

mostra que concentrações baixas de HPA (hidrocarbonetos policíclico 

aromático encontrado no MP) aumenta o número de reabsorções em 

camundongos (aborto espontâneo).  

A exposição prévia das fêmeas e durante os primeiros dias da 

gestação comprometeu o desenvolvimentos dos compartimentos uterinos, 

reduzindo o volume total da endométrio/decídua, assim como o volume total 

do sítio de implantação. Demonstrando que os efeitos negativos da 

exposição não afetaria somente o peso ao nascer, mas também afetaria a 
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decidualização e consequentemente o desenvolvimento do embrião nos 

primeiros dias da gestação. 

Este atraso no desenvolvimento do sítio implantacional pode 

estar associado a diminuição das células imunológicas avaliadas, já que 

estudos mostram que os mastócitos e seus produtos, como a histamina, 

podem participar do desenvolvimento placentário através da regulação do 

crescimento e invasão do trofoblasto (Szukiewicz et all., 1999). Com a 

alteração encontrada no 6° dia, podemos sugerir que estes sítios que são 

encontrados com o número de mastócitos reduzidos, atrasam o 

desenvolvimento do sítio implantacional. 

As células NKu, presentes a partir do 6,5 a 7,5 dia de gestação 

em roedores são uma subpopulação de linfócitos, que produz citocinas 

essenciais para a formação da placenta e para o desenvolvimento, 

diferenciação das células do trofoblasto tão essenciais para o progresso da 

gestação. Na avaliação do número total das células NKu, observamos uma 

tendência na diminuição das mesmas (p=0,08) nos animais expostos a 

poluição do ar. 

Estes achados mostram que as células NK são as principais 

reguladoras do remodelamento vascular durante os primeiros estágios da 

gestação. A capacidade das células NK de secretar esta variedade de 

citocinas que dão suporte para o desenvolvimento da gestação sugere que 

as células NK precisam “estar ativas” no tecido, ao invés de inibidas, para 

exercer um papel construtivo na interface materno fetal e estabelecer uma 

gestação normal.  
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Ainda, Hanna em (2006), sugere que as células NKu também 

estão envolvidas com a diferenciação e invasão do trofoblasto, corroborando 

assim com os nossos resultados na diminuição no número das células 

trofoblasticas na decídua de camundongos expostos a poluição do ar. 

Estudo que expos ratos ao estradiol mostra que há indução da 

degeneração dos trofoblastos, incluindo a apoptose e destruição da região 

do labirinto placentário (Matsuura et al., 2004) 

Já o aumento do volume de glândulas de sítios no 8°dpc é maior 

em animais expostos a poluição, já que seu suprimento/abastecimento/ 

ainda não está estabelecido totalmente pelo trofoblasto e pelas células 

deciduais, precisando ainda das glândulas para a manutenção da decídua  

Diminuição de células do sistema imunológico: mastócito e NKu: 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA), tais como BAP e DMBA são 

conhecidos como supressores imunológicos em humanos e camundongos 

(Burchiel e Luster 2001). E neste trabalho observamos a supressão 

imunológica, já que observamos a diminuição do número de mastócito e de 

NKu. Os mastócitos produzem, armazenam e liberam muitos tipos de 

mediadores químicos, incluindo histamina, triptases, quimases, heparina, 

proteoglicanos, fatores de crescimento, (bFGF, VEGF, e TGF-b), e citocinas 

(TNF-a, IL-6, e IL-8). Estas citocinas podem estar associadas à 

angiogênese. (Ribatti et al. 2001). E neste trabalho observamos que como a 

diminuição do número de mastócito no 6°dpc trouxe efeitos negativos para o 

desenvolvimento do embrião. 
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A mesma diminuição de NKu foi encontrado no trabalho de 

Burchiel e Luster (2001), onde a administração por via oral ou por via 

subcutânea de  BAP e DMBA em altas doses (50-150mg/Kg), pode suprimir 

tanto o sistema imunológico humoral como imunidade celular (Booker e 

Branco 2005; Dean et al., 1986; Ward et al., 1984). Já em baixas doses de 

HPAs, há o aumento da resposta imunológica, levando o IgE aumentar a 

produção de citocinas e ativação de macrófagos (Burchiel e Luster 2001).    

Estudos mostram que até a formação placentárias as NKu 

expandem o volume do citoplasma e secretam IFN-g (Croy et al., 2003a), 

TNF-a (Wu et al., 2006), VEGF, e fatores placentários (Hanna et al., 2006). 

Estabelecendo assim o papel crucial destas células na placentação de 

camundongos (Croy et al., 2003b).   

Alguns trabalhos estudam as células NKu no 12° dia de 

gestação, já que neste dia se encontro o número máximo de células,e 

depois desse período a placenta começa produzir as citocinas produzidas 

pela NK, e o número dessa célula diminui. Porém, já no 8° dia de gestação 

as células NK uterinas se proliferam no triangulo mesometrial (Croy et al., 

2006).  

Em camundongos Knockout, a ausência de NK uterina resulta 

em uma má formação da artéria espiralada no período 9-10 dpc (Adamson 

et al., 2002). Há estudos que confirmam que em camundongos como em 

humanos, a formação da artéria espiralada ocorre antes da chegada de 

trofoblasto naquela região (Bulmer e Lash, 2005; Adamson et al., 2002; 

Smith et al., 2009). Estudos em roedores demonstram que a secreção de 
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interferon gama pelas uNK fornece  o sinal para que as artérias espiraladas 

se transformem de vasos constritos, musculares e vasoativos em vasos 

dilatados e de paredes finas, semelhantes a veias (Zhang et al., 2011).  

Devido à mesma má formação das artérias espiraladas em 

mulheres com pré-eclâmpsia, que apresentam hipertensão e excreção de 

proteínas, fica claro que a formação adequada das artérias espiraladas é 

essencial para a manutenção da pressão arterial durante a gestação (Dokras  

et al., 2006;  Burke et al., 2010)  

Em conclusão, nossos dados sugerem que a poluição 

particulada urbana aumenta as falhas de implantação embrionária e 

prejudica o desenvolvimento decidual e placentário por desregular o 

balanceamento das células imunológicas. 

 Uma vez que o material particulado pode ser encontrado em 

qualquer ambiente, os resultados deste estudo têm o potencial de se tornar 

realidade a um número muito grande de pessoas, podendo estimular a 

criação de concentrações permitidas de poluentes que reduzam estes 

efeitos negativos, e se criar uma fiscalização mais rígida sobre o controle da 

poluição do ar nos municípios do Estado de São Paulo.  

O desenvolvimento normal da gestação é possível pela 

regulação do sistema imune materno na interface materno-fetal, o que 

resultará na tolerância do feto, que pode ser entendido como um enxerto 

semi-alogênico. Acredita-se que a perda desta regulação do sistema imune 

materno possa resultar em perdas fetais e formação precária da placenta 

pela rejeição dos tecidos fetais 
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7. CONCLUSÕES 

1) A exposição prévia da fêmea não altera o índice de 

acasalamento e de fecundidade das fêmeas. 

2) A exposição dos animais à poluição atmosférica se associa 

significantivamente a: 

- maior índice de perdas pré-implantacionais  

- maior porcentagem de reabsorção de dos sítios embrionários 

aos 8 dias pós-coito 

- menor volume do estroma endometrial  

- menor volume do sítio implantacional 

- menor número e densidade de células NKu no estroma 

endometrial aos 8 dias pós-coito. 
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