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IMMUNO-ELECTRON MICROSCOPY

Dr. Paul Nakane - Deptartaraent of Pathology, university
of Colorado, Health Sciences Center, Denver, Colorado
80262 USA

Current status of Immuno-Electron Microscopy will be
reviewd with emphasis on the use of Peroxidase-
-Labeled antibodies. The method of preparation of
the conjugate, of tissue preparation, and òf
interpretation of the results will be demonstrated
utilizing antigen which may be found at various
sites in tissues and cells.
As for the future trend in Immuno - Electron
Microscopy, our study on the localization of
basement membrane antigens in kidney and hormones
in the anterior pituitary gland using Scanning E.
Microscopy will be reported. This method capitalizes
on the ability of Enzymatic Reaction product to
either emit unique secondary electrons or backscattered
electrons.
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BIOLOGIA DOS COtóQEKOS

L . C 3* JXJÍIS^JÍSXCC^

Laboratórios da Biologia Celular e Reumatologia; Faculdade <23 Ifedicina da Uni-
versidade de Sâb Paulo.

O oolágeno ê sem duvida a proteína mais abundante da natureza constituindo a-
proxinadamente 25 a 30% do organismo humano. O estudo da sua distribuição nos.
metazoarios, mostra que ele não só aparece cedo na serie filogenética, mas cano
também se diversifica precocsnsnte. Assim é que os metazoarios mais primitivos,
as esponjas (Porífera), já apresentam dois tipos distintos de colageno.

Esta diversificação sé amplia ao longo da filogênese dos metazoarios e nos maná
feros já foram descritos no mínimo 6 tipos distintos de colágeno. Como veremos
ao longo desta palestra esta diversificação do colageno ocorreu devido a altera
çoes da sua estrutura química gerando tipos de colágeno com disposição macrcmo-
lecular, distribuição no organismo, funções e patologias distintas. Percebe-se
pois, que ao longo'da filoganese esta molécula foi assumindo funções biológicas
diversificadas que explicam assim as variedades do oolágeno nos animais.

O estiido morfológico do colageno como constituinte importante do tecido coneti-
vo, foi realizado precoceirente e a última fibra de colágeno a ser descoberta
foi a fibra reticular, descrita por von Kupffer em 1876.Contrastando cem estas
observações morfolõgicas realizadas no século passado, apenas nas últimas déca-
das foi possível o estudo bioquímico mais prseiso do colágeno que ocorreu devi-
do ao aperfeiçoanento da irstodologia anpregeda. Hoje trata-se de um dos setores
mais ativos da biologia e só no Eno de 1978 foram publicados ao redor de 700
trabalhos sobre colageno. Por se tratar de assunto era rápido desenvolvimento,̂  e
de evidente ijnportância biológica e médica, achamos aconselharei esta revisão,
onde tentaremos resumir os recentes resultados de maior importância e correla-
cionar cs aspectos morfológicos clássicos cem os dados Mcquímicos. Na segunda
parte da palestra poremos ênfase nos trabalhos realizados no Laboratório de Bip_
logia Celular da Faculdade de Maãicina que permitiram o desenvolvimento de no-
vos métodos para o estudo do colageno e a análise de vários modelos relaciona-
dos can a biologia desta proteína.

Biosíntese do colágeno - Este processo se inicia nos polisomos aderidos ao retí
culo endqplasmatico, e as cadeias polipeptióicas aí produzidas sâb segregadas
para o interior do retículo. Aí ocorrem os processos enzimãticos de hidroxila-
ção da prolina e Usina, e glioosilação destas cadeias.

Simultaneamente se dá a espiralização das cadeias polipeptídicas com a formação
da molécula de prccolágeno. Estas moléculas passam pelo aparelho de Golgi e são
secretadas pela célula onde no meio extracelular perdem, por mecanismo enzimati
co, as suas duas extremidades (ver Prockop, New Engl. J. Mad., 301: 13, 1979),
formando as moléculas de colágeno. Estas por sua vez se polimerizam espontanea-
mente (mecanismo nao enzimãtico), formando as fibrilas e fibras de oolágeno. A-
ssumau papel importante na estabilização das fibrilas e fibras a formação de
pontes entre as moléculas de colãgenorprocesso este que ocorre devido a partiçi
paçâb da lisil oxidase. Como se vi, após o processo de tradução a nível dos pc-
liscnos, o colageno sofre uma série de transformações enzimáticas que quando
deficientes geram doenças. Este complexo processamento postraducional do coláge
no explica a rica patologia humana e animal relacionada ao oolágeno (ver
Kivirikko, Mad. Biol., 54: 159, 1976; Le Foy, Bull.Rheumatic Diseases, 25: 778,
1975; Gardner, Diseases of Connective Tissues ,Suppl. J. Clin. Path., 1978).
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Principais tipos de colágeno - Dos vários tipos de moléculas de oolãgeno descri
triff pfífsf -piaiiiTfÕTr̂ j ffcagfr-anam—go 4 clevldo a sua larga distribuição e ii^jor Lancia
morfofuncional. São os oolãgeno dos tipos I, II , III e IV. Os dados mais impor-
tantes referentes a estes colãgenos encontram-se na tabela abaixo. (Para biblio
grafia ver: Miller, Mol. Cell. Biochem., 13: 165, 1976; e Nimni, SendikArthritis
Rheum. 4: 95, 1974).

T I P O nrerraBiircSb ESTRUTURA CEUHA INTERftÇfiO W M C S D
T I P O DISTRIBUIçao ggggg,\ PRQDOTORR COlfiS-P.G. CTW;aO

osso, derma,denti fibras de fibrobl. fracas c / tensão c/
na, tendão, cápsula, _ ! * , « , „ osteobl. dermatan ^ ^ ^
fascias colágeno o^toM.. s rigidez

X." II cart, hialina e fibrilas forte c /
':•:": fãidlfU aiSe«-4/« na condrobl. condroitin pressão
,_ »- elástica cartilagan S

I £«* S ^ sais- s s . iSas rr:
M cels.retiaa
«.< lares.
|-|
|| IV roembr.basais membranas células só com filtr.,_estr.
|i? [ ã i í ^ Q s ^kss epltélios basais epiteliais gliooprot. d e apoio.

Contribuições do Laboratório de Biologia Celular
; ! * -Desenvolvimento da técnica de Picrosirius-polarizacâb (PSP)para a identifi-
)^ cação histoquimica do oolãgeno em cortes: Esta técnica baseia-se n a utilização
'i:\ da um corante (Sirius R e d ) , alongado e ácido, que reage com os grugos básicos

do colágeno dispondo-se paralelamente a ele.Devido a esta disposiçao,aumenta a
birref rtogência^normal do colágeno orientado quando estudado com microscopla de
polari2açao,fenôteno este especifico para as moléculas de oolãgeno orientadas
(Junqueira, Histochem. J., 11: 447,1979). Este método associado a outros proce-
dimentos levou as seguintes técnicas:
I A - Técnica para a distinção e localização dos colãgenos tipo 1,11 e III em
COrtes" Kst-f> p̂ m̂ ^̂ Pf̂ 1̂npr̂ ^̂ rt ca* baaa<a rm aspar-tr» Hj-FtaTiãntf TIP qp f ihrt i i^S 4* f < -
bras destes tipos de colágeno assumem quando estudadaspelo método do PSPUFungaei
ra, Arch, histol. jap.f 41: 267, 1978) .Os resultados obtidos com este mêtodo,ex
tremamente simples, coincidem sem exceção, com os apresentados na literatura
obtidos com os métodos bioquímicos e de imunof luoresoincia desenvolvidos ou vá-
rios laboratórios.
I B - Método para a quantitação da intensidade da interação entre colageno-pro-
teoglicãnas em cortes de tecido. Este metocb baseia-se na determinação dã
quantidade de Sirius Red que se liga a cortes de tecidos antes e depois da sua
digestão coro papaina, enzima que hidrolisa e extrai as proteoglicanas (Juingueira,
Conn. Tissue Res., 7: 91, 1980). Os resultados obtidos (resumidos na tabela) mos
tram que a intensidade desta interação varia com o tipo de colágeno.Resultados
ainda não publicados nos levam a crer que cada tipo dos colãgenos I, II e III

= 1 se associa a uma categoria diferente de proteoglicana (ver tabela).

! I C - Método para a quantitação bioquímica de oolãgeno em soluções. Este méto-
do baseia-se na ligação estequianetrica que ocorre entre o colágeno e o corante
Sirius Red (Junqueira, Analyt. Biochem., 94: 96, 1979).
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IIj- Técnica para a identificação dos colágenos tipo I e III no microscópio ele-
trônico. Esta técnica baseia-se na observação de que as estruturas contendo oo-
lãgeno do tipo I apresentam fibrilas de oolageno de diâmetro maior do que aque-
las contendo colágeno do tipo III. Esta técnica, foi aplicada ao estudo oonparati
vo do tecido nervoso na série animal (Junqueira, Cell Tissue Res., 202: 453,
1979). Permitiu também, em estudos ocnparativos realizados nos vertebrados, iden
tificar as fibras reticulares cato sendo aquelas constituidas por colágeno tipo
III; confirmando assim as sugestões preliminares obtidas can o método da imuno-
fluorescência em outros laboratórios (Nbntes, HistccheMstry, 65: 131, 1980).

Aplicações ao estudo do comportamento dos colágenos em modelos biológicos.

III - Iteportância da interação colãgeno-proteoglicana na biologia dos tecidos.

III A 1 - Ação da papaina na cartilagem da orelha do coelho: A injeção endoveno-
sa de papaina leva a digestão das proteoglicanas da cartilagem da orelha do coe-
lho promovendo c seu colapso reversível.

III A 2 - Interação colágeno-proteoglicanae autotania dos holoturídeos. Resulta
dos deste laboratório demonstram que o fenômeno de autotania dos holoturídeos o-
corre devido a lise das proteoglicanas da parede do seu corpo (Rev. Can. Biol.,(a
ceito para publicação)..

III A 3 - Mecanismo de dilatação da cervix uterina humana durante o parto. Resul
tados não publicados^deste laboratório demonstram que este fenômeno ocorre devi-
do a intensa colagenólise local sem alteração das suas proteoglicanas {Am. J.
Cbstetr. & Gynecol., submetido para publicação).

IV - Biologia da célula de Schwann.

IV A 1 - A produção de colágeno tipo III pela célula de Schwann. O estudo dos
nervos oom o método da PSP e M.E. associado aos dados existentes na literatura,
levaram-nos a postular que a célula de Schwann produz colágeno do tipo H I (Jun-
queira, Experientia, 35: 114, 1979).

IV A 2 - Produção dQ oolageno tipo III pela célula de Schwann tumoral ou_infla-
mada. Se esta premissa for correta seria de se esperar que tumores de células
de Schwann (schwanomas) e infeoções da célula de Schwann (neurite leprosa), deve
riam induzir a uma proliferação de colágeno do tipo III. Isto foi de fato obser-
vado em ambos os casos (Int. J. of Leprosy, aceito para publicação, e J.
Neuropath. Exp. Neurol., submetido para publicação).

V - Estrutura molecular do oolageno tipo IV nas membranas basais .Aproveitando-
nos do fato de que o corante Sirius Red aumenta consideravelmente a birrefrin-
gência de moléculas orientadas do colãgeno, esta técnica foi aplicada a este ma-
terial. Os resultados obtidos demonstraram que as membranas basais apresentam mo
léculas de colãgeno orientadas e que a sua disposição não ê a esmo, como admite
a maioria dos autores.

Agradecimentos: O autor registra aqui a contribuição inestimável dos^seus cola-
boradores e das seguintes Instituições: CNPq, FAPESP, Instituto de Ciências Bio-
médicas, USP; Departamsntcsde Clínica Médica, Obstetrícia e Ginecologia, Medici-
na Tropical e Dermatologia, Keutopsiquiatria e Cirurgia e Laboratórios de Reuma-
tologia e Qncologia Experimental da Faculdade de Medicina da USP. Lamenta não
poder registrar tatòêm os seus agradecimentos ao Departamento de Patologia (FM.
USP), uma vez que o seu Digníssimo Conselho indeferiu a sua solicitação de aces-
so ao único microscópio eletrônico do prédio,em reunião do dia 7.12.1979.
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BIOLOGIA DA CÉLULA ENDOTELIAL* Gerson Cotta-Pereira {Disciplina de Histologia e
Embriologia, Instituto de Biologia, UERJ).

Durante o desenvolvimento do embrião, ao redor da rede vascular primitiva,
constituída por células endoteliais, as células mesenquimais se diferenciam em
tecidos (muscular e conjuntivo) que vão se dispor concentricamente em toror? do VJI
so e imprimir características peculiares a cada segmento vascular que esta sendo
originado. Resultado disso i a formação de um sistema de cavidades composto por
coração, artérias, arterTolas, capilares, venulas, veias e vasos linfaticos, on-
de circula sangue (ou linfa) enclausurado e isolado seletivamente dos tecidos vi.
zinhos por uma barreira unicelulas chamada de endotélio. Esta camada de células
pavimentosas terá, na dependincia do tipo de vaso, morfologia ultra-estrutural
particular, que refletirá a função especifica desempenhada.

Na angiogênese, as células endoteliais primitivas têm propriedades de origj[
nar não somente parede de vasos mas, também, células sangüíneas. Esta potenciali
dade de formar sangue perdura, em alguns vasos, durante toda a vida intra-uteri-
na, mas logo se estabelecem órgãos especiais para a produção de sangue e, assim,
o endotélio passa a ter outras funções mais definidas.

Uma das propriedades do endotélio no período pos-hematopoiético é prover o
vaso sangüíneo (ou linfático) de uma barreira seletiva entre o sangue (ou linfa)
e os tecidos. Parte desta barreira é executada pela própria célula endotelia"! cora
seu glicocãlix (revestimento glicoprotéico) na face voltada para a luz do vaso e
pelas microvesículas de transporte. Além disso, junções intercelulares e lâmina
basal são elementos de bastante destaque nesta barreira.

0 endotélio apresenta, fundamentalmente, dois tipos de junções intercelula-
res: as oclusivas e as comunicantes. Além desses dois tipos, tem sido referida,
através de cortes ultra-finos, em microscopia eletrônica convencional, a presen-
ça de junções septadas, em endotélio vascular de vertebrados, fato não comprova-
do por estudos em crio-fratura. Não existem desmosomas ou outros tipos de jun-
ções aderenciais no endotélio dos vasos sangüíneos, ao passo que, nos vasos lin-
fãticos, as células endoteliais aderem umas ãs outras por junções identificáveis
como "zonula adhaerens".

As junções oclusivas não só desempenham papel na permeabilidade, como tam-
bém atuam na ligação mecânica entre as células, enquanto que, às junções comun^
cantes mantêm as células extensiva e eletricamente acopladas umas ãs outras. 0
grau de predominância e de associação desses tipos de junções varia considera-

* Estudos que contaram com auxílios do CNPq.
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veimente com a categoria do vaso, de modo que, cada segmento do sistema cardiovas
cular tem um arranjo peculiar de suas junções endoteliais. As junções de oclusão
são mais elaboradas nos vasos arteriais e, principalmente, nas arteríolas do que
nos vasos venosos. Nas veias, apesar de menos desenvolvidas, os elementos de ocliu
são são contínuos e cobrem longas distâncias, ao passo que no endotélio arterial1

as junções oclusivas se alternara com as comunicantes. Nos capilares, o arranjo das
junções i muito senelhante ao observado nas arterTolas. Quanto ãs vênuias pericí-
ticas, estas não possuem junções comünicantes e apresentam junções oclusivas, en-
quanto que as venulas musculares exibem poucas junções oclusivas eraras comunican-
tes.

A lâmina basal do endotélio dos vasos sangüíneos varia de 40 a 80 nm de es-
pessura e 5 finamente filamentosa. Contém, principalmente, colageno tipos III e
iy que não se poliraerizam devido ao alto conteúdo de glicanas associadas. Existem
vasos sangüíneos onde o endotélio não apresenta lamina basal contínua e, particu
larmente, no caso dos sinusõides, ela deixa de existir. Nas artérias de grande
calibre,como a aorta,a lâmina basal é delgada e de aspecto reticular proeminente,
sendo,em grande parte,substituída pela chamada camada subendotelial que contêm
muitos elementos conjuntivos. De modo diferentes do que ocorre com a maioria dos
vasos sangüíneos, o endotilio dos capilares e vasos linfaticos não apresenta lâ-
mina basal nem rudimento dela. No caso dos capilares linfaticos as células endo-
teliais se mostram firmemente ancoradas aos feixes perivasculares do colageno em
vários ponto* de sua face tecidual, através dos chamados "filamentos de ancora-
gem" mas que em verdade são fibras oxitalânicas.

Em Alguns capilares, o endotélio apresenta outra diferenciação que também
atua como barreira seletiva. São as fenestrações, que de um modo geal são provi-
das de um diafragma, mas que não estão presentes em alguns locais como no glome-
rulo renal. 0 diafragma pode ser considerado como um complemento de fenestração
sua função de barreira seletiva.

As células endoteliais não estão apenas restritas a íntima dos vasos sanguí
neos ou linfaticos. Células corns características erobriolõgicas, morfolôgicas e
e funcionais de células endoteliais, e por isso denominadas como tal, estão pre-
sentes, por exemplo, no globo ocular, revestindo a face anterior da câmara ante-
rior e os espaços intertrabeculares que drenam o humor aquoso para o sistema ve-
noso, através do canal de Schlemm. Na face voltada para a cõrnea, esse endotélio
produz espessa lâmina basal (membrana de Descemet) que esta ausente na vida em-
brionária e na infância, surgindo e aumentando de espessura com o avanço da idade.

Apesar de relevante pepel atribuído às células endoteliais de proporciona-
rem uma barreira mecânica e fisiológica entre o sangue e os tecidos, elas desem-
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penham, também, outras funções, destacando-se algumas atividades metabolicas e de
síntese. Alem de possuírem vários fatores como o "fator tecidual", a "alfa 2 - roa
croglobulina", o "ativador de plasminogênio" e o "fator VIII", as células endote-
liais incorporara e metabolizaro aninas bioginicas como serotonina e a noradrenali-
na e são capazes de produzir prostaglandinas, de inativar quininas e conyerter an-
giotensina I em angiotensina II.

Além disso, em cultura por longo perTodo, células endoteliais sintetizam com
ponentes de lâmina basal, tais como glicoproteTnas, colãgeno IV e colãgeno V alem
de fibronectina e colãgeno III sendo ainda responsável pela formação de fibras co
lãgenas e elásticas.

Finalmente, i de se salientar que estudos recentes demonstrara que células en
doteliais em cultura apresentam,depois de algum tempo,um segundo padrão celular
diferente das tTpicas células poligonais da monocamadu de endotélio. Essas célu-
las, que são alongadas, embora as evidências morfologicas e imunolõgicas sugiram
tratarem-se de células oi-í^teliais, possuem um genõtipo para a inibição por conta
to e síntese de matriz inícrcelular diferente do endotélio e parecido com o do
músculo liso. Elas produzem, entre outras coisas, o colãgeno I. Deve ser ressalta
da a importância da alteração da expressão genica das células endoteliais em cul-
tura de longa duração e a proyavei ocorrência desse fenômeno em doenças que levam
a respostas prol ife; atives na parede de vasos, como a ateriosclerose.
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-;>>; PERMEABILIDADE VASCULAR: CORRELAÇÃO ENTRE OS MECANISMOS NORMAIS E

jy; PATOLÓGICOS. Prof. G. M. Bflhm, Departamento de Patologia, Faculd£

)&•:] de de Medicina da Universidade de São Paulo.

7: Partindo do princípio de que os fenômenos patológicos represen-

'.•-".•. tam, em geral, exacerbações de mecanismos fisiológicos, a correla-

: x : ção entre a permeabilidade da roicrocirculação normal e patológica apon-

1 . ta paradoxos interessantes: 1) Embora a presença de alterações de

';'.;•-• permeabilidade arteriolar foi demonstrada nos processos inflamatõ-

. > rios, há um evidente predomínio das alterações venulares; neste seg-

"; \ monto vascular, de fluxo abluminal-luminal em condições fisiológicas,

/:' ocorre uma "inversão" de fluxo nas reações inflamatõrias. 2) 0 tranjs

ó'í'v--':\ porte de solutos insolúveis em lipídicos faz-se pelos pequenos e

;;| :• ; grandes poros, postulados pelos f isiologistas . 0 equivalente morfo-

*-vi | lógico dos grandes poros i um sistema de veiículas endoteliais sem di£

;;'v çj fragmas e, dos pequenos poros, um sistema de vesícuias coro diafragmas.

•; :V! A participação das junções endoteliais no transporte destes solu-

"fi~<: i tos, em vasos normais, i di scutida; tal vez possuem um papel semelhan-

te ao das vesículas endoteliais com diafragmas.Ao contrário,nas re

ações inflamatõrias,o aumento de permeabilidade a grandes moléculas

e solutos 1ipo-insolüveis ê devido ã abertura das junções endotelj^

ais, e transporte vesicular participa muito pouco do processo.

Ao tentar explicar estes paradoxos, o autor mostra os resultados

de alguns experimentos, que sugerem a participação mais intensa das

junções endoteliais na permeabilidade da microcirculação normal, e

que pedem uma revisão dos conceitos estabelecidos quanto ã função

de transporte das vesículas endoteliais: levanta-se a hipótese de

que a função básica destas organelas não ê a de transporte.

0 postulado de que a lamina basal seja uma barreira ao vazamento

de partículas ou células,i rejeitado em base de observações experj^

mentais. Esta lamina, presente em todos os tipos de capilares, mesmo

sinusõides hepãticos, mostra uma variação interessante em edemas puj_

monares, que permite concluir pela existência de duas lâminas basais

na barreira alvèolo-capilar, em vez da única, classicamente aceita.

Referências: BBhm,G.M. e col.,J.Path. 111:95, 1973; BBhm, G.M.

e col.,J.Path. 121:115, 1977; BBhm,G.M. em "Inflamation: Mechanisms

and their Impact .i Therapy" ed. BirkhMuser Verlag, Basi liia,1977;

Almeida, O.P. e Bôhm.G.M., J.Path. 127:27, 1979.
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SISTEMA APUO

Conceição R.S. Machado

Células endõcrinas produtoras de polipeptTdeos juntamente com outras supoŝ

tamente endõcrinas que possuem varias caracterTsticas ul traestruturais e histo -

químicas comuns foram agrupadas em sistema denominado APDD (Pearse, 1966). A d£

nominação APUD (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation) assinala uma das câ

ractenst icas mais s igni f icat ivas destas células ou seja a capacidade de capta -

rem precurssores de amina biogenica (como L-Dopa e 5-hidroxitr iptofano) e decar-

boxilã-los,cbte,ido~se as anrínas correspondentes ( dopamina e serotohina).

0 fato da estas células apresentarem várias características comuns sugerem

para elas uma masma origem embriologica e de acordo com Pearse ( 1966 ) essa ori_

gem seria a tieuroectodermica. Isto seria coerente com o fato de apresentarem O£

trás propriec'-das próprias de neurônio? como:

1) atividade ecafcilcolinesterásica e/ou pseudocolinesterasica (Pearse, 1966) ;

2) presença de fcriolc.se do t ipo neuronal (Schmeéhel e£ a_L, 1978).

De fat ' i tal origem já fo i provada para algumas das células APUD que anterj[

ormente não era i consideradas neuroectodermicas (célula r..elanotrõfica, célula a-

denocorticotrõfica, célula sopatotrõfica, célula C,célula principal do corpo «

rotTdeo (veja.ravisáo em Pearse e Takor Takor, 1979 ) . No entanto, para as

quase 2 dezenas de tipos de células APUQ,jã descritas no sistema pancreo-gastro-

i n tes t i na l , ena orirem neuroeciocíêrmica é negada (Andrew, 1974; Pictet et al_.,

1976; Cheng e Lsblon, 1974).

0 papel d.)s mecanismos monoaminérgicos presentes nestas células embora bem

conhecido em pricas dei as,como é o caso do pinealõcito,é desconhecido ou contro-

verso na maioria delas.

Grando ncm»ro ás peptTdeos produzidos por essas células caracterizam - se

por exercerem influência em músculo l i s o , e/ou células exõcrinas e/cu células

endõcrinas e/ou sistena nervoso centra l . Vários peptTdeos ocorrem tanto em cêlu

Ias APUO do conjunto pancreo-gastro-intestinal como no sistema nervoso central ,

como e o caso do borbesina, sematostatina, gastr ina, colecistoquinina (pancreozi^

mina), polips, *SAeo pancreãtico, secretina, V . I .P . , substância P, neurotensina .

Algumas são, também.r'-j.-otransmssores periféricos principalmente a nTvel do "sis^

tema nervoso .ínterico" (Furness e Costa, 1980) como é o caso de somatostatina ,

V . I .P . , substância P. A calcitonina,no protocordado Ciona i n tes t i na l i s , pode o-

correr em célulõs e nervos do trato alimentar (Fritsch et_al^., 1980).
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Assim, realmente as células do sistema APUO não se apresentam como células
endocrinas "sensu strictu" tendo sido sugerido que integrem uma 3a. divisão do
sistema nervoso qual seja, sistema neuroendócrino com 2 subdivisões, uma central
e outra periférica (Pearse e Takor Takor, 1979).
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v , RECEPTORES HORMONAIS

- " MARIA MITZI BRENTANI
\ Laboratório de Oncologia Experimental

Faculdade de Medicina U.S.P. CEP 01246
Av.Dr.Arnaldo, 455 - São Paulo - S.P.

Hormônios são mensageiros químicos que coordenam as ativida-

des de diferentes organismos tuulticelulares. O termo foi proposto em

1904 por Bayliss e Starling e até recentemente restringia-se a subs-

tâncias sintetizadas por tecidos específicos mas devido ã identidade

mecanística, devem ser incluídos no rol dos hormônios também as pros_

taglandinas e os fatores de crescimento embora sintetizados por vá-

rios tecidos e por vezes atuando mesmo sobre a célula produtora.

Do ponto de vista do efeito hormonal a nível molecular, os

hormônios podem atuar: a) alterando a velocidade de síntese de enzi-

mas e outras proteínas; b) alterando a velocidade da catalise enzin£

tica; c) alterando a permeabilidade celular.

Já em 1878 Langley sugeria que a atividade de drogas sobre

os tecidos dependia da presença nestes de "substâncias receptivas".A

presença destas substâncias explicaria inclusive o efeito de hormô -

nioe apenas obre alguns tipos de células.

Para que a molécula R seja caracterizada como receptor, vá-

rias características da reação devem ser definidas. Assim, as célu -

Ias devem apresentar um número finito de receptores, geralmente pe -

queno.

É evidente ainda que a ligação deve ser específica, isto é ,

deve haver ausência de competição por hormônios estruturalmente dife_

rentes.

Finalmente deve haver grande afinidade do receptor pelo hor-

mônio.

Desta forma, o equilíbrio está fortemente deslocado no sentî

do de favorecer a formação de complexo hormônio-receptor.

Os receptores podem ser isolados por tênicas diversas e ca -

racterizados também por suas propriedades físicas.

Os receptores hormonais diferem entre si quanto ao mecanismo

de ação e quanto ã localização celular. Assim, podemos classificá-

los em: a) Receptores hormonais localizados na membrana plasmática -

Este tipo de receptor está envolvido na transducção de mediadores

químicos químicos de natureza peptídica, proteica e de prctaglandi -
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nas. Basicamente, seu mecanismo de ação pode envolver dois tipos de

ação :

i) Alteração dos níveis intra celulares de AMP cíclico

Está bastante claro que o papel metabólico principal do CAMP

é a ativação de quinases proteicas, isto e, de enzimas que introdu -

zem radicais fosfato em moléculas de proteína.

Assim, os alvos desta mediação química existem na célula em

duas formas em equilíbrio:

fosfoproteina de fosfoproteína + Pi

e sua atividade biológica dependera da concentração relativa da for-

ma ativa, ou seja, da concentração de CAMP,

ií) Alteração da concentração intracelular de Ions

Acetil colina atua exclusivamente sobre a permeabilidade celu_

lar a sadio e potássio.

Sabe-se que o receptor propriamente dito ê uma molécula pro-
;;i teica diferente do ionóforo. Resultados experimentais sugerem que

este ionõforo conteria ainda sítios para sua regulação alostérica pe_

Io complexo AChR, bem como sítios que interagem com anestésico lo-

cais, que impedem o transporte de íons.

b) Receptores localizados na membrana mitocondrial - 0 exem-

plo mais marcante é o da tiroxina. Este hormônio atua em vários pon-

tos do metabolismo, estimulando inclusive a biossíntese de RNA e DNA.

c) Receptores nucleares - Há no citoplasma receptores especj^

ficos que se encarregam de transportar os hormônios esteroídicoe de

caráter extremamente hidrofobico, até o núcleo. Ha evidencias de que

o complexo nuclear é um dímero contendo duas moléculas de esterÕide

ligadas a duas moléculas de receptor . Este complexo se liga 1 crona

tina de forma que uma das proteínas, carregando uma molécula de este

rSide se fixa ã proteína, provavelmente bis tona enquanto a outra se

liga ao DNA. Desta ligação resultaria um desencadeamento de DNA que

seria então capaz dé receber , naquele local, moléculas de RNA poli-

merase, iniciando-se a transcrição.
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BIOLOGIA DA CÉLULA CANCEROSA

RICARDO RENZO BRENTANI
LABORATÓRIO DE ONCOLOGIA EXPERIMENTAL
FACULDADE DE MEDICINA U.S.P CEP-O1246
Av.Dr.Arnaldo, 455 - São Paulo - S.P.

A célula cancerosa difere da célula normal por várias carac-

terísticas morfologicas e de comportamento.

Quanto ã morfologia, estas características são inclusive em-

pregadas como critérios anatotno-patolÕgicos de malignidade. Ao microŝ

copio ótico são visíveis principalmente alterações nucleares como va_

riações de forma, do grau de agregação da cromatina, ao número de cro_

mossomos e de sua forma, alterações nucleolares , bem como alterações

da relação núcleo-citoplismática, com aumento significativo do volu-

me nuclear.

Do ponto de vista de alterações comportamentais podemos con-

siderar po exemplo variações da adesividade celular, desencadeamento

de metastases, aparecimento de antígenos turaorais específicos, alte-

rações do metabolismo intermediário, aparecimento de ísoenzimas esp£

cíficas e alterações da divisão celular.

E importante salientar, contudo, que, de maneira geral, es -

tas características todas são compartilhadas, embora não em conjunto

por alguma célula normal em algum estagio do ciclo vital do organis-

mo. Isto faz supor que o cancer seja apenas um distúrbio dos mecanis_

mos de controle da1 expressão gênica. Esta suposição recebeu forte

subsídio com os trabalhos de B. Mintz. Esta autora mostrou que a in-

trodução de células de teratocarcinoma em blastocistos normais oriuii

dos de outra raça, seguida da implantação destes blastocistos no Ste_

ro, levava ã produção de camundongos normais e férteis, portadores

de características fenotípicas da raça da qual proveio o tumor.

Se se aceita então o cancer como distúrbio da regulação dos

genes, podemos considerar que a transformação neoplásica ira depen-

der de um lado, da interação de agentes cancerígenos com o genoma,

propiciando a expressão do gene ou conjunto de genes responsáveis pe

Ia transformação e de outro lado com a incapacidade da célula alvo

de reparar em tempo as lesões provocadas por estes agentes.
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À hipótese ganha piausibilidade pelo fato de que indivíduos

portadores de anomalias crornossÔmicas como a anemia de Fanconi, a

síndrome de Down e a síndrotne de Bloom apresentam mais probabilida-

de de terem câncer. Foder-se-ia ainda mencionar a estreita correla-

ção entre a translocação de parte do cromossomo 22 para o cromosso-

mo 9 e leucemia nielóide crônica. Com relação aos sistemas de repa-

ro de DNA, está comprovado que portadores de doenças de reparo como

xeroderma pigmentoso e ataxia teleangectasia também são de alto ris_

co.

Embora haja abundantes evidências de que um enorme número

de substâncias químicas sejam cancerígenas, evidências estas tanto

experimentais como epidemiolõgicas, o mecanismo molecular da trans-

formação por elas determinada ainda ê desconhecido. Os modelos mais

interessantes são os vírus oncogenicos. 0 estudo do genoma dos

oncoRNA vírus tipo C, como por exemplo o do sarcoma de Rous,mostrou

a existência de quatro tipos de genes, a saber: genes eny, codifi-

cando para as proteínas da capa; g£g , codificando para glicosamin^

glicanos também estruturais; ££_1 codificando para a enzima trans-

criptase reversa, necessária para a síntese de DNA que é a seguir

integrado no genoma da célula hospedeira; e SRC, codificando para

transformação. Embora possa haver expressão independente dos três

primeiros tipos de genes, só ocorre transformação neoplásica quando

o gene SRC ê expresso . Obviamente a busca do produto desta expres-

são suscitou enorme interesse mas por enquanto sabemos apenas que a

proteína codificada por este gene e uma quinase, isto é, uma enzi-

ma que introduz fosfato» com gasto de ATP no radical hidroxila dos

resíduos de serina das proteínas. Sabemos que também os vírus de

DNA podem conter o gene SRC e também estes codificam para quinases

proteicas.

Referências bibliográficas
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BIOLOGIA DO DNA MITOCONDRIAL DE TRYPANQSOHA CRUZI. Wi lson Leon ( I ns
t i t u t o de M i c r o b i o l o g i a , UFRJ, 2 1 . 9 4 1 , Rio de J a n e i r o , B r a s i l ) .

O Trypanosoma cruz i , agente et iolõgico da Doença de Chagas, é observado no
sangue dos vertebrados como tripomastigota e nos tecidos como amastigota; no t u -
bo digestivo dos insetos (triatomíneos) encontram-se principalmente as formas
epimastigotas e tripomastigotas.

Uma_das principais características dos tripanosomas é a presença de uma úni
ca mitocõndria por célula a qual e caracterizada por uma região^especializada óê^
nominada cinetoplasto. Na forma epimastigota o cinotoplasto esta situado na base
do f lagelo e se assemelha a um "saco" envolto por uma dupla membrana contendo uma
massa organizada, o DNA do cinetoplasto (k-DNA). 0 k-DNA aparece como um DNA ex-
tra-celuíar (não cromossõmico) que, historicamente, f o i evidenciado pela colora-
ção de Feulgen (Bresslau e Scremin, 1924).

Sob o ponto de vista u l t ra-estrutural a posição do cinetoplasto e a organi-
zação do k-DNA variam em função da forma evolutiva do parasita (Riou ejSutteridge,
1978). A forma epimastogota que não sõ é encontrada no inseto mas também em cu l -
turas acelulares " in v i t r o " apresenta um cinetoplasto discõide situado na parede
anterior do tripanosoma contendo uma dupla camada de k-DNA. A forma tripomastig£
ta se caracteriza por um cinetoplasto volumoso de forma ovõide situado na parte
posterior do parasita, constituído de quatro duplas camadas de k-DNA. Os amasti-
gotas apresentam uma organização idêntica àquela dos epimastigotas.

Sob o ponto de vista molecular, o k-DNA da forma de cultura representa cer-
ca de 20% do DNA tota l de Trypanosoma cruzi (Riou e Pautr izel , 1969). Ao raicrqs_
copio eletrônico o k-DNA se revela como uma organização molecular extremamente
complexa, formando uma associação de 20.000 a30.000 moléculas circulares medindo
cerca de 0.45 um, denominadas mini-círculos (Riou e Delain, 1969), as quais tem
seqüência heterogêneas (Riou e Yot, 1977; Mattei et a i . , 1977) e estão ligadas en
t re se, principalmente por catenação. Alguns mini-ctrculos, 10% do total de moli
cuias c i rculares, são extraídos dos tripanosomas sob formas l iv res (Rtou e Yo t ,
1977).

Estudos ut i l izando microscopia eletrônica (Steinert e Van Assei, 1976), e
digestão com endonucleasas de restrição (Kleisen £ i A L , 1975; Kleisen £ 1 aj« 1976}
de k-DNA de Cr i th id ia permitiram a identif icação de um outro componente de k-DNA
denominado "maxi-círculos". Estes, variam em tamanho de 6 um em Trypanosoma bru
cei a 11 um em Cr i th id ia , não apresentam heterogeneidade seqüencial ou repetição
interna e são provavelmente o* equiva^nte nos tripanosomas ao DNA mitocondrial de
outros organismos (Borst e Heoijmakers, 1979). Em Trypanosoma cruzi foram obser-
vados filamentos lineares de DNA associados ao k-DNA (Riou e Yot, 1977), en t re -
tanto, sõ recentemente se provou a existência de maxi-circulos nesse p a r a s i t a
(Leon et aj., 1980). Baseando-se no fato que as seqüências dos roaxi-cTrculos são
mantidas durante a evolução e as dos mini-círculos não (Borst^e Hoeijmakers, 1979),
Leon et £ K (1980) encontraram hibridização cruzada de maxi-círculos de Trypano-
soma cruzi com os maxi-círculos de Trypanosoma brucei sugerindo um baixo conteú-
do GC também para maxi-círculos_de Trypanosoma cruz i .

Ainda, ã microscopia eletrônica conjungada com técnicas histoquímicas, Sou-
za §t JLL (1979) observaram uma estrei ta relação entre o k-DNA e proteínas bãsi -
cas, discordando em parte de Steinert (1965) que não encontrou associações entre
o k-DNA e proteínas do t ipo histomas^

Estudos bioquímicos (análise química e medidas por ultra-centrifugação de
densidade de flotação em gradiente neutro de CsCl ao equi l íbr io) permitiram a d£
terminação da composição em bases dos DNAs. 0 k-DNA de Trypanosoma cruzi ê mais
leve que o DNA nuclear (k-DNA: 40% de GC correspondendo a = 1,699 g/cm^;n-DNA:
52% de GC correspondendo a = 1,710 g/cm3). Nenhuma base anormal fo i detectada
nos diversos estudos realizados com k-DNA de tripanosomas.

0 k-DNA de amastigotas de Trvpanosoma cruzi sedimenta mais rapidamente que
o k-DNA de epimastogotas e de tripomastigotas (Riou e Gutteridge, 1978; Bernard,
J . 1978).
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Quanto_ã função genética do k-DNA e qual a vantagem evolucionãria dessa pro
fusão de anéis catenados, muito pouco se sabe até o presente. Se todos os mini -
-círculos homogêneos em tamanho (0,45 um = 1.440 pares de bases) possuíssem a
mesma seqüência de nucleotTdeos, o seu conteúdo informativo seria extremamente '
pequeno; uma ou duas proteínas de não mais de 45.000 daltrons poderiam ser codi-
ficadas pela rede de mini-círculos presentes que compõem a rede cinetoplasmática
seria, neste caso, a expressão de uma araplificação genética.

A maneira pela qual um cinetoplasto dã origem a milhares de moléculas circu
lares produzindo dois cinetojglastos filhos idênticos em massa é ainda um proble-
ma que tem sido objeto de inúmeros estudos. Outra questão importante é a trans-
crição do k-DNA. Em LeisHroania tarentolae, Simpson et aL (1979) encontraram sub
unidades ribosomais 9 e t2s as quais sáo resultantes de informações genéticas pre
sentes em maxi mas não em míni-cTrcuios.

Diversos estudos estão sendo feitos utilizando fragmentos clonados de maxi
e de mini-circulos de tripanosomatTdeos visando elucidar quais as prováveis par-
ticipações biológicas destas estruturas.
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BIOLOGIA DOS CROMOSSOMOS POLITENICOS: SEU PAPEL NA DIFEREX-

CIAÇAO CELULAR. J.M. Amabis - Depto. de Biologia, LB.,

Universidade de São Paulo

0 principal objetivo no campo da Biologia Celular ê, sem dju

; vida, a compreensão dos mecanismos básicos do desenvolvimento e di-

S ferenciação. Uma vez que estes processos são conseqüência da ativi-

; dade gênica diferencial, seria importante^para sua compreensão, ?

;r identificação de fatores que controlam a atividade gênica- Os cro-

t- mossomos politênicos, nos quais o padrão de atividade gênica pod.

\r ser determinado pela presença dos pufes, constituem um dos mais fa-

*.[., voráveis sistema para este tipo de investigação.

í A análise dos padrões de pufes dos cromossomos politênicoc

t de algumas espécies de dípteros tem mostrado que alterações caract

| rísticas na atividade gênica destes cromossomos ocorrem em momento;

':% específicos do desenvolvimento. Estas alterações são particularmer.

r te drásticas na época que precede a pupação. Tem sido demonstrado

f, ainda, que estas últimas alterações são induzidas pelo aumento dv

'"' taxa de ecdisona (hormônio da muda dos insetos) na hemolinfa da lar

\ va. Nos dípteros da família Sciaridae, além das alterações no pa-

']• drão de pufes, o esterõide ecdisona induz duplicação cromossômica o

'<• amplificação de genes específicos. Os locos amplificados dão origer.

t a grandes pufes denominados pufes de DNA.

f Na tentativa de melhor compreender o processo de diferer:i_

i ção das glândulas salivares de larvas do Sciarídeo Trichosia pubes-

li cens estamos realizando uma série de estudos neste díptero. Nossos

resultados mostram que os diferentes padrões de pufes das glândula:

salivares desta espécie estão correlacionados com alterações morfr-

lógicas e fisiológicas que ocorrem no decorrer do quarto estádio Ix:

val. Durante a maior parte do 49 estádio (período L,) nenhuma alte-

ração drástica no padrão de pufes é detectada e o padrão de síntes'

de polipeptídios é bem constante. No final deste estádio (do perío-

do Lg até a pupação), os padrões de pufes e de síntese de polipeptí

dios alteram-se drasticamente e numa seqüência específica. Apesar

do fato de não termos medido ainda a cinêtica das principais fra-

ções polipeptícas produzidas durante o fim do quarto estádio, o rá-

pido aumento e decréscimo de sua síntese é consistente com a idêu.

28



de que elas sejam codificadas por mRNA com meia-vida curta. Por ou-

tro lado, o rápido aumento na taxa de síntese destes polipeptídios

deve requerer um drástico aumento na quantidade de mRNA traduzíveis.

A presença de pufes de DNA temporalmente relacionados com a síntese

destas frações polipeptídicas leva a crer que, neste sistema, a es-

tratégia usada para a produção de proteínas específicas em larga eis

cala e durante um curto período de tempo foi a amplificação dos ge-

nes que as codificam. Quanto aos períodos L,, L, e L.^verificamos

que as drásticas alterações no padrão de pufes que ai ocorrem não

são acompanhadas por alterações correspondentes no padrão de sínte-

se de polipeptídios. A explicação para tal fato é que os mRNA que

codificam para os polipeptídios característicos do período L, e eu

ja síntese continua ao longo dos períodos L^, L, e L. (quando o pa-

drão de pufes já é completamente diferente) tenham meia-vida longa,

permanecendo ativos por um longo período de tempo após sua transcri^

ção ter cessado.

Nossos resultados mostram que as glândulas salivares de T.

pubescens passam, no decorrer do 4' estádio, por, pelo menos, dois

estágios distintos de diferenciação. Um deles opera durante a pri-

meira parte do 49 estádio (período L,) e ê caracterizado por: a)

não ocorrência de amplificação gênica, b) não ocorrência de alte-

rações drásticas nos padrões de atividade gênica e de síntese de pro

teínas e c) as proteínas sintetizadas neste período devem ser co-

dificadas por mRNA de meia-vida longa. Estas características colo-

cam este estágio de diferenciação dentro do modelo "long time-cons-

tant" proposto por Kafatos (1.977 ). 0 segundo estágio de diferenciâ

ção opera durante o fim do quarto estádio e tem as características

do modelo short time-constant (Kafatos,1.977 ), isto e, o padrão de

atividade gênica e de síntese de proteínas variam constantemente e

numa seqüência específica, as proteínas parecem ser codificadas por

mRNA de meia-vida curta e ocorre amplificação de genes específicos.

Os períodos L2, Lj e L^ seriam etapas intermediárias entre os dois

estágios de diferenciação durante os quais as células das glândulas

salivares são reprogramadas para as novas funções que devem desempe

nhar no fim da vida da larva. (Kafatos, F.C. et ai.: In Biochemical

Differentiation in insect glands (ed. W. Beermann). Springer-Verlag

Berlin, Heidelberg, New York 1977; pp. 45-145.
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MECANISMOS DE SEPARAÇÃO DO DMA

';:; Roberto Alcantara Gomes
1 Instituto de Biologia

h.. Universidade do Estado do Rio de Janeiro

I
j;,;; A interação de células com o meio ambiente traduz-se, freqüentemente,

••••' por lesões nas moléculas de ácido desorribonucleico (DNA), conseqüentes a ação
:
r--.) de agentes físicos, químicos e biológicos. Muitas destas lesões podem ser rep£

radas por mecanismos intracelulares enzimãticos, alguns de natureza constituti-

va, outros induzidos pelo tratamento a que a célula tenha sido submetida. Os

- processos de reparação podem ser corretos, conduzindo a preservação do conteúdo

inforaacional, ou incorretos, resultando em mutagênese.

A fotorreativação, a reparação por excisão e a reparação por recombi-

nação parecem ser de natureza constitutiva e não alterar o conteúdo informacio-

nal do DNA. Os dois últimos mecanismos são mediados por diversas enzimas, que

atua* « B seqüência temporal.

A reparação indutiva constitui uma das formas de expressão das chama-

das "funções SOS", que se evidenciam quando da desrepressão de operons específi

cos. Além desta forma de reparação incorreta, que se traduz por mutagênese,

a clivagem de repressores intracelulares parece acarretar, entre outros fenôme-

nos, a indução do profago em bactérias lisogênicas, a reativação induzida do f£

go e a filanentação. 0 processo é controlado por diversos genes e parece com -

portar vias alternativas.

Diversas doenças têm sido correlacionadas com erros genéticos que

conduzem I dificuldades ou impossibilidade de reparação. Analogamente, parece

haver estreita ligação entre carcinogenese e reparação incorreta, fenômeno que

serviu de base para proposição de testes microbianos visando a identificação de

substancias potencialmente oncogenicas.
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BIOLOGY OF THE CELL CYCLE. L5pez, J. F.; De la Torre, C. and Gininez-
Martln, G. (Instituto de Biologia Celular, Velãzquez-144. Madrid - 6,
Spain).

The cycle rate in meristems is proportional to temperature (from
5°C to 30°C), while the relative duration of the different cycle coin
partments remains constant under steady-state kinetics.

The iniciation of genome replication depends on a previons pro-
tein synthesis, and it is an inducible event for nuclei having replj^
cation capacity, which is coordinated with the intranuclear presence
for a nucleolar organizer. The replication rate seems to be non-depen-
dent of concurrent protein synthesis in plant cells.

Another protein synthesis, in early G2 for onior» meristeras, is
needed for prophase chromosome condensation to occur. Synthesis taking
place in prophase itself os essential for further mitotic progression,
since its lack induces the return of cells to interphase.
The nuclear envelope breakdown at the end of prophase depends on RNA
synthesis occurring in prophase itself. The developmental stage sen-
sitive to protein synthesis inhibition was found to be earlier than
the stage sensitive to RNA synthesis inhibition.

Metaphase to telophase progression and the mechanism of chromo-
some decondensation and nuclear membrane reconstruction in telophase
are processes independent of any concurrent synthesis of informatio-
nal molecules.

Plant cytokinesis is characterized by the formation of the cell
plate throughout the coalescence of vesicles produced by Golgi bodies
and it can be separated into phases by means of. different inhibitory
treatments.

Lastly, nucleologenesis depends on the intranuclear presence of
a nucleolar organizer and of simultaneous nucleolar transcription. '
Unexpectedly, the rate of nucleologenesis increases when simultaneous
protein synthesis is inhibited.

In short, the apparent continuity of the cell cycle is sustained
by a series of controls, some running in sequence, others in parallel.
Their experimental separation is but an open window towards future
understanding of cell proliferation as a whole.

31



'iff

BIOSYNTHESE ET DEGRADATION DE L1ELASTINE A L'ETAT NORMAL ET PATHOLOGIQUE.
L.Robert et W.Hornebeck, Laboratoire de Biochimie du Tissu Conjunctif, G.R. CNRS
N9;40, Inst i tu t Universitaire de Recherches sur les Maladies Vasculaires, Faculte
Paris-Val de Marne, C r i t e i l , France.

Le tissu conjunctif ou plus exactement les matrices interceilulaires sont
composees de quatre types de macromolécules: les collagenes, les proteoglycannes,
1'elastine et les glycoproteines de structure.

Parrai ces quatre families, les collagènes et les^glycoprotéines de structure
sont apparues três tõt au curs de Ia phylogênese, deja chez les spongiairesonles
retrouve. Les protéoglycannes apparaissent chez les invertebrés^superieurs, et
T i l as t i ne , dans sa forme actuelle n'appara?t que chez les vertebres et les poissons;
par sa structure et sa fonction, e l le confere une elast ic i ty nettement pi us grande
aux tissus de soutien que les autres macromolecules et contribue ainsi d'unefacon
substancielle ã leurs propriètis rhõlogiques interessantes, comme par exemple
1 ' è l i i d l i d t i l l d L b i t h dTè las t i c i te des parois vasculaires, du cart i l lage ou de peau. La biosynthese de
Ti las t i ne parait impliquer la coordination de Ia synthèse de deux types de macro
molecules: les microf ibr i l les composies de plusieurs types de glycop/oteines dê"
structure et T i las t ine proprement d i te . Les microf ibr i l les sont corísideries au-
jourd'hui comme composies de trois de protünes, au moins, dont une pourrait être
Ia lysine oxydase elle-mime. Un autre composant pourrait três bien coroporter dans
sa structure glycogrotidique des sequences collagen-like. Ces microf ibr i l les grã-

\:.;: ce a leur charge negative agrègent ã leur surface les molecules de tropoêlastine
v | positivement chargies qui peuvent subir, sous cette forme or ient ie, 1'action de
}pt Ia lysine-oxydase, aboutissant ã des filaments d ' i last ine pontie. Le tissu i l a s -

tique jeune est compose ainsi d'un excis de microf ibr i l les sur lesquelles des jeu
nes unites ilastiques sont en tra in d'etre gontees. Avec la maturation Ia quanti-

;v t i d ' i last ine pontie augment et le rapport elastine polymirique-gljjcoprotiines de
.•:'• structure diminue. A ce moment, et grace à* Ia forte a f f in i tê de Telast ine pour

1 les lipides et pour les seis calcaires, des modifications pathologiques survferrent
'.' et qui consistent en la saturation progressive^des fibres_elastiques par des ""'*-

des et des sels calcaires. Ces deux processus etant complementaires, en ce sens
que Tun peut potentialiser Tautre. 11 a i t i montre aussi que Telastine saturie
de lipides est plus suceptible S Taction des ilastases et plus rapidement degra-
dee.

Plusieurs elastase ont i t e isolies dans notre laboratoire au cours des_ der-
niires armies, pouvant intervenir dans ce processus. On connaissait d i jã T e l a s -
tase pancreatique, Ti lastase leucocytaire, plus récemment nous avons apporti des
arguments en faveur de Texistence d'ilastase dnas les fibroblastes, dans les
cellules musculaires lisses et associie aux lipoprotiines sériques circulantes. En
ef fet , le serum contient, sous une forme active, plusieurs types d' i lastases. I I a
i t i égalementmontri que le taux d'elastase augment das certains tissws commel'aerte,
avecTige, pendant que la teneur en elastine pontie diroinue.

Néanmoins, nos travaux plus ricents tandent a montrer que ces proteases ã
activit i i lastolyt ique pourraient jouer d'autres roles aussi dans la regulation de
la biosynthese de Telast ine ou d'autres protiines. Ainsi dans les cancers mammaines
oC^onassiste a une êlastogenise importante, nous avons pO mettre en evidence la
presence d'une i lastase, en quantite proportionnelle a la quant i t i d ' i last ine syn-
thit isie dans ces tumeurs.

O'autres etudes recentes suggerent la correlation entre Ti lastoginise dans
les cancers mammaires et la prisence de riceptéurs hormonaux. Grace a ce modele
nous avons pu raettre en evidence, non seulement Ta synthèse en culture d'organe
d' i last ine dans les prilèvementsjde cancer mamma ire humain, mais aussi 1'existence
A 'um ía^4*ôjiv* nv*nKaM amnn*!* «ro/»v»ô^a rtii emi c navi Tar /*o1 1 n l ae ma 1 i/rnAP j \ fd'un facteur probablement secrete ou emis par les cellules malignes et capable
d ' inc i ter ou augmenter la biosynthese de ja matrice intercel lulaire. I I semble
que dans toutes les maladies ou 1 ' i l a s t i n e est degradée (ceei concer^
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ã la fois tous les tissus élastiques), une bicpsie cutanie permette d'obtt
s renseignements sur 1'importance do processus ilastolytique dans 1'organii

Ainsi il existe une proportionnaliti entre Vêlastolyse cutanee et 1'ilc

'obtenir
des renseignements sur 1'importance do processus ilastolytique dans 1'organisme.

Ainsi i l existe une proportionnaliti entre 1'êlastolyse cutanee et l ' i lasto
lyse dans l'aorte. L'affinement des mêthodes biochimiques et histochimique permet
d'itudier certaines affections comme les affections cutanêes, par exemple, ou le
tissu ilastique est modifiê.

Nous menti onnerons brièvenent nos etudes portant sur le syndrone deMarfan
les anivrismes dissiquents et surtout sur Vartiriosclêrose. I I semble en effet
que des facteurs capables d'agir sur le metabolisme ceilulaires soient capables
d'empecher ou inhiber la secretion d'ilastase et ainsi prevenir la degradation
accelirie d'elastine dans ces affections. D'autres facteurs, tels que les lipo-
proteines, par exemple, seraient au contraire capables de l'accelirer.

Ainsi grace ã nos etudes recentes dans le doroaíne de la biosynthèse et de Ia
degradation de Télastine une nouveile pharmacologie peut étre tentèe pour enrayer
la destruction accilèrée de ces fibres importantes pour le fonctionnement normal
des tissus conjunctifs.
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STEM E HVEM: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA APLICAÇÃO EM CIÊNCIA !

DOS MATERIAIS , |

Walter Arno Mannheimer .

CEPEL-Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
Caixa Postal 2754 - 20000 Rio de Janeiro, RJ

A microscopia eletrônica de transmissão a altas tensões (HVEM) e

a microscopia eletrônica de varredura em transmissão (STEM) são

técnicas que obtiveram projeção nos últimos anos, seja no estudo

de problemas biológicos, seja em ciência dos materiais.

Na presente palestra serão examinadas algumas de suas aplicações

ã problemas de ciência dos materiais, em particular focalizando

os benefícios que são esperados destas técnicas, e fazendo uma

avaliação da medida em que estes benefícios são atingidos.

Face aos vultosos investimentos e complexa infraestrutura necessá

ria, HVEM ê freqüentemente operada a nível de centros nacionais

ou multinstitucionais e será incluída uma revisão do panorama

mundial neste sentido.
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FRATURA EM MATERIAIS CERÂMICOS:
SUA CARACTERIZAÇÃO POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA

Heinz Wilhelm Hlibner
Instituto Militar de Engenharia

Urca - 22290 - Rio de Janeiro - RJ

Uma das características da classe dos materiais cerâmicos é a
sua^grande fragilidade. Isso significa que a fratura de uma peça
cerâmica sob carga ocorre repentina e inesperadamente, sem qual-
quer aviso precedente, muito ao contrário dos materiais metálicos
que apresentam uma^região de escoamento plástico antes da falha.
O^comportamento frágil das cerâmicas faz com que seja bastante di-
fícil prever com precisão a máxima tensão de serviço. Assim, _ a
compreensão dos processos microscópicos que levam a fratura frágil
é ura dos problemas mais importantes na pesquisa dos materiais cera
micos porque esclarece os fatores que limitam a resistência mecânT
ca. Existe uma^correlação muito íntima entre o comportamento mecâ
nico de uma cerâmica e a sua micToestrutura porque qualquer irregu
laridade micfoestfúTúral atua como um concentrador de tensão no
sentido de aumentar a tensão local bem como o risco de fratura.De£
ta maneira, a resistência mecânica é controlada pela presença e
distribuição 'ãõjŝ pequenos defeitos microestruturais (1).

As características da microestrutura tais como o tamanho de
grão, os poros e inclusões e precipitados de segundas fases são r£
fletidos péla^natureza da superfície de fratura. Por isso, o estu
do das superfícies de fratura, a^chamada fratografia (2), consti-
tui uma importante contribuição ã pesquisa do comportamento mecâni
co e ao desenvolvimento de novas cerâmicas. Como o tamanho dos
detalhes da superfície de fratura é muito fino o uso da microsco -
pia eletrônica mostra-se necessário.^

0 interesse dos estudos fratográfiços está dirigido a dois
aspectos. Por um lado, o exame microscópico de superfícies de
fratura contribui para o esclarecimento dos detalhes do processo
de fratura, assim aumentando os conhecimentos dos princípios bási-
cos de fratura e resistência mecânica.^ Por outro lado, a fratogra
fia constitui um meio importante de análise das causas de fratu-
ra, na procura e deteção de defeitos microscópicos que provocam a
falha.^

Vários métodos estão sendo usados na fratografia de materiais
cerâmicos dependendo da finalidade da pesquisa. A técnica mais
freqüente S a observação direta de superfícies de fratura (2),^ ou
pelo microscópio eletrônico de varredura^(MEV) ou pelo microscópio
eletrônico de transmissão (MET) usando réplicas finas tomadas da
superfície. Como objetivo deste método pode-se citar: a determina,
ção da estrutura fina da superfície, a diferenciação entre fratura
inter e transcristalina, a deteção de degraus de clivagem e_a de-
terminação da sua orientação cristalográfica e a investigação do
papel de goros, segundas fases e linhas de deslizamento. Em mate-
riais cerâmicos, qualquer consumo adicional de energia de fratura
é altamente desejável porque aumenta a tenacidade (1). Uma trinca
que, ao passar por um monocristal ou por um grão individual, pro-
duz uma estrutura de degraus de clivagem em lugar de um plano de
clivagem liso já absorve mais energia. A mesma observação vale pai
ra uma trinca que propaga ao longo da rede irregular dos contornos
de grão porque percorre um caminho médio maior do que a distância
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direta, deixando uma superfície áspera. Poros e precipitados de
segundas fases podem atuar como obstáculos e bloquear ou até* impje
dir a propagação da trinca. Ojnaior efeito, contudo, e consegui-
do quando ocorre deformação plástica na região de alta tensão lo-
cal ao redor da extremidade da trinca; porque a energia consumi-
da pelo processo aumenta o trabalho de fratura por algumas ordens
de grandeza.

A formação de microtrincas de curto alcance introduzidas pro
positamente e em concentração desejada representa uma medida rela
tivamente nova e avançada cora relação ao aumento da energia de
fratura e datenacidade de materiais^frágeis (3). Este efeito,
bem como fenômenos da fratura secundária, são estudados através
da transmissão^direta de folhas finas no MET. Porém, a técnica
do MEV também é usada para detetar trincas secundárias perpendicti
lares ao plano principal de propagação (3).

Finalmente, processos de microplasticidade são investigados
por transmissão direta no MET (4). Fenômenos plásticos, mesmo
que sejam limitados ao movimento de poucas discordâncias em ape-
nas algunsjjrãos individuais, podem influir muito no comportamen-
to macroscópico de uma cerâmica. A microplasticidade pode modify
car o comportamento mecânico de várias maneiras, principalmente
a temperaturas já elevadas (»800°C) Eistem dois efeitoscau

p , pp
a temperaturas já elevadas (»800°C). Existem dois efeitos^
sados por microplasticidade que tornam a fratura menos provável.
0 primeiro é caracterizado por relaxarão plástica da tensão inter-
na ao redor de concentradores de tensão (microdefeitos) conseguiii
do evitar desta maneira que ocorra fratura nestes lugares, ao pas_
so que o segundo contribui para o arredondamento das extremidades"
agudas de trincas naturais por transporte de material. Porém, a
microplasticidade também pode contribuir para o enfraquecimento
do material. Quando o movimento de discordâncias é impedido por
um obstáculo, como um contorno de grãoi é formado um empilhamen-
to e_a tensão na sua frente torna-se várias vezes maior do que a
tensão aplicada, podendo gerar microtrincas adicionais.

Desta maneira, serão mostrados exemplos dos casos descritos
e discutidos os métodos.

Referências:

1. R.W.Davidge, "Mechanical Behaviour of Ceramics", Cambridge
University Press, Cambridge, Inglaterra, 1979.

2. C.D.Beachem, "Microscopic Fracture Processes", em H.Liebowitz
(Ed.), Fracture, Vol.1, Academic Press, New York and London,
1968.

3. N.Claussen, Fracture Toughness of AI2O3 with an Unstabilized
ZrC«2 Dispersed Phase, J.Amer.Ceram.Soc. 59, n* 1-2 (1976)
49-51. ~~

4. T.E.Mitchell, Application of Transmission Electron Microscpy
to the Study of Deformation in Ceramic Oxides, J.Amer.Ceram.
Soc. 62. n« 5-6 (1979) 254-267.
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MICR0SCOPIA ELETRÔNICA

Jo&é. Robesito Ca&cuUni

grande profundidade de foco do microscópio eletrônico

de varredura f niitiu a caracterização de dois tópicos principais em

niecânica de f 'Lura; a) modo de fraturai b] origem e forma da trinca

critica. A fratura frágil de sólidas policristalinos pode-se apresen

tar de modo transgranular B intergranular, dependendo dentre outras da

forma dos grãos; do tamanho dos grãos; fases vitreas e cristalinas en_

centradas nos contornos de grão. Teorias e explicações são elaboradas

para explicar a rel.ação entre energia de fratura e aspecto micro estru

tural. A origem da trinca critica pode levar a determinação visual do

tamanho dests trinca, havendo considerações teóricas envolvendo ene£

gia de fratura a tamanho de grão, este influenciando o tamanho criti_

co. A precipitação de fases ou concentração de impurezas em contorno

de grão pode afetar a tensão critica de ruptura, o que pode ser confir

mado pela técnica de Análise de Energia Dispersiva de R-X "CEDAX].

* fundação UrU.vesui.dade. TexiejvaZ de São CaAtoi
Vepcuvtamznio de BngeJtha/U.a de
Caixa ?o&tal, 616
CEP: 13.560 - SÃO CARLOS - S.T.
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ANXLISE DE RAIOS-X POR DISPERSÃO DE ENERGIA

EM MICROSCÓPIO ELETR8NICO DE VARREDURA (MEV)

K.K.Chavla 1
Instituto Militar de Engenharia ,,',' '

ürca - 22290 - Rio de Janeiro - RJ JL "-

Quando um feixe de elétrons bate na amostra, ocorre uma
variedade de fenômenos que pode» ser usados para obter informa -
ção sobre a amostra. 0 sinal dos elétrons secundários é particu-
larmente útil e ê usado para obter imagem topográfica da amostra.
Um detector de cristal em estado sólido, especificamente Si dopa-
do com Li, pode ser usado para medir a energia dos raioa-X gera-
dos na amostra devido ao impacto do feixe de elétrons. Quando^um
cristal Si(Li) recebe raios-X da amostra, elétrons presos nos áto
mos de Si são excitados e transferidos para a banda de condução.
Cada elétron excitado absorve 3,8 eV de energia. Portanto, mui-
tos elétrons são excitados por um único pulso de raios-X. _0 núu£
ro total de elétrons liberados é lineariaente proporcional ã ener-
gia de raios-X que entra no detector. Após cada pulso, a carga
total colecionada resulta em uma corrente que é proporcional *-£
energia de raios-X. Esta corrente é amplificada e armazenada en
um multicanal analisador (MCA) conforme sua amplitude. Após a
contagem de um número suficiente de raios-X, o 'output* do MCA
constitui o espectro dos raios-X, como gerado dentro da amostra.
Quando se deseja a distribuição de um elemento deste esgectro, p£
de se escolher esta região de interesse por meios eletrônicos e
obter o mapeamento do elemento na amostra (Fig.l). Pode se obter
a distribuição de um elemento ao longo de uma linha de interesse
ou posicionar o feixe de elétrons em um ponto e achar á composi -
ção daquele ponto (Fig.2). Além disso, existe a possibilidade de
obter informações quantitativas através do uso de computadores , fji
zendo correções de absorção, background etc.

0 acpplamento do detector de dispersão de energia ao MEV
torna-o uma ferramenta bem mais útil. Obtém-se, junto a. imagem
espacial do MEV, a composição, distribuição e perfil elemental (nf_
mero atômico Z > 11) da amostra. Entre as vantagens da análise
por dispersão de energia, p^de-ae citar o processamento rápido _e
simultâneo de todos os raios-X de todos os elementos, uma eficieii
cia de detectação maior do que o método de dispersão por compri -
mento de onda e a facilidade de operação sem limitação sobre geo-
metria ou rugosidade da superfície. A desvantagem principal esta
na resolução espectral menor do que o método de dispersão por com
primento de onda.

Referências Gerais

1. Energy Dispersion X-Ray Analysis, ASTM STP 485, Amer.Soc.
Testing Mater., Phila., Pa., EUA, 1971.

2» J.I .Goldstein e H.Yakowitz (eds.), Practical Scanning Electron
Microscopy, Plenum Press, New York, EUA (1975).
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Fig.l - (a) Inclusões em aço inox 304. 3000X.

(b) Mapeamento de Ti-KoC.
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b THE USE OF THE ELECTRON MICROSCOPE IN EVALUATING FRACTURE
;: MECHANISMS AND APPLICATION TO FAILURE ANALYSIS

jf ; I. Le May
g \ Professor-University of Saskatchewan-Saskatoon
?/•• Canada e Professor Visitante - Prog.Eng? Metalúrgica
I " COPPE/UFRJ - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL

'4.' SUMMARY

I A detailed knowledge of'fracture mechanisms is important to metallurgists and
fe engineers in order to understand why components fail in service and to
•"' facilitate decisions being made regarding the choice of suitable materials and
•\ stress levels for particular conditions of environment and load. It is also
ip becoming of increasing importance that the reasons for failure be evaluated in
ÍTJI situations where danger to or loss of life may have occurred, or to determine
f}' more appropriate material, heat treatment or component geometry to aid in
r improving reliability.
: Detailed observations of fracture surfaces are r*»> jired to identify failure
, modes and mechanisms and these must be complemented by microstructural
J examinations of adjacent material in many cases. The fracture surface obser-
;•*> vations may be accomplished by direct visual observation, low magnification
'••'"• examination, optical microscopy, and electron microscopy, both scanning using
f the SEM, and transmission using the TEM. In many cases of failure investigation

it is not necessary to go beyond visual or low magnification inspection, but in
• others it is essential to use the electron microscope to identify features
i; distinctive to particular failure mechanisms.Similarly, in order to have a sound
\: appreciation of relevant failure mechanisms the characteristic features of each
: mode must be well known to the investigator.

There are a number of works of reference dealing with techniques of failure
analysis (1-4), and also with the features displayed on fracture surfaces (5-6).
The present paper draws some of its material from a more extensive review of
fracture mechanisms (7), and describes the various mechanisms which may occur,
while providing TEM and SEM fractographs corresponding to each. Specifically,
features appropriate to brittle, ductile, fatigue, intergranular and
environmentally assisted fracture are discussed and illustrated.

In addition to examining the morphology of fracture as displayed by means of
electron microscopy, some examples are given where electron microscopy has
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been an important tool in identifying particular failure causes or improper
material conditions in actual components. These include bolts supporting
reinforced concrete panels in a multistorey building, and which broke, thus

';: allowing the panels to fall after several years of service; fracture of
orthopaedic implants (8-9); and non-destructive evaluation of the possible re-
use of an overheated generator rotor for a large turbo-generator unit (10).
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V MATERIAIS ELETRÔNICOS: SUA DOCUMENTAÇÃO
/u POR MICROSCOPIA E DIFRAÇÁO ELETRÔNICA

\ Neelkanth G. Dhere
Instituto Militar de Engenharia

Urca - 22290 - Rio de Janeiro - RJ

O funcionamento e a qualidade de dispositivos semicondutores
dependem vitalmente da estrutura, da perfeição cristalográfica e
da morfologia do material semicondutor. Por exemplo,a eficiência
de conversão direta de radiação em eletricidade aumenta com a di
minuiçao da densidade de discordâncias. A microscopia eletrônica
de transmissão e de varredura e a difração eletrônica por refle-
xão e por transmissão junto com a difração de raios-X constituem
os principais métodos de estudo de estrutura e morfologia.

Embora as células solares para as expedições espaciais usem
pastilhas de cristais mais perfeitos de silício disponíveis, as
aplicações terrestres em larga escala para a geração de eletrici
dade, filmes finos de materiais policristalinos ou amorfos pode-
rão tornar uma solução economicamente mais viável. _0s filmes^fl
nos_de_jtelüreto de çádraio que possuem a maior eficiência teórica
d¥ conversão direta (AM 1) da radiação solar em eletricidade ""e
que demonstra uma^fotovoltagem anormalmente alta quando deposita
dos à ângulos oblíquos, foram estudadas por difração eletrônica"
e micros copia eletrônica de transmissão (1). A fig.l mostra que
os filmes finos cresceram com os planos 211 e 00.1 de telure_
to de cldmio de respectivas estruturas de cúbico de face centra-
do (CFC) e de hexagonal compacto (hc) paralelo a superfície e a
fig.2 demonstra a morfologia dos grãos. Estes estudos e outros
de microscopia eletrônica de varredura indicaram crescimento de
montfculos inclinados ao lado da direção de incidência do vapor.
0 efeito de alta fotovoltagem foi atribuída a formação de uma
série de junções p-n provocadas provavelmente pela mudança da
composição durante a evaporação. A variação de composição influên
cia a resistividade do material e no caso de compostos de grupos"
II-VI também determina sua estrutura: CFC ou hc. Uma maneira de
calibrar o desvio da composição é através de medida da razão c/a
que c ligada a distância de ligação, u. A lacuna de chalcogeni -
tos nos compostos de grupo IV-VI e II-VI resulta num crescimento
de cristais filamentaTes, "whiskers".AFig.3 mostra o fenômeno no
caso de casadas de CdS depositadas a vácuo (2). Filmes finos con
jugados de CdS-Cu2S, (Cdo,8Zna 2) s~ C u2 s e CdS/InP são alguns do?
sistemas mais quotados para células solares baratas. Novas es-
truturas e superestruturas são formadas devido a mistura na in-
terface destes materiais conjugados como demonstrado no caso de
CdS/InP na Fig.4. A difração e a microscopia eletrônica também
são importantes meios de documentação das super-redes, microes -
truturas com dimensões abaixo de ljnicron e grafoepitaxia, todos
estes fenômenos com possível influência marcante sobre os dispo-
sitivos do futuro.

Referências:
1) N.G.Dhere, R.G.Pinheiro c N.R.Parikh, Japan.J.Appl.Phys.Supl.

2, Part 1, (1974), p. 805.
2) N.G.Ohere e N.R.Parikh, Thin Solid Films, £0 (1979), p. 2S7.
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Fig.l: Figura de difração de
elétrons de um filme fino de
CdTe de - 50 A de espessura.

Fig.2: Microscopia eletrônica
de campo escuro corresponden-
te a reflexão 220 da Fig.l.

Fig.3: Microscopia eletrôni-
ca de varredura demonstrando
o crescimento de "whisker" num
filme fino de GdS.

Fig.4: Figura de difração mos-
trando o crescimento da super-
estrutura num filme fino conju
gado de CdS/InP.
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EXAME DA DETERMINAÇÃO DA TERCEIRA DIMENSÃO EM MICROSCOPIA ELETRONI
CA DE VARREDURA

Marcos Farina de Souza e Raul Dodsworth Machado

Instituto de Biofísica da U.F.R.J.

Apôs analisar diferentes informações (1,2) sobre o efeito
tridimensional em pares estereoscópicos, abordamos o problema da me
dida da terceira dimensão utilizando a formula d* IAUE e BILLIARD
<Ds : ! i i

M * aumento

Em diversos pares obtidos com um JEOL 25-S-II calculate?
a altura de detalhes, verificando as causas de erro e as condições
práticas de trabalho. Inicialmente, para melhor conferir os resul_
tados, examinamos preparações de latex_monodisperso de polistireno,
em que a maioria das esferas tem um diâmetro de 1,3 pm, em seguida
aplicamos o método a preparações do órgão elétrico principal õa
Electrophorus electricus L., com vários ângulos de rotação, senão r
eixo paralelo ao lado maior da tela (e da fotografia). Com base r...
figura 1 (8.000X, ângulo de 20°) foram obtidos os seguintes resulta
dos, reduzidos ã dimensão do objeto:

A B C D Médias
1 1,1 1,9 1,4 1,9 A - 1,2 pm
2 1,2 2,0 1,6 2,0 B - 2,0 um
3 1,3 2,1 1,6 2,1 C - 1,5 pm
4 1,1 2,1 1,5 2,1 D - 2,0 jim

Como era de prever, a escolha dos pontos de referência A,
B, C e D, em relação aos quais se tomam as medidas xE e xj> só alte
ra os resultados caso estejam situados em planos diferentes daquele
que tangencia as bases das esferas. Na amostra examinada o ponto A
está bem próximo desta posição, porém os demais situam-se em níveis
inferiores. As medidas encontradas correspondem, portanto, âs con
dições existentes, em que o fundo apresenta irregularidades vis!
veis.

No par da figura 2 (1.200X, ângulo de 10 ) aparece um tre
cho da face caudal de um eletrócito, estando o topo da protuberân
cia maior 13 pm acima do ponto assinalado pela seta.

No terceiro par (2.500X, ângulo de 10°) o desnível entre
o cimo (*) da papila rostral do eletrócito e o ponto assinalado pe
Ia seta é de 27 pm.

1. Chatfield, E.J. - Introduction to stereo scanning electron mi_
croscopy, In Principles and Techniques in Scanning Electron Micro?
copy. Vol. 6, ed. por M.A. Hayat, 1978.
2. Peachey, L.D. - Stereoscopic electron microscopy, principles and
Methods. Manuscrito.
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figura 1. Efeito da fixação em PCA e em etanol ácido acético sobre a preservação de timidina-

H, em glândula salivar de Braâysia hygidix. A) Na abcissa estão representados os ní-

veis de .radioatividade do grupo de regiões anteriores de glândulas fixadas em PCA

e na ordenada os das regiões irmãs fixadas em etanol ácido acético. B) Cromossomos

de regiões anteriores de glândulas fixadas cm PCA (....) e em etanol ácido acético

( )• Nas abeissas estão representadas as classes das razões entre os números de

grãos de prata sobre os pufes de DKA (C4.C5 a C7) e sobre a região controle (Cl).

20
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figura 2. Efeito da hidrõlise em HC1 4N sobre a preservação de timidina- H, em glândula sali-

var de Bradysia hygida fixada em PCA. A) Na abcissa estão representados os níveis

de radioatividade do grupo de regiões anteriores de glândulas não submetidas a hi-

drõlise; na ordenada, os das. regiões irmãs tratadas com HC1 4N. B) Cromossomos de

regiões anteriores de glândulas salivares submetidas a hidrÓlise (....) e cromos -

somos do grupo controle ( ). Nas abeissas estão representadas as classes das ra-

sões entre os números de grãos de prata sobre os pufes de DNA (C4.CS e C7) e sobre

• região controle» (Cl).
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Efeito da fixação em ácido perclõrico sobre a preservação do DNA, em glândula

salivar de Bradysia hyçríâa. M.L. Paço Larson, J.C. de Almeida e H. Sauaia,

Depto de Morfología, Faculdade de Medicina de Ribeirão Freto, USP.

Um dos pré-requisitos para a citofotometria ao nível de cromossomos ou re -

giões cromossomicas é a obtenção de preparações que conservem a substância a ser

quantificada e apresentem boa morfologia e espalhamento adequado dos cromossomos.

A solução de etanol ácido acétieo (3:1) tem sido o fixador mais usado no estudo

da cromatina ou cromossomos em preparações de esmagamento. Em nosso material ,

entretanto, a fixação em ácido perclõrico (PCA) a 7%, a temperatura ambiente

(Sauaia,H. et ai, Chromosoma JM, 129-151, 1971) produz, consittentemente, prepa-

rações de qualidade superior a observada com etanol ãcid" acético. Por outro la-

do, o tratamento com PCA, nesta concentração e temperatura, pode promover extra-

ção de DNA; o uso deste tipo de fixação em estudos quantitativos exige, portanto,

verificações que avaliem tal possibilidade. Observações radíométricas (figura Ia)

dos níveis de radioatividade de regiões glandulares fixadas -em PCA ou em etanol

ãcido acético, apôs administração de timidina- H "in vivo", indicam que a fixa -

ção em PCA a 7%, per 1 hora, ã temperatura ambiente, eqüivale a fixação em eta -

nol ãcido acético (P>0,20), no que diz respeito a preservação do DNA. Esses re-

sultados são confirmados por observações feitas sobre preparações auto-radiogrã-

ficas de esmagamentos de regiões glandulares fixadas em PCA ou em etanol ãcido a-
".. - ' — 3 - ~

cético, apôs administração de timidina- H. A contagem do numero de grãos de pra-

•ta sobre 3 pufes de DNA (C4,C5 e C7) e uma região cromossomica não formadora de

pufe (Cl) mostrou qua as médias das razões (figura lb) entre o número de grãos

de prata de cada pufe e da região controle, dos cromossomos fixados em. PCA não

diferem significativamente (P>0,40) das dos cromossomos fixados em etanol ãci-

acético. Esse estudo vem afastar a possibilidade de extração seletiva de quanti-

dades significantes de DNA. Através de auto-radiografía e radiometria estudamos,

ainda, o efeito da hidrólise ácida, envolvida na reação de Feulgen, sobre a pre-

servação de timidina- H, em material fixado em PCA. Esse estudo radiométrico (fi-

gura 2a) sugere que a hidrólise em HC1, em glândula fixada em PCA, poderia estar

promovendo a extração de uma pequena quantidade de DNA, da ordem de 11 (P<,0,05).

He#so que essa extração ocorra de i-modo consistente sõ sera relevante em estudos

em que «ao comparadas quantidades muito semelhantes de DNA ou se for seletiva ao

nível dos segmentos cromossÕmicos em questão. Essa possibilidade é também afasta-

da por resultados auto-radiográficos (figura 2b), onde as razoes entre o número

de grãos de prata de cada pufe e da região controle dos cromossomos submetidos a

hidrólise não diferem da dos cromossomos do grupo controle (PJ>O,SO).
(CNPq. 2222.0321/78)
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PRESERVATION OP ULTRAFINE STRUCTURE IN TISSUE KEPT 22 MONTHS
IN FIXATIVE SOLUTION.

COIRO, J.R.R., HEUSER, M.C.F. and VASCONCELLOS, V.L.
Laboratory of Electrom Microscopy, Department of Morphological
Sciences;-Instituto de Biociências (UFRGS) . 90000-Porto Alegre
(RS) Brasil.

It is well know among electron microscopists that biological
material need special care in order to avoid ultrastructure alte-
ration of the cells. According to the opinion of several authors
(GONZALEZ-SAHTANDER, '69-Tecnicas de Microscopia Eletrônica en
Biologia, p.26; TRUMP & ERICSSON, '65-Lab.Invest., 14:.1245;BOHMAN
& MAUNSBACH, ' 70- J. Ultras true. Res., ̂ Pjl9^; HAYAT, "HO , Princi -
pies and Techniques of Electron Microscopy Biological Application
Vol.1, p.34; MERCER & BIRBECK, '74-Manual de Microscopia Eletroni.
ca, p.7; JUNQUEIRA & SALES, '75-Cienc.Cult., 2_7(5) :461) , special
attention must be given to specimen size, type, temperature and
duration of fixation as well as to rinses.
Cells from normal breast tissue immersed in buffered glutaral -

dehyde during 22 months and submitted to prolonged staining and
rinses did not show ultrastructural injuries. This observation
permits to suppose that, when necessary, it is possible to store
material for long periods of time prior to preparation of the
electron microscopy sections without causing any detectable dama-
ge to endocellular components.
The material was treated as follows: breast tissue block with

1.5cmX5.0cm was fixed in buffered glutaraldehyde (MILLONIG, '61 -
pH7.3-0.23M) and mantained for 22 months at 5°C. The material was
then cut in smaller pieces (0.5-1.0mm3} and refixed in a fresh
glutaraldehyde solution for one hour at room temperature. Three
rinses were made in isotonic buffer, the last one for 24 hours at
5°C. Fixation in 1% osmium tetroxide was performed with the same
buffer, followed by staining in 1% aqueous uranyl acetate solu -
tion {KELLENBERGER et al., '58) at 5°C for 24 hours. Dehydration
was made in alcoholic series followed by embedding in Polylite
8001-P (COIRO & BRUNNER, '73). Thin sections were obtained with
an Ultratome IV(LKB). Staining was performed by mean of lead ci -
trate (REYNOLDS, '63). Sections were finally examined in an Elmis
kop 102 electron microscope at 80kV at 3000x to 30000x magnifi -
cation.
These results as well as others obtained with human aorta (COI-

RO, HEUSER & VASCONCELLOS, '79-unpublished) suggest that the key-
point of a reasonable fixation remains on the time that elapses
between tissue excision and contact with fixative and not on sto-
rage time (22 months), dimensions of blocks (1.5-5.0cm) and dura-
tion of rinses (24 hours).

This work was supported by grant from Fundação de Amparo a Pes-
quisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) and Prõ-Reitoria
de Pesquisa e Põs-Graduação da UFRGS (PROPESP).
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LXPLAMATION OF FIGURES

1 (L) lumen, (v) inicrovilli,
(W) nucleus of epithelial
cell, (arrov/) myelin-f igure.
x5,20U

2 (m) mitochondrion, (arrov/)
external chamber. x60,000

3 (G) Golgi complex. x53,00 0

•\ (CT) centriole. xG5,000

5 (d) desmosome, (arrov/) poli-
somes. x41,000

6 (II) nucleus, (arrow) inter-
celular space. xlS,000

7 (er) endoplasiaic rcticulur.
(arrov/) ribosone. x21,000

8 (W). nucleus, (cr) chronatin,
(m) mitochondrion, (p) pore,
(arrow) polisome. x30,000

9 (N) nucleus of endothelial
cell, (Ec) erythrocyte.
x6,700
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UM NOVO MÉTODO PARA EXTRAIR LINHAS Z DE MOSCULOS ESQUELÉTICOS.

Fernando de Castro Reinach e A.M.S. Toledo. DeptÇ. Histologia e
Embriologia do ICB/ÜSP. Caixa postal, 4365. 01.000 São Paulo -
Brasil.

Usamos fatias ds 500yru de músculo fresco para estudar a cap£
cidade do "calcium activated factor" endógeno (Daytcn,Biochemistry,
15_s 2159, 1976) de remover linhas Z. Incubações por 10 minutos
numa solução contendo cálcio provocam o completo desaparecimen
to das linhas Z (Fig. 3). Incubações prévias na presença de EDTA
não impedem a posterior remoção da linha Z quando as fatias são
incubadas na presença de cálcio, se a incubação prévia não ul-
trapassar 40 min. A taxa de perda de proteínas das fatias para
o meio de incubação diminui de maneira similar qualquer que se
ja a solução empregada, tendendo a zero após 60 min.

Comparando as proteínas extraídas na presença de cálcio com
as extraidas na presença de EDTA em eletroforeses num sistema
SDS-poliacrilamida (Fig. 2), pudemos detectar um polipeptídeo de
peso molecular superior a 200 kdaltons, extraído somente quando
se observa uma completa remoção das linhas Z ao microscópio ele
trônico.

Na presença de EDTA, nunca observamos nem extração da linha
Z (Fig. 1) nem a liberação desse polipeptídeo (Fig. 2).

Fig. I - Micrografia eletrônica de uma fatia incubada por 40
min. na presença de EDTA. Observe a manutenção das linhas Z (se_
ta). Aumento 34.000X.

Fig. 2 - Fotografia de um gel de poliacriland da e SDS.A- Mar
cadores de peso molecular: cadeia pesada da miosina (M> 200 kdajL
tons; albumina (AL) 68 kdaltons; actina (Ac) 45 kdaltons. B-Po
lipeptídeos- extraídos durante uma incubação por 40 min. na pre_
sença de EDTA. C- Polipeptídeos extraidos durante uma incubação
por 40 min. na presença de cálcio; observe o polipeptídeo de mais
de 200 kdaltcns (seta).

Fig. 3 - Micrografia eletrônica de uma fatia incubada por 10
min. na presença de EDTA e em seguida por 20 min. na presença de
cálcio. Observe a ausência da linha Z. Aumento 30.200x.

(Financiado pela EftEESP - Processos 7õ/o«v;, 77/1431 e 77A431-R).
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Análise Ultraestrutural de mãcrofagos utilizando estereoscopia as-
sociada a Hicroscopia eletrônica de alta voltagem.
Wan.derlçy de Souza e Marlene Benchimol
Instituto de Biofísica, UFRJ, Ilha do Fundão, 21941, Rio de Janeiro

Com as técnicas usuais de preparo de especiraens biológicos para mi-
croscopia eletrônica somente determinadas regiões de uma célula são
examinadas. Sempre que se deseja analisar a distribuição global de
uma estrutura celular torna-se necessário o uso de cortes seriados
o que em geral é uma tarefa exaustiva. Nos últimos anos^Porter e c£
laboradores desenvolveram técnicas para observação de células intei^
ras utilizando o microscópio eletrônico de alta voltagem. Na preseii
te comunicação agresentamos os resultados obtidos com estas técni-
cas, na observação de mãcrofagos. Os macrofagos foram obtidos a pa£
tir da cavidade peritoneal de camundongos, plaqueados com grades co
bertas com Formvar e cultivados durante 24 horas a 379C em meio 199
e 20Z de soro fetal bovino. Após o cultivo, as células foram fixa-
das durante 15 minutos em glutaraldeido, pós-fixadas durante 5 min_u
tos em OsO,, desidratadas em etanol e secas pelo método do ponto
critico utilizando C0_ líquido. As observações Joram feitas utili-
zando o microscópio eletrônico JEOL operando a 1000 KV. Pares estje
reoscópios foram «btidos utilizando inclinações compatíveis com a
espessura da região analisada e com o auacnto empregado. Nas prepja
rações feitas com essa técnica foi possível obter imagens gerais
de macrofagos em que se pode analisar todas as regiões da célula.
0 núcleo é extremí-.nante denso, revelado poucos detalhes. No cito-
plasma, no entanto, é possível determinar a distribuição das dife-
rentes organelas. A superfície do macrofago e irregular contendo
projeções de diferentes formas. Nas regiões de extensão pode-se
observar uma área citoplasmática mais fina. A análise da matriz ci~
toplasmãtica demonstra a presença de ura sistema de trabéculas cons_
tituindo um citoesqueleto, confirmando os resultados obtidos por
Porter e colaboradores em outras células. 0 arranjo de trama na re-
gião periférica difere daqusle encontrado na região central do ma-
crõfago. Tal trama é constituída por microtúbulos, microfilamentos
e outros elementos; Sua disposição espacial é visualizada com gran-
de nitidez quando se examina pares estereoscõpios. Observação das
regiões mais delgadas da célula utilizando 100 KV em microscópio con
vencional também permite a observação destes elementos. Achamos que
esta técnica pode se tornar um meio extremamente eficiente para o es_
tudo da organização estrutural de diferentes tipos celulares.

Agradecemos ao Prof. K.R. Porter pelas facilidades colocadas ã nossa
disposição em seu laboratório (Department of Molecular, Cellular and
Developmental Biology University of Colorado) e a utilização do mi-
croscópio JEOL 1000 mantido pelo National Institutes of Health Grant
RR-00592. Este trabalho foi realizado com auxílio da WHO, CNPq,
CEPG-UFRJ e FINEP

Fig. 1 - Aspecto geral do macrofago. Pode-ae observar o núcleo (K) e
as várias extensões do citoplasma. Míticondrias em forma de bastão
e granulos lisossomais podem^sev identificados. X.^8.000
Fig. 2 - Detalhe de una região da expansão do macrofago mostrando mi.
tocondrias (M) e o sistema de microtúbulos, filamentos e trabéculas
que formam a matriz citoplasicãtica. X. 35.000.
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Detacção ca Proteínas Básicas ao Microscópio Eletrônico

Thafs Souto-Padron, Paulo F.P. Pimenta, Marlene Benchinol e Wander_
ley de Souza.
Instituto de Biofísica e Departamento de Histologia e Embriologia,
UFRJ, Ilha do Fundão, 21941, Rio de Janeiro

Varias evidências indicam que a proteínas básicas nucleares estão
envolvidas no controle de diferenciação celular. Por outro lado,
proteínas básicas podem estar associadas a componentes citoplastnã
ticos. Resultados obtidos nos últimos anos mostram que tais pro-
teínas_são importantes como agente bactericida e facilitador da p£
netraçãode protozoãrios patogênicos em células de vertebrados. Tojr
na-se então importante dispor de métodos que permitam a localiza-
ção ultraestrutural de polipetídeos ricos em aminoãcidos básicos.
Dois métodos tem sido utilizados com este objetivo^ ácido fosfotun_
gstico (PTA) alcoólico e prata amoniacal. Em relação ao primeiro,
vários autores acham que o PTÀ interage com polissacarídeos e não
com proteínas básicas. Nos últimos anos nosso laboratório desenvo^
veu uma série de estudo no sentido de determinar a especificidade
destes métodgs e suas aplicações. A fim de controlar a especifici-
dade, experiências paralelas foram feitas aplicando-se o método do
ácido periódico-tiosemicarbazida-proteinato de prata para detecção
de polissacarídeos. Âcetilação das células foi utilizada visando
bloquear os grupamentos amino livres. As seguintes células foram
examinadas: (1) vários tripanosòmatídeos: (2) Tritrichomonas foe-
tus; (3) Toxoplasma gondii; (4) Eosinõfilos e nastõcitos purifica-
dos. Os resultados obtidos com estes' diferentes sistemas nos leva-
ram as seguintes conclusões: 1- 0 ácido fosfotúngstico alcoólico
não detecta polissacarídeos; 2- As técnicas do ácido f osfotúngsti^
co e da prata amoniacal apresentam especificidades diferentes. Es_
truturas que se mostram positivas com um método podem estar nega-
tivas com o outro; 3- Em ambas as técnicas, a âcetilação prévia
das células impede o aparecimento do produto eletron-denso nas vã
rias estruturas. 4- Além do núcleo, varias estruturas apeetentan
proteínas básicas. Entre elas destacamos (a) cinetoplasto de tripa-
nosoinatídeos; (b) hidrogenossomos e costa de T.foetus; (c) róptri"ã"s
e micronemas do T.gondii; (d) microtúbulos citoplasmãticos e axo-
nemais de várias células; (e) junção inter-celular do tipo desmos-
soma; (f) lisossomos dos eosinófilos e grânulos citoplasmãticos
dos-mastõcitos. Os resultados obtidos indicam uma grande potência
lidade de aplicação destas duas técnicas citoquímicas em análises
ultraestruturais.

Trabalho realizado com auxílios do CEPG-DFRJ e FINEP.

Fig. 1- Toxoplasma gondii. A reação ao método do PTA pode ser visua
lizada no núcleo (N), nas rÕptrias (R) e aicronemas (—*) X.22.500.
Fig. 2- Tritrichomonas foetus. Submetida ao método da prata amonia-
cal. Partículas de prata são vistas apenas sobre oi hidrogenossomas
(H) X. 22.000.
Fig. 3- Mastõcito. Tratado pelo método da prata amoniacal. Partícu-
las de prata tão observadas sobre todos os grânulos (G) X.22.500.
Fig. 4- Leptomona» samueli. Corte transversal da região de emergên
cia do flagelo a partir da bolsa flagelar. A reação ao método do
ácido fosfotúngstico é positiva nos complexos juncionais ( r )
X. 56.000.
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QUIMILUMINESCENCIA DE SEMENTES DE SOJA DURANTE A GERMINAÇÃO

Alberto Boveris e Sylvio Gonçalves da Silva

Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências da Saúde, Bloco H,
Universidade Federal do Rio de janeiro. Cidade Universitária,
21910 Rio de Janeiro

As sementes de soja (Glicina max) apresentan uma quimiluminescen-

cia espontânea (Boveris e col., 1980? ref. 1) que pode ser estimada
4 2

em 10 fotons/min por cm . Esta quimiluminescencia ê estimulada 3 a

5 vezes durante a germinação. O aumento máximo da fotoemissão oco-

rre em menos de 1 minuto após a umidificação; esta emissão decae

até estabilizar-se em 15-30 minutos e permanece constante durante

as primeiras 24 horas durante a embebição. Dado que as sementes au-

mentam de volume, a fotoemissão constante em termos de superfície

corresponde a um aumento de fotoemissão por semente de 2.5 vezes no

mesmo período. Sementes "sensibilizadas" por umidificação durante

1 minuto e secagem durante 24 horas, apresentan uma quimiluminescên-

cia de até 1.5 fotons/min por cm . Uma maior fotoemissão observa-se

quando o processo de "sensibilização" se repete até 3-4 vezes. Nes-

tes casos observa-se una correlação negativa e estatisticamente

significativa (r= 0.977; p= 0.02) entre quimiluminescencia induzida

por umidificação e poder germinativo. A quimiluminescencia de se-

mentes de soja têm sido atribuída a reações de terminação de radi-

cais livres originados como produtos laterais da reação da lipoxi-

genase (EC 1.13.11.12)(ref. 1-2). As espécies quimiluminescêntes

parecen ser oxigênio singulete ( O2> e carbonilos excitados (=CC(*)

que emitem no vermelho e no verde-azul, respectivamente. O DABCO

(.l,4-diazabiciclo-(2,2,2)-octano) aumenta 1.6 vezes a fotoeraissão

das sementes de soja na umidificação, sendo portanto justificado

postular que parte da quimiíuminescência é devida a emissão bimole-

cular do O2- O aumento da quimiluminescencia durante o primeiro

minuto da umidificação constitui o evento bioquímico que mais cedo

aumenta durante a germinação. A atividade da lipoxigenase parece

estar relacionada a um aumento da permeabilidade de membranas por

intercalação de grupamentos hidrofllicos nas bicamadas lipldicas

das biomembranas.
Auxílios financeiros: CNPq, FINEP (FUJB), CEPG e ABIF.
1. Boveris, A., Sanchez, R.A., Varsavsky, A.I., Cadenas, E. (1980)

FEBS Letters 112, 000-000
2. Boveris, A., Cadenas, E., Chance, B. (1980) Photobiochem.photo-

biophys. 3_, 000-000
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Fig. 1. Quimiluminescencia das sementes |
j$I de soja durante a germinação.

Fig. 3. Efeito da "sensibilização"
(por umidificação e secagem)na fo-
toemissão da sementes de soja. Os p i 2> E f e i t o d o D A B C 0 (2

números 0 a 3 indican o numero de n a
y
q u i m i l u m i n e s cência de semen

processos de "sensibilização". t \ ^ n a u m i d i f i c a ç ã o.
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Fig. 1 - Células aderentes à glândula salivar de B.hygida, 40 horas depois da muda pupal.

Notar a integridade da lâmina basal. Notar em C o grande número de fossetas revesti-

das. Fixação em aldeido glutãrico 2,5% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,3, seguida de

tetrõxido de õsroio 1% no mesmo tampão. Inclusão em araldite e coloração dupla.

Gs= citoplasma da glândula salivar; L= lâmina basal; Cp= cromossomo politênico;

Ca= célula aderente. A=1900x; B=6400x; C=8000x.



CÉLULAS ADERENTES DURANTE A HISTOLISE DA GLÂNDULA SALIVAR DE

BRADYSIA HYGIDA (DIPTERA, SCIARIDAE).

Alves, M.A.R. (Depto. Biologia, PFCLRP/üSP), Gonçalves, R-P. e

Sauaia,H. (Depto.Morfologia,FMRP/USP).

Montagens totais da glândula salivar de B.hygida

mostram, ao longo do processo de histolise, um número crescente de

células aderentes ã glândula, dotadas de grânulos citoplasmáticos

PAS-positivos. Pelo menos três tipos dessas células foram observa-

dos em nível de ultra-estrutura na idade de 30 a 50 horas depois

da muda pupal (Fig. 1). Nas zonas de aderência, a lâmina basal do

epitélio glandular permanece integra. Nas células glandulares, o

aspecto do citoplasma basilar, na região de contacto, não difere

do apresentado em lugares livres de células aderentes ou em ida -

des anteriores ao aparecimento dessas células. Não há sinal de he-

terofagia. Células semelhantes foram observadas em montagens to -

tais de outros órgãos que não são histolisados. S possível gue as

células aderentes tomem material produzido autoliticamente na

glândula salivar e sirvam para sua transferência para outros ór -

gãos (1). Por outro lado, não se exclui a possibilidade de que

elas contribuam para o processo 3e histolise da glândula pela

transferência de enzimas digestivas (2).

(CNPq. 2222.0321/78)

1. Whltten, J.M. (1969) - Haemocyte activity in relation to

epidermal cell growth, cuticle secretion, and cell death in-

a metamorphosing cyclorrhaphan pupa. J. Insect. Physiol. ,

^5, 763-778.

2. Anglas, J. (1900) - citado em de Duve,C, The lysosome in

retrospect, in Lysosontes in Biology and Pathology, pg. 22,

J.T. Dingle and H.B. Fell (eds.), American Elsevier Publish-

ing Co., New York, 1973.
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- Autoradiografia e microscopia eletrônica na determinação do local de bios_

síntese _do_RNA do virus "vira-cabeça" do tomateiro.

Dcaeay M. Silva, ESALQ e CENA-USP, Piracicaba

Neusa L, Nogueira, CENA-USP, Piraciaaba

0 sítio intracelular de biossíntese do RNA do vírus "vira-cabeça" do tomateiro

(WC) não foi ainda estudado sistematicamente.

Mo presente resumo tecido foliar de HútotÂona ta.baa.um L. sadio e infectado com

W C pré-tratados ou não com solução aquosa de actinomicina D (AMD) à 75 pg/ml durante

16 horas para inibir a síntese dos RNAs normais.

Ma etapa seguinte essas peças foliares. foram incubadas durante 5 horas em sol_u
— 3 """
ção aquosa de Uridina-5- H com atividade específica igual a 29.2 Curies/mMol.

Posteriormente, essas peças foliares foram submetidas aos tratamentos comuns

obtendo-se assim espécimes para microscopia eletrônica (fixação com glutaraldeido e

ãcido Ósmico, desidratação com acetona, prê-cnloração com acetato de uranila, infil

tração e inclusão em Epon 812). Cortes ultrafinos de tecidos de fumo infectados cora

W C , tratados com AMD (WC+AMD) ou não (WC+H.O) ou tecido de fumo sadio comocontrole

{FS+H«O) foram colocados em grades de cobre e cobertos com anuisão Ilford L4 pela te£

nica de alça e após 2,5 meses de exposição revelados, examinados e fotografados ao s»i_

croscÓpio eletrônico.

~ 2
Os resultados obtidos representando grãos de prata/ptm das organelas contadas

nas eletrofotomicrografias foram tabeladas conforme se segue:

ORGAÜELA Tratamentos
WC+AMD WC+H 2O FS+H2O

Núcleo 6,22
Nucleolo 0,05
Mitocôndrio 0,03
Cloroplasto 0,30
Citoplasma 0.80

0 exane dos dados revela que o citoplasma é a região celular que tem 13,3

(WC+AMD) ou 19,0 (WC+H.0) vezes mais grãos de prata que a mesma região do controle
~ 3

(FS+HgO). Essa maior incorporação no citoplasma de U-5- H esta sendo estudada do po_n

to de vista quantitativo para discrininação da subestrutura celular incluida na tabe

Ia anterior como citoplasma

04

7,25
0,09
0,02
0,55
1.14

1,85
8,89
0,52
0,35
0.06



Grãos de prata obtidos em células de fumo afetadas pelo W C pré-tratado com
gua (A) ou AMD (B) e U-S-^H. M = mitocôndrio, Cl = cloroplasto, V = vírus,gp
grãos de prata, N = Núcleo, Ne = nucleolo. 17,500 x
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Fig.l. Virus de tamanho semelhante ao de ribossomos no interior de
glóbulos citoplasmãticos (G| e entre plasmalemas contTguos (seta).
Fig.2. Grandes partículas vi/icas no interior de glóbulos (G) ou
livres no eitoplasma. N = núcleo

Fig.3. VesTculas (V) provavelmente envolvidas na maturação dos vi-
rus mostrados na Fig.2. Fig.4. Os dois tipos de virus (setas) pr£
sentes na secreção salivar (S) de J. infestans.
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DOIS TIPOS DE VIRUS PRESENTES EM GLÂNDULAS SALIVARES DE TRIATOHA

INFESTANS (1)

Maria Luiza S. Mello e Creuza A. Dias

Departamento de Biologia Celular, I.B., UMICAMP, Campinas (SP)

Em diversos órgãos de hemípteros^reduviídeos vetores da doença
de Chagas, criados em laboratório, tem sido encontradas partículas
víricas com o tamanho aproximado do de ribos somos (2,3). Estas se
localizam no citoplasma e entre_plasmalemas contíguos das células
afetadas e apresentam com frequincia um arranjo paracristalino.
Uma vez que tais insetos são muitas vezes utilizados para o diag-
nóstico da doença de Chagas, torna-se de interesse verificar a po£
sibilidade de transmissão dos virus aos seres humanos, no ato d¥
picada. 0 primeiro passo nesse sentido deve ser a constatação das
partículas vTricas na secreção salivar de tais triatomíneos.

No presente trabalho foram estudados ao ME cortes ultrafinos
de glândulas salivares de ninfas de^S? estádio de Triatoma infes-
tans fixadas rotineiramente e incluídas em Epon 81z._ üonstatou-se
nas células glandulares a ocorrência de partículas víricas seme-
lhantes às descritas em tubos de Malpighi e músculos dos mesmos úi
setos (2,3) (Fig.l). Raramente foram estas observadas na secreção
salivar,quando da extrusão de material eitoplasmãtico para o lúmen
das glândulas (Fig.4). Outros virus, porém, apresentando até 390A
de jb em corte transversal, foram vistos livres no citoplasma ou no
interior de glóbulos, alguns dos quais lembram citolissomos (Fiq.
2). Com freqüência, na proximidade destes, foram encontradas vesi-
cuias com inclusões de tamanho semelhante ao das partículas víri-
cas, mas interior eletrolúcido (Figs.2,3). Glóbulos semelhantes a
estes têm sido descritos en material vegetal e admitidos como par-
ticipando do processo de maturação de vî rus (4,5). Os virus_ de
maior tamanho apareceram com alta freqüência em meio ã secreção S£
lî var algumas vezes simultaneamente com os pequenos virus (Fig.4).
Hã, portanto, possibilidade de que as partículas víricas encontra-
das nas glândulas salivares de T. infestans sejam inoculadas nos
seres humanos durante os testes""para diagnóstico da doença de Cha-
gas. Dados referentes ao seu grau de periculosidade ao homem s&o
ainda inexistentes.

Referências
1. Trabalho realizado parcialmente no Centro de Microscopia Eletrjô

nica do IB da UNICAMP (Coordenador: Prof.B.C.Vi dal) e contando
com auxílio da FAPESP. Os insetos foram fornecidos pelo Prof.Dr.
O.Foratini e Dr.J.M.S.Barata da Fac.Saúde Pública, S.Paulo.

2. Dolder, H. S Mello, M.L.S., Cell. mol. Biol.23, 2-99-310 (1978).
Rev. Saúde Públ. 12, 104-109 (1978)

3. Mello, M.L.S., Rodrigues, V.L.C.C. & Dolder, H., J. Submicrosc.
Cytol. 12, 85-93 (1980).

4. Fujisawa, I., Rubio-Huertos, M., Matsui, C. 8 Yamaguchi, A.
Phytopathology 57, 1130-1132 (1967).

5. Kitajima, E.W., Lauritis, J.A. & Swift, H., Virology 39, 240-
249 (1969)
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Associação mitocÔndrio<-vírus do anel do pimentão examinada

fias quantitativas a nível de microscopia eletrônica.

em autoradiogrji

Gilberto Lage, Escola Sup. Agronomia, Lavras

Daroy M. Silva, ESALQ-USP e CENA, Piracicaba

Exames ao microscópio eletrônico de células de NícotÁxuw. tabaciun L. infectadas

com vírus do anel do pimentão (VAP) revelaram constante associação das partículas do

vírus e mitocôndrio. Peças foliares de fumo doente ou sadio tratadas em água (H_0)ou

actinomicina D (AMD) durante 16 horas, e incubadas em Uridina-5- H pr 5 horas foram u_

tilizadas na preparação de espécimes para microscopia eletrônica (fixação com glutaral_

deido e ãcido õsmico, desidratação com cetona, pré-coloração com acetato de uranila,

infiltração e polimerização do Epon 812).

Estudos autoradiogrãficos realizados em nossos laboratórios, demonstraram que o

local de síntese do ENA viral era o nucléolo celular, e indicaram que 5 horas ou menos

seriam suficientes para a detecção de RNA viral marcado em associação com o mitocon

drio.

Devido 3 ocorrência de filamentos de prata sobre as partículas do VAP e/ou mi te

côndrios, fez-se necessário a realização de um estudo para distinguir qual das estrutu

ras seria a fonte radioativa real desses filamentos.

Essa distinção foi realizada através do modelo matemático proposto por Naãler.

Para a aplicação do referido modelo, foi determinada a distancia em que se encontram

50% dos grãos de prata produzidos por uma fonte isotópica, distância esta denominada

HD (HALF-DISTANCE), que para nossas condições de trabalho 5 da ordem de 2000 A.

Os resultados obtidos pela equação de Nadler aplicada ã associação vírus-mitocôn
— 3 —

drio de células tratadas- com AH9 e U-5- H, revelaram que a proporção de filamentos de

prata devidos ao RNA normal marcado e aos RNA virais foi de 18:63, o que sugere um con

teúdo radioativo relativo de 222 para o mitocôndrio e 78% para as partículas de VAP.

Em resumo pode-se concluir que graças 3 aplicação do método de Nadler tornou po_s_

sível distinguir em bases probabilísticas a contribuição das fontes radioativas no nd

tocôndrio ou no VAP para formação de filamentos de prata cobrindo os dois componentes.

- - - 3

Alem disso pode-se dizer que o tempo necessário para a incorporação de U-5- H,

maturação do vírus e translocação do nucléolo a mitocôndrio possivelmente ocorre em me

nos de 5 horas.
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Figura 1. Fotomicrografias mostrando (A) grãos de prata exclusivo (gpe) sobre

tnitocondrio e sobre o sistema VAP-mitocSndrio (B) grãos de prata (gp) distri

buidos ao longo da fonte linear (U-5- H). 26.500 x

69



tipícula gp G5

plO • SP 35; ««abtana intern» :
pl9 : • cera* <p27 t plJ) * o oú-

S '

1
[

s

d

i'l-r

i

I
A'*

3D
p l 2

• eliv»gc

, Pol

V
o l - Pr IDO

/ \ .

. » | | X.. .

r 66 I

3D
P U

ni iuc«i«iv«* dot

j cnv - I c 90'

l BP 8? [ [ i p 3 s ] r
P10

H<curior«t,

] •
E

>I (T.R>J

FIGURA 3. Marcha sistemática

de marcação das pro

teínas estruturais.

•r 125

2 a 4ug proteína S» I-Na

= lmCi em tampão fosfato de s5

dio 0.05M pH 7,5 ? oxida-

ção pela Cloramina-T (lOvig)tem

po de reação = 30 seg. ?»

adição de bissulfito de sódio

(lOpg) e iodeto de potássio

(5mM) — > separação da pro-

teína radioativa por filtração

em Sephadex G-25 s> detec-

ção do perfil de distribuição

da radioatividade das espécies

meleculares do sistema.

riciir» >• -1-AÍ1T ,11 v. M t i - , l >
S|-*H» ,27 vs Aati-,27

\

• A:

.tT»T!K» i c.Olal «>! Jít 1:1: 0,01a! dl «ici-Mt • • ««tl-fJT
• • • 4iUi|*»> i«<ic«»>! 0,03*1 d« 5 l-fl l(50.000
crtí • • l í 5 l - j2í «>.ooo era): locuk.çJo ]>«C/SL •
<«C/>!hi tii(Í0 4t 0,04.1 ill CAI 4it 1110; IIS-2
i n i «••»«<• : • • >SA/«1) 4 . i .p . O.lSal; iocakacãi»
iCC/ILt c*atlif«««(S* 3.0C0 r»e/20ala.t lãvafia. -
l«lCHta é»» pt l lat i • • eaat«4«r 4% r«i«i £••»•

70



r
IMUNOQUÍMICA DAS PROTEÍNAS ESTRUTURAIS p!9 e p27 DOS RETROVIRUS DE

AVES. J.M.M. de SOUZA* & T. HIGUCHI** - Departamento de Bioquími.

ca - I n s t i t u t o de Química - USP - C.Postal 20.780 - São Paulo-05508.

As proteínas e s trutura i s loca l i zadas no cerne ( F i g .

1} contém determinantes ant igenicos t i p o , grupo e i n t e r e s p i c i e e s -

p e c í f i c o s em n í v e i s v a r i á v e i s . (HIGUCHI, T. - Tese 1975) . VOGT et

a i . (J.Mol . B i o l . , 9J}_ : 471, 1975) aventou *>. p o s s i b i l i d a d e do p o l i -

peptídeo de. P.M. = 200.000 ser um precursor. Posteriormente, KHAN

& STEPHENSON ( J . V i r o l . , 2jl : 599, 1977); EISEMAN & VOGT (B.B.Aeta.

473 : 187, 1978) e VANZAANE & BLOEMERS (B .B .Aeta . , 5J_6 : 249,1978)

propuseram um esquema genét ico de t r a n s c r i ç ã o , tradução e processa

mento dos produtos do genoma. 0 estudo mais acurado dos imunõge-

nos tem sido conduzidos pelo radioimunoensaio (HIGUCHI & AUGUST -

An.Acad.brasi l . C i ê n c . , 4£ : 337, 1977) . JEmpregamos como antíge_
125 125

nos : I-AMV. p27 e I-AMV. pl9 marcados de acordo com a me

todolog ia descr i ta na Fig . 3 . O t í t u l o dos soros Anti-AMV. p27 e

Anti-AMV, pl9 def inido como a maior d i lu i ção capaz de p r e c i p i t a r
12550Z do I-P fo i determinado num sistema duplo de p r e c i p i t a ç ã o . A

Fig . 4 mostra a curva de p r e c i p i t a ç ã o , a forma das curvas é" indica

t i v o dos grupos determinantes reagentes no s i s tema. A curva de

competição em sistemas homólogos e heterõlogos permite avaliação

da at iv idade das c l a s s e s . A expressão da proteína p27 e a prová-

ve l s i g n i f i c a ç ã o da pl9 na regulação c e l u l a r , nos fazem i n f e r i r aJL

guma s i g n i f i c a ç ã o na f i s i o l o g i a da di ferenciação e na transforma-

ção.

* Estudante de PÕs-Graduação ** Prof. Livre-Docente

AUXÍLIOS DA FAPESP E CAPES.
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ANTIGENO ESPECltlCO DE GRUPO DO VlRÜS DA LEUCOSE LINIOIDE AVIARIA
E PARTÍCULAS VIRAIS DE TIPO-C EM OVOS E OVIDÜTO DE GALINHAS.

írancisco de Souza Rocha*/ Angela Gonçalves da Silva**, Maria Luisa
Lopes**, Cheryl Ann Rowe***, e Carlos H. Romero***.

*CURSO DE POS-GRADUAÇfiO EM PATOLOGIA ANIMAL, UÍRRJ, **DEPARTAMENTO
DE VIROLOGIA, INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA, UIRJ e ***PROJETO PATOLO
GIA ANIMAL-EMBRAPA-RJ.

Ovos frescos não-incubados foram obtidos de 100 galinhas "Le
ghorn branca" e foram testados para a presença do antlgeno especlfj.
co de grupo (ag-gs) do vírus da leucose linfôide (LL) aviaria utilJL
zando a prova COíAL (1) modificada para albumina (3). O antisoro es_
peclfico foi obtido pela inoculação de coelhos com o vírus da mieIo
blastose aviaria purificado (2). Dezenove galinhas que eliminaram
ag-gs na albumina do primeiro ovo coletado foram consideradas natu
ralmente infectadas (positivas) com o vírus da LL, e engaioladas in
diviâualmente. Ovos obtidos durante um período de oito semanas fo
ram testados para a presença de ag-gs. Vinte galinhas não-eliminado
ras de ag-gs na primeira prova foram incluídas neste estudo como
testemunhas {negativas).

As galinhas "positivas" produziram 284 ovos dos quais 243
(85,6%) continham ag-gs na albumina. Dezesseis eram elimlnadoras
constantes de ag-gs, duas eram eliminadoras intermitentes do mesmo
antlgeno e uma não eliminou ag-gs depois do primeiro ovo coletado.
Por outro lado, as 20 galinhas "negativas" que não eliminaram ag-gs
no inicio produziram um total de 310 ovos dos quais nenhum (0,0%)
continha ag-gs.

Três galinhas eliminadoras constantes de ag-gs e três galinhas
não eliminadoras do mesmo antlgeno foram sacrificadas e imediatamen
te amostras de pancreas e da porção secretôria da albumina do ovidu
to foram fixadas em glutaraldeiâo e processadas (4) para sua obser
vação com um microscópio eletrônico. Partículas virais de tipo-C fo
ram observadas tanto no pancreas como no oviduto das galinhas elimT
nadoras constantes de-ag-gs. Amostras similares de galinhas de não
eliminadoras de ag-gs foram todas negativas.

Referências

1. Sarma, P.S.; Turner, H.C. & Huebner, P.J. Virology 23, 313-321
(1964).

2. Smith, E.J. Avian Dis. 21, 290-299 (1977).

3. Spencer, J.L.; Crittender, L.B.: Burmester, B.R.r Romero, C. *
Witter, R.L. Avian Path. 6, 221-226 (1976).

4. DiStefano, H.S. & Dougherty, R.M. Virology 26, 156-159 (1965).

NOTA- As ilustrações do presente trabalho serão apresentadas em ,
poster durante o Congresso.
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Figuras 1 a 3. Porções de citoplasma de células vegetativas de grãos
de põlen de feijoeiro Jalo infectado pelo vírus do mosaico comum.
Figura 1. Inclusões cilíndricas (ic) e feixes de partículas vi
rais (v) (33500 X). Figura 2. Agregado de partículas virais (v).
in, intina; ex, exina. (31500 X ) . Figura 3. Corte transversal de
um agregado de partículas (v) (50000 X).
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OCORRÊNCIA DO VfRuS DO MOSAICO COMOM EM CITOPLASMA DE CÉLULAS

VEGETATIVAS DE GRÃOS DE PÔLEN DE FEIJOEIRO JALO

J.O.GASPAR , J.VEGA* e A.S.COSTA

Seção de V i r o l o g i a , IAC, Campinas, SP.
(*) B o l s i s t a da FAPESP
(**) Contratado p e l a FINEP

, ; Um fato de bastante interesse verificado no estudo das relações entre
1 o vírus do mosaico comum (VMCF) e diversos cultivares de feijoeiro e a rarida

de com que partículas do vírus são visualizadas, ao microscógio eletrônico,
\. ,'< em células dessa hospedeira, principalmente em tecidos de órgãos relacionados
*f\ com formação de sementes. CAMARGO et ai. (1968. Bragantia 27; 409-420) encon
••'• traram agregados de partículas do VMCF em células de tecido foliar e radicu

lar de feijoeiros embora não as tivessem encontrado em grãos de põlen e óvu
los dessas plantas. Mais recentemente, NOGUEIRA e SILVA (1980. III Congresso
Paulista de Fitopatologia - Resumos) relatam que a ocorrência de partículas
do VMCF em põlen jovem I bastante rara.

Estudos ao microscópio eletrônico com os cultivares Rosinha e Jalo
do feijoeiro, infectados pelo VMCF, mostraram a freqüente ocorrência, neste
ultimo cultivar, de feixes de partículas virais de 730-750 nm de comprimento
e inclusões cilíndricas típicas do vírus em citoplasma de células vegetativas
ds grãos de põlen maduros.

Ê possível que o fato de ter-se encontrado com freqüência partículas
e inclusões do VMCF em grãos de põlen do cultivar Jalo, o qual e hipersensí-
vel a este vírus a nível de planta (COSTA et_ al_. 1979. Summa Phytopathologica
5 (1,2): 22-23), deve-se a uma maior concentração do vírus nessa hospedeira
em contraposição ã possível baixa concentração nos outros cultivares estuda
dos.

Estes resultados positivos tornam o cultivar Jalo, infectado pelo
VMCF, um apreciável moâelo biológico tanto para o estudo das relações citopa
tolõgicas entre esse vírus e o feijoeiro como para o estudo dos fatores que*
interferem nos mecanismos de transmissão do vírus pelo põlen e semente.
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t^ INCLUSÕES INDUZIDAS PELO VlROS DO MOSAICO

kÃ DA SOJA ASSOCIADAS COM PEROXISSOMAS (1^

H,
tW VEGA J. e A.S. COSTA
«?;", i

-V-"? Seção de Virologia, Instituto Agronômico
í*' Campinas, SP, Brasil.
Çt
j:'í O vírus causador do mosaico comum da soja ê de morfologia filamen-
f"ò tosa, de 750 nn de comprimento, sendo transmitido naturalmente por afidios.
£% Este vírus pertance ao grupo do vírus Y da batata, que entre outras caTacte-
rJ rísticas, possui a de induzir a formação -de inclusões cilíndricas no cito-
f/íl plasma da célula infectada (Edwardson J.R. & G.R. Christie. Annu. Rev.
fc-ií Phytopatol. 15:31-55. 1978). 0 papel destas inclusões-aa-biologia do vírus
|í| nao ê ainda conhecido, nas sabe-se que são de natureza' pro te i ca, embora ' ••
"v| serologicamip'ie diferentes da proteína viral. A relação-destas inclusões
/>•! ceai o vírus é deioütra-a pelo fato de que vírus diferentes induzem inclusões
•L< q^e diferem roroloçicamente (revisão de Martelli G.P. & G. Russo. Adv. Virus

j ^es. 21:175-266. 197 7).
' Í i

; ,, lio presente trab&lho foram examinados tecidos foliares de soja*
1 (Glycine max (L.) Merril) variedade Santa Rosa, infectadas experimentalmente
j coai o vírus dr uosaco ác. foja. Para o estudo raorfolõgico as amostras

for^m proce- -r.dis pera microscopia eletrônica de maneira rotineira (Vega J.
Phyton 30:31-41. 197'.). A identificação dos peroxissomas foi feita demos-
trando citO'-uitr.icaKenLii a atividade da r.atalase (Novikoff A.B. & S.
Goldfiaher. J. Histofhem. Cytoqrem. 17:675. 1969).

Kas células do laesófilo i freqüente observar as ielusSes cilíndri-
cas em con.act') cor* orgdielac liniitadas por uma membrana e de conteúdo
uniformemente pranular (£ig. 1) ou com regiões mais densas (Fig. 2).
As inclusões podem aparecer deformando a mebrana da organela formando
uma protuberancia incirna (Figs. I e 2).

0 estudo citoquimico demostra a presença de atividade catalásica
ao interior detas organelas, mostrando um depósito opaco aos elétrons
após â incubaçio no meio de Novikoff & Goldfisher (Fig. 3). Este fato
caracteriza as organelas como peroxissoaas.

rá o vírus Y da batata tem sido descrita a formação de grupos
de corpos con-ido cristais (Edvardson J.R., Florida Exp. Sta. Honog. 4.
1974), que pode/iaa corresponder a peroxissomas. Ã associação destas
organelas cav a; inclusões cilíndricas não tem sido relatada na- literatu-
ra, mas é possível çue corra cem outros vírus deste grupo. Na base dos
dsdos dispouíveis atã o presente,resulta difícil interpretar o significado
desta associação.

(1) Trabalho financiado pela FINEP.
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Fig. 1. Grupo de peroxissomas (px) em contacto com iclusões cilíndricas (i)
40.000 X. Fig. 2. Peroxissomas com região densa (d) em contacto com inclu-
sões que podem deformar a membrana limitante (setas). Al.000 X. Fig. 3.
Reação positiva para catalase nos peroxisomos associados a iclusões (setas)
ou a mitocondrias (m). 10.700 X.
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Fig. 1-Células nervosas normais vivas em contraste de Nomarski, e
células satélites (setas). X 820.

Fig. 2-Célula satélite (s) com parasitas, invaginando-se em uma cé-
lula nervosa cuja ultraestrutura se apresenta normal.X1Ü500.

Fig. 3-Numerosos parasitas dentro de grandes vacúolos em uma célula
nervosa, junto ao núcleo. Citoplasma já muito alterado.
X 7.200.
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!•'.;. Toxop'lasma gondii em culturas de gânglio espinhal de em-

jl;í brião de galinha.

';} H.Meyer e R.D.Machado

Instituto de Biofísica da U.F.R.J.

Os autores apresentam um estudo da invasão do Toxoplasma
gondii em células nervosas e elementos vizinhos mantidos em cultu
ra, acompanhando-se inicialmente o desenvolvimento do processo 'In
vivo" com um microscópio ótico provido do sistema interferencial
de Nomarski, e fixando-s« as fases convenientes para exame dos
cortes ultra-finos com o microscópio eletrônico de transmissão.

^Diversas imagens ilustram o parasita infectando não somen
te as células nervosas como também as satélites e as de SchwannT
Um vacüolo envolve o parasita recêm-penetrado, que se multiplica
até certo ponto sem que o citoplasma da célula hospedeira mostre
alterações morfolõgicas. Posteriormente o citoplasma vizinho co-
meça a apresentar sinais de desorganização, como o desarranjo dos
neurofiiamentos e a diminuição do número de neurotúbulos nas neu-
rofibrilas, o aparecimento de pequenos vacúolos, gotas lipldicas,
microcorpos e ocasionais lisossomas. O núcleo nunca ê invadido,
embora possa ser empurrado para a periferia ou sofrer invagina-
ções pela pressão de um grupo de parasitas.

O processo de infecção dos elementos não nervosos segue
marcha semelhante. Ê digno de nota que uma célula satélite ou de
Schwann, intensamente parasitada, não pertuba a célula ou fibra
nervosa com a qual esta em contato íntimo, mantendo estas sua ul̂
tra-estrutura normal inalterada.

Suçare-se que havoria interesse em efetuar exames histo-
químicos ou eletrofisiológicos, para melhor compreensão das modi-
ficações causadas pelos vários estágios de parasitismo.

H.Meyer e R.D.Machado - Estudo em contraste interferencial e em
microscopic eletrônica de células de gânglio espinhal de. embrião
de pinto em cultura de tecidos. An. Acad. Bras. Ciência 49 (3),
1977.
H.Meyer e M~X.de Oliveira - Resultados de três anos de observação
de cultivo de Toxoplasma "Nicolle et Manceau 1909" em cultura de
tecido. Rev. Bras. Biol. 5, 1 (1945).
H.Meyer - Cultivation of Protozoa in Tissue Cultures. Inst.Biof.
Univers.do Brasil (1949).
H.Meyer e M.de Oliveira Musacchio - Toxoplasma gondii in tissue
cultures. A microcinematographic study in phase contrast. Rev.
inst. Med. Trop. 16 (l):7-9 (1974).
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HOST-CELL MODIFICATIONS ASSOCIATED TO ENPOSYMBIONTE PRESENCE IN

TRYPANOSOMATIDS

Edna Freymüller and E.Plessmann Camargo. (Escola Paulista de Me-

dicina. Disciplina de Parasitologia.Caixa Postal 20342.S.Paulo).

Some trypanosomatids present in their cytoplasma bacteria-like

symbionts. Due to the reported relevance of endosymbionts in the

evolution of eucaryots1 these trypanosomatids have been

extensively studied from biochemical standpoints2'3. However,from

the morphological point of view, a broad comparative study between

symbiont-free and symbiont-harboring trypanosomatids has not been

done as yet, althought some information on the organization of

I symbiont-harboring trypanosomatids is already available5.

An electron microscopy survey of several symbiont-free and 3

symbiont-harboring trypanosomatids (fig.3) has revealed that the

; possession of a symbiont is associated to specific structural

modifications of the host cells.

As compared to the morphology of symbiont-free species, those

modifications are: a) absence of the intraflagellar structure* in

all symbiont harboring trypanosomatids examined (figs.1,2,). b)

absence of subpellicular microtubules in areas where mitochondrial

: profiles are appressed to cell membranes5 (fig.l). c) irregular,

loose, arrangement of the DNA fibrils of the kinetoplast (fig.3).

Those modification are retained by strains of symbiont-

-harboring species cured of their symbionts.

1 - MARGULIS,L. Origin of Eukaryotic Cells (Yale University Press,

New Haven, 1970.

2 - CAMARGO,E.P. and FREYMULLER,E. Nature 270,52-53,1977.

3 - CHANG,K.P. J.Protozool. 21,518-521, 1974.

4 - FUGE,H. J.Protozool. 16:460-466,1969.

5 - PAULIN,J. J.Cell Biol. 66:404-413,1975.

Supported by CNPq (11115334/76).
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Fig.l. Blastocrithidia culicis - transverse section.Flagellum (F)

without "intraflagellar structure". Mitochondrial (M) profiles

appressed to cell membranes and absence of subpellicular micro-

tubules (aarows). 70.000x.

Fig.2. Herpetomonas mariadeanei - intraflagellar structure

(IFS) - 40.000x

Fig.3. B.culicis - longitudinal section. Symbionts (S),flagellum

(F), kinetoplast (K), nucleus (N) - 16.000x
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Estudo da Ultraestrutura de Trítrichomonas foetus com o microscópio
eletrônico .de alta volt agem.
Mar leite Benchimol e Wanderley de Souza
Instituto de Biofísica, UFRJ, Ilha do Fundão, 21941, Rio de Janeiro

Tritrichoraonas foetus é um protozoãrio patogênico que apresenta 4
flagelos e varias estruturas citoplasmáticas especiais tais como
costa, hidrogenossomo, axóstilo e peita. Este protozoãrio foi estii
dado' com o microscópio eletrônico de alta voltagem, utilizando-se
as seguintes técnicas: (1) cortes espesso (0,35-0,5 um) de células
incluídas em Epon: (2) células inteiras vivas eram colocadas sobre
grades cobertas com Formver e polilisina. Apôs adesão as células
eram fixadas em glutaraldeido e Õsmio, desidratadas em etanol e se-
cas pelo método do ponto crítico usando CO líquido: (3) células vî
vas eram incubadas em grades conforme descrito no item 2. Em segui-
da eram incubadas em Triton X-100 (dissolvido em tampão estabiliza-
dor de microtúbulos) em concentrações variando entre 0.001 e 1.1%,
durante 1 minuto. Após esta incubação as células eram fixadas e pro
cessadas conforme descrito no item 2. Todas as observações foram
realizadas com o microscópio de alta voltagem (JEOL) operando a
1000 KV. Na maioria dos casos utilizou-se estereomicrografias. Em
cortes espessos aspectos da região anterior, de onde se originam os
flagelos, podem ser facilmente observados. Em relação a células in-
teiras, verificou-se que a região central da célula é muito espessa
não permitindo_a penetração dos elétrons. No entanto a região an-
terior, a região posterior e a zona de adesão do flagelo recorrente
ao corpo puderam ser examinadas. Has preparações em que se utilizou
o Triton X-100 verificamos que T.foetus é bastante sensível a ação
deste detergente. Como conseguencia deste tratamento obtivemos pr« -
parações que podemos considerar como representantes do sistema de
citoesqueleto deste protozoãrio. Nos casos em que a ação do deter-
gente não era acentuada, podemos observar o sistema de trabéculas
que tem sido descrito por Porter e colaboradores em vários tipos
celulares. Quando o efeito do Triton era mais acentuado foi possível
observar claramente o conjunto de corpúsculo basais anteriores, a
costa, o núcleo os hidrogenossomas e os microtúbulos que formam o a.
xõstiío e a peita.

Agradecemos ao Prof. K.R. Porter pelas facilidades colocadas a nossa
disposição no seu laboratório (Department of Molecular, Cellular
and Developmental Biology university of Colorado), utilizando o mi-
croscópio eletrônico JEOL 1000 mantido pelo National Institutes of
Health Grant RR-00592. Este trabalho foi realizado com o auxilies da
tforld Health Organization, CNPq, FINEP e CEPG-UFRJ.

Fig. 1 - Região posterior da T.foetus observada em célula inteira.

Pode-se observar vários hidrogenossomos (H) localizados em vários
planos. Microtúbulos (—r ) são também evidentes X. 40.000

Fig. 2 - Região anterior da T.foetus tratado co Triton. Pode-se
observar os 3 flz-gelos anteriores (1,2,3) e o recorrente (4) proximo
a costa (c) . Hidrogenossomos (H) são vistos em associação com micro-
túbulos do axõstilo ( * ) X. 30.000.
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Estudo Ultraestrutural da Tritrichomonas foetus pela técnica de
criofxatura.
Cezar A. Elias, Marlene Benchimol e Wanderley de Souza
Instituto de Biofísica, UFRJ, Ilha do Fundão 21941, Rio de Janeiro

Tritrichomonas foetus é um protozoário patogênico que apresenta 4
flagelos. No interior da célula pode-se encontrar todas as estrutii
ras características de uma célula eucarióticas. Alem dessas» T.foe-
tus apresenta estruturas especiais tais como costa, hidrogenossoxnos,
•xÕitilo epeita. Para estudos por criofratura o protozoãrio foi cul
tivado em anaerobiose, fixado em glutaraldeido, infiltrado com gli~
cerol.: congelado em Freon-nitrogenio líquido. A fratura foi feita a
-1159C e replicas foram obtidos por sombreamento com platina. Todas
as estruturas intracelulares foram analisadas. Os resultados obti-
dos mostram que a membrana plasmática de T.foetus apresenta áreas
especializadas em que as partículas intramembranosas se dispõem de
forma característica. A membrana flagelar apresenta poucas partícu-
las. No entanto, grupos de partículas arranjadas em forma de anel
foram observadas nas faces P e E da membrana dos três flagelos an-
teriores. Uma área de especialização da membrana do cospo foi encon
trada ao longo da adesão do flagelo recorrente. Tal área aparece cç
mo um sulco, no interior do qual poucas partículas são observadas.
No interior da célula os diferentes planos de criofratura permiti-
ram analisar aspectos gerais da célula bem como da membrana nuclear
e membrana dos hidrogenossomos. Verificamos que_o hidrogenossoma en
contra-se envolvido por apenas uma membrana e não por duas como an-
teriormente assinalado. A analise conjunta dos resultados obtidos
pelas técnicas convencionais e aqueles obtidos por criofratura nos
permitiu identificar áreas especializadas na superfície deste proto
zoãrio.

Trabalho realizado com auxílios do CEPG-UFRJ, FINEP e CNPq.

Fig. 1 - Aspecto da face E da membrana plasmática de T.foetus mos-
trando partículas intramembranosas. Ãreas sem partículas são eviden
tes (*) X. 27.500

Fig. 2 - Visão geral do interior da célula mostrando o núcleo (N),
membrana dos hidrogenossomos (H), Lisossomos (L) e o axÕstilo (r—p)
X. 35.000.

Fig. 3 - Arranjo especial de partículas intramembranosas presentes
na membrana dos flagelos anteriores X. 45.000.
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.Ultra-estrutura dos Esporos de Nosema apis (Microsporidae)
em Células Intestinais de Apis mellifera (Apiâae).

Carminda da Cruz-Landim e Antonio Yabuki, Departamento de
Biologia, Instituto de Biociências de Rio Claro, UNESP.

Os protozoários associados com, as abelhas domésticas têm
sido observados e descritos por numerosos autores, mas em geral en-
contram-se poucas informações a respeito de sua estrutura e das su-
as relações com as células do hospedeiro.

O presente trabalho contem os resultados do estudo de ven-
trículos de abelhas infectadas com Nosema.

O material foi fixado em gluteraldeído a 3%, post-fixado
em tetrôxido de ósmio e incluído na mistura Epon-Araldite. Os cor -
tes finos foram contrastados com acetato de uranila e citrato de
chumbo.

Os esporos de Nosema apresentam-se no lumen do ventrículo
e dentro das células epiteliais como pequenos corpos ovais (fig.l).
Dentro das células epiteliais o protozoãrio aparentemente se localî
za no interior de cisternas retlculo (fig.2) visto que uma membrana
com ribossomos pode ser observada ao seu redor. A sua reprodução
ocorre aí. A infecção se inicia quando a forma vegetativa entra na
célula por meio de um filamento polar oco. Dentro da célula a forma
vegetativa aumenta de tamanho, se multiplica e forma novos esporos.
As células cheias de esporos ou são eliminados no lumen, ou nele lá.
beram os esporos. AÍ estes germinam e infectam outras células.

A infecção causa mudanças patológicas nas células epiteli-
ais , alterando sua atividade secretora e absortiva e_dando origem
ao aparecimento de estruturas degenerativas. Ha menção nu literatu-
ra da interferência de sua presença com a síntese de RNA, provocan-
do sua redução. No material examinado foi verificada a presença de
esporos no interior do núcleo (fig.4), os quais se acham livres no
nucleoplasma. A não ser pela presença dos esporos os núcleos apre -
sentam aspecto normal.

O esporo maduro, no citoplasma da célula epitelial encon -
tra-se dentro de vesículas (fig.3) é está envolvido por uma cápsula
elétron transparente. A cápsula apresenta uma depressão na parte a-
pical sob a qual se encontra material floculento extracelular (fig.
3}. 0 conteúdo do esporo apresenta alta densidade eletrônica e os
orgânulos celulares são indistinguíveis a não ser pelos filamentos
enrolados no ápice da célula.

Figuras: 1 Corte semi-fino de células epiteliais do ventrículo
cheias de esporos (e).2. Nosema*, em processo de divisão no interior
da célula epitelial. 3. Esporo maduro no interior da célula. 4. Es-
poro em formação no interior do núcleo. er= retículo endoplasmatico;
n= núcleo; no= Nosema, ve= vesicuia; f= filamentos apicais; rb= ri-
bossomos; ca= cápsulas; cr= cromatina; en= envelope nuclear; ci= ei
toplasma do esporo.
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Aspectos ultraestruturais

da antena de BIOMPHALARIA

glabrata.

|ss Fig. 1: Aspecto panorâmi-

co do epitélio e tecido

subjacente. Seta indica

célula contendo pigmento

2.800x.

Fig. 2: Feixes musculares

^v*--!* longitudinais (L) e trans_

versos (T) 27.500x. Fig. 3: Feixes musculares transversos, vendo-se

miofibrilas espessas (seta) cercadas por outras mais finas 66.000x.

Fig. 4: Miofibrilas longitudinais. 0 núcleo inferior provavelmente

pertence ãs miofibrilas ao centro. Nota-se retículo sarcoplasmático

(RS), grânulos (G) e lipídio (L) 12.000x.



~l
Aspectos ultraestruturais da antena de 3I0MPHALARIA glabrata

Mário M. Negrão;* M, Bacila;+ O.T. Freitas

Centro de .Microscopia Eletrônica

Centro de Biologia Marinha

Universidade Federal do Parana

Curitiba - Paraná - Brasil

Antenas de molusco Biomphalaria glabrata variedade nigricans

foram colhidas para microscopia óptica e eletrônica. 0 material des_

tinado a estudo ultraestrutural foi fixado em glutaraldeídovp5s-fi-

xado em tetrcocido de ósmio e os cortes ultrafinos observados num rrd

croscõpio Philips EM 300.

A estrutura da antena é formada tsor região periférica de ep:L

telio ciliàdo aposta sobre uma região interna constituída por fei-

xes musculares que se orientam em diversos sentidos, entre os quais

se vim células contendo granulações escuras e tecido de sustentação

(Fig. 1). Não foi visto canal central.

0 músculo contém miofilamentos espessos e finos que se orga-

nizam em grupos de feixes paralelos envolvidos por membrana. 0 sar-

coplasma possui grânulos de glicoginio, mitocôndrias e lipídio (Fijç.

•O. 0 retículo sarcoplasmático assim como os núcleos pouco freqüen-

tes assumem uma posição periférica as miofibrilas. Ao corte longitu

dinal, as miofibrilas espessas apresentam uma aparência fusiforme

(Fig. 4). Não foram vistas linhas Z assim como banda A ou I. Ao cor

te transverso, os miofilamentos espessos medem de 125Á - 500A, sen-

do bastante eletrodensos, ao passo que os finos têm diãmetr>os que

variam em torno de 63A (Fig. 3).

A ultraestrutura desse material assemelha-se ao que foi des-

crito para tecido muscular de adutopes de outros moluscos. Seu meca

nismo de contração já foi descrito como sendo diferente da teoria

deslizante de Huxley.
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7MICR0SCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DA SUPERFÍCIE CUTICULAR DAS CÉLULAS EPIDÉR-

MICAS DE PERIPATUS ACACIOI MARCUS E MARCUS (ONYCHOPHORA).

Ângelo B.M.Machado e Conceição R.S. Machado (Departamento de Morfologia, I n s t i -

tu to de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gera i s ) .

Os Peripatus são animais arcaicos geralmente considerados como exemplos de

fosseis vivos. Sua epiderme ê const i tu i da de uma camada de cé lu las , todas de

mesma ca tegor ia , revest idas externamente por uma cu t í cu i a . As células epidérmi_

cas de Peripatus acacioi foram estudadas ao microscópio e le t rôn ico de t ransmis-

são por Lavallard (C.R.Acad.Sci., Paris,260:965-968,1965). Apresentamos agora

os resultados do estudo da cut ícula destas células f e i t o com o microscópio e l e -

trônico de varredura (Novascan, Ze i s s ) , com base em 7 indivíduos capturados na

Reserva Biológica de TripuT, em Ouro Preto. Ut i l izou-se material criodessecado

sem qualquer fixação e material fixado em aldeído g lu tã r i co - t e t róx ido de õsmio,

seguido de secagem pelo método do ponto c n t i c o com COg. A super íc ie cu t i cu l a r

das células epidérmicas apresenta duas es t ru turas bás i cas : eminências mais ou me

nos arredondadas denominadas micropapilas (Robson, Quart .d.Micr .Sei . ,105:281-99,

1964) e eminências alongadas para as quais propomos a denominação de microcr is-

tas ( f i g s . 1. e 3 ) . Foram observadas formas de t rans ição en t re micropapilas e

tnicrocris tas ( f i g . 2) sendo que es t a s ocorrem somente na cutTcula das células e_

pidérmicas que fazem sa l i ênc i a na superf íc ie do animal. Na const i tu ição das p<i

p i l a s primárias es tas sa l i ênc ia s podem t e r forma de cones-, cones achatados e lã.

minas ( f i g . 1) . Na super f íc ie interna (voltada para o eixo da papi la) dos cones

e lâminas, as microcr is tas são baixas e predominantemente r e t i l í n e a s ( f i g . l ) .

Na superf íc ie ex te rna , as microcr is tas são maiores, convergem para o ápice e poŝ

suem a borda romba na qual freqüentemente nota-se se r r i lhado muito fino ( f i g s .

1 e 3 ) . Entre e s t a s microcr is tas pr inc ipa is observam-se microcr is tas menores

ou secundár ias , também longi tudinais ( f i g . 3 ) . Nos "vales" si tuados ent re as

microcr is tas longi tudinais observam-se delicadas microcr is tas t ransversa i s que

determinam a formação de pequenas cavidades alveolares ou micro-alveÕlos ( f i g . 3 ) .

Em alguns casos e s t e s "vales" ao invés das microcr is tas t ransversa i s apresentam-

se cheios de micropapilas. Micropapilas ocorrem também na cu t ícu la das células

epidérmicas que não fazem protrusão na superf íc ie do animal, como nas ex i s ten tes

nos espaços in te rpap i la res ( f i g . 2) ou nos sulcos, que separam os arcos da sola

dos lobõpodes. E possível que quando o animal ent ra em contato com a água peque

nas quantidades de a r fiquem aprisionadas no espaço en t re as microcr is tas que ,

assim, par t ic ipar iam do mecanismo que impede o animal de afogar-se ou de molhar-

se . (Com o a u x í l i o doCNPq).
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Figs. 1 e 2 - aspectos da superfície cuticular das células epidérmicas de
P.acacioi, formando uma papila primaria ( f ig . l , 2.000 X) ou revestindo o
espaço interpapilar ( f ig .2, 2.000 X )
Fig. 3 - detalhe das saliências (ou papilas secundárias) formadas pela su-
perfície cuticular de P. acacioi mostrando microcristas e microalve.õlos .
8.000 X .
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1. Corte sagital do tentáculo ocular. 2. Olho, corte transversal.
3A. Corte tangencial ã camada de receptores. 3B. Pontos distribuí
dos aleatoriamente, mesma escala que em A. 4. Histograma da distrT
buição do intervalo entre receptores. Linha contínua, distribuição^
normal; tracejada, probabilidade de distribuição de pontos aleatõ
rios. 5. Receptores, do tipo I (A) e II (B). 6. Parâmetros ópticos dõ*
olho. Note que o foco (P1) esta localizado atras do plano dos
ceptores, apresentando portanto, hipermetropia.

re
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/ ;
O OLHO DO STROPHOCHEILUS (Molusco gastropodo stilsiÉniatophora) . *
E. Oswaldo-Cruz & R.F. Bernardes, Instituto de Biofísica da ÜFRJ.

0 interesse em moluscos como animais experimentais se originou
com as experiências de regeneração realizadas por Lázaro Spalanzai*
ni, no século XVII. Desde a metade do século passado o sistema ne_r
voso e os õrgaos sensoriais de moluscos gastrópodos foram assunto
de grande número de trabalhos empregando técnicas histológicas e
histoqulmicas. Dentre os órgãos sensoriais, ênfase especial foi da_
da ao estudo do gânglio terminal e dos olhos. Estudos preliminares
em olhos de Helix e Limaxt usando microscopia óptica demonstraram a
presença de dois tipos celulares na retina: fotoreceptores e célu_
Ias pigmentares. Em um estudo do olho do Limax, Babuchin relatou a
presença de um terceiro tipo celular por ele denominado "ganz pig_
mentfreie StMbchenzellen" (células em bastonete sem pigmento). Atê"
recentemente outros autores relatavam apenas dois tipos celulares
na retina de gastrópodos. Com o advento da microscopia eletrônica,
entretanto, dois tipos de fotoreceptores foram identificados na ret_i_
na (tipos I e II). Estudos recentes empregando técnicas eletrofisi^
ológicas sugerem a existência de dois sistemas de fotoreceptores na
retina de moluscos, análogos aos cones e bastonetes encontrados eis
vertebrados.

0 presente estudo demonstra a existência de dois tipos de re
ceptores na retina do Strophocheilus oblongus musculus através da
microscopia óptica. Esta espécie, o caracol gigante, é encontrada
em florestas tropicais no Brasil e norte da Argentina. 0 olho encon
tra-se localizado na extremidade do bem desenvolvido tentáculo pos_
terior (Fig. 1). 0 olho apresenta estrutura semelhante aquela ob_
servada em vertebrados, como pode ser visto na figura 2. A inspeção
microscópica evidencia a presença de células pigmentares e de dois
tipos de fotoreceptores. 0 primeiro tipo de fotoreceptor, possivej_
mente análogo ao tipo I descrito por microscopia eletrônica em ou
trás espécies é caracterizado por um núcleo de grandes dimensões lĉ
calizado imediatamente abaixo da camada pigmentar. Contagens em
cortes seriados indicam a presença de uma média de 712 receptores
deste tipo em cada olho. Em cortes tangenciais (Fig. 3A) foi dets£
minada a distância de separação entre os receptores, obtendo-se um
valor médio de 23.8 ym. A distribuição destes receptores foi compa_
rada a uma população de pontos aleatoriamente distribuída (Fig.3-B).
Confrontando p distribuição destas duas populações (Fig. 4) obsei:
va-se uma dife~ença estatisticamente significante indicando que os
receptores estão distribuídos em um arranjo regular. A figura 5 ilu£
tra os dois tipos de receptores encontrados. A determinação dos pa_
rametros ópticos, empregando o procedimento Gaussiano, demonstra que
este olho exibe uma distancia focai de 294 ym,_o que resulta em uma
hipermetropia (Fig. 6). Levando em consideração a distância focai
e a separação entre receptores demonstra-se que este animal é capaz
de discriminar pontos separados por aproximadamente 8.3° (0.12 c£
cios/grau), um desempenho pobre quando comparado com olhos de vert£
brados. _No entanto, a acuidade visual estimada é suficiente para a
orientação visível desta espécie.

* »
Trabalho realizado com os auxílios concedidos pelo CEPG, FINEP e
CNPq (Proc. 2222.0232/78).
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ASPECTOS ULTRA-ESTRUTURAIS DO EPITÊLIO ESOFAGICO DE

Plecostomus commersonii CUVIER & VALENCIENNES, 1840

(PISCES)

L. O. BORGES e W. GREMSKI

I CENTRO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA - DEPARTAMENTO DE

j CIÊNCIAS MORFOLOGICAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PA-

'1 RANÃ
1

O esôfago de Plecostomus coinmersonii apresenta sua parede
bastante espessa, cuja mucosa, exibindo numerosas pregas,está cons
tituída por um epitélio estratifiçado. O exame desta última ao mi-

j croscõpio eletrônico mostra tratar-se de um epitélio formado por vã
} riaè tipos celulares, ultra-estrutural e funcionalmente distintos.
< Na experiência foram utilizados animais adultos de ambos os
j sexos. O processamento foi rotineiro, usando-se aldeído glutârico,
•\ '• tetrÕxido de dsmio e acetato de uranila. A inclusão foi efetuada em

Polylite.
Partindo-se da superfície do epitélio em direção ao conjun-

tivo subjacente, pode-se distinguir:
a) Células Superficiais Pavimentosas (Fig.l) - revestem internamen
te o esofago, apresentando sua superfície ligeiramente convexa. Com
freqüência emitem prolongamentos na sua região mais basal, inter-
pondo-se estes entre as células dos estratos inferiores. Na membra
na apical ocorrem expansões citoplasmáticas, porém sem regularida-
des no seu comprimento e distribuição (Fig. 1 e 3). O glicocálix é
sempre perceptível com bastante nitidez. No interior das células no
ta-se grande número de microfilaraentos, aumentando sua concentra-
ção nas proximidades das expansões apicais. Chama atenção a presen
ça de muitas vesículas de pinocitose (setas), presentes neste tipo
celular. 0 núcleo em geral acompanha a forma da célula, com sua cro
matina em geral' pouco densa. As demais organelas fazem-se presen

tes em quantidade moderada.
b) Células Filiformes (Fig. 1 e 2) - dispõem-se em várias camadas,
abaixo das Superficiais Pavimentosas, até atingir a lâmina vasal.
Possuem a forma que lhes empresta o nome, exibindo grande número de
expansões que se interpõem entre as células vizinhas. Entre elas es
tabelece-se um número moderado de uniões desmossõmicas£ abaixo do
que normalmente seria o esperado para este tipo e região de tecido.
Além de abundantes feixes de microfilamentos, percebe-se no seu in-
terior algumas mitocôndrias, retículo granular e um núcleo, sempre
único, mas saliente.
c) Células Mucosas (Fig. 1) - dispõem-se entre as filiformes, com
as quais fazem contatos desmossômicos bem como interdigitações. Ca
racterizam-se pelo grande número de grânulos de secreçao. Atingem
a luz esofágica através de espaços que se abrem entre as células su
perficiais pavimentosas. Neste caso não exibem, na sua superfície
apical, nem expansões citoplasmáticas nem glicocálix. Localizado na
base, o núcleo encontra-se comprimido pela abundante granulação e,
lateralmente,existem mitocôndrias, retículo granular e complexo de
Golgi.
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"•ig. 1 - Região super
"icial do epitélio
^sofagiano. CP = cê
lulas superficiais
•>avimentosas. CM =
células mucosas.
ZF = células fila-
lentosas. ec = ex-
pansões citoplasmá-
ticas.
Aumento: 14.000X

Fig.2- Aspecto da região mediana do epitélio esofa-
giano, constituída por várias camadas de células fi-
liformes (C"). ̂ uraento: 9.500x

?ig.3- Detalhe do
ápice de célula
superficial pa
vimentosa. Ob-
servar as expan
soes (EC), mi-
crofilamentos
(mf) e vesicu-
las de pinocito
se (setas).
Aumento:75.OOOx
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ESPERMIOGENESE EH SCHISTOSOMA HANSOMJ E.W.Kitajima*, W.L.Parense** e Ligia R.
Corrêa** (*Dept.Biol.Cel.,IB, Univ. Brasilia, 70910 Brasilia, DF; ** Inst.Osval-
do Cruz, 20000 Rio de Janeiro, RJ).

Era um trabalho anterior, havíamos descrito a ultraestrutura do espermatozõi^
de de Schistosoma mansoni, o qual revelou peculiaridades tais como: complexo axT
ai do tipo 9+0, ausência de acrosoma e presença do derivativo mitocondrial na ca_
beca (Kitajima et ai., 0. Parasitology 62, 215, 1976).

Neste trabalho, propurou-se, através do exame de secções ultrafinas de tes-
tTculos de S.mansoni, observar o processo de formação desses espermatozõides.Re-
centemente Sail es et aí. (.Cienc. Cult. 31,417, 1979} estudaram este mesmo proces
so, com um enfoque citogenetico. As informações aqui relatadas referem-se mais ao
aspecto morfolõgico.

Tanto ao microscõgto de luz como eletrônico, notou-se que__não há um padrão
definido na distribuição dos espermatozõides em diferentes estágios de desenvol-
vimento dentro dó testículo. Ocorrera "ilhas" de grupos celulares em fases simila^
res de diferenciação, alaetoriamente distribuídas. Embora os espermatozõides ma-
duros tendessem a aparecer mais na periferia do testículo, muitas vezes foram eles
encontrados em zonas mais centrais. Nao foi possível identificar inequivocamente
as células germinais primordiais entre aquelas menos diferenciadas. Algumas des-
tas continham um material finamente granular e denso, associado a mitocondrias e
centríolo. Nao se pode tamben identificar células do tipo Sertoli, mas e posswel
que elas sejam representadas por algumas células mais densas, com granulações 0£
roiofflicas no citoplasma. Células em profase I,_por outro lado* eram facilmente
distinguidas pela presença do complexo sinaptonemico, o que indicaria a ocorrên-
cia de sinapse. Apôs a 2? divisão meiõtica, as células se alongam, auxiliadas por
uma armação de raicrotubulos, que permanecem nos espermatozõides maduros. Há o
desenvolvimento do flagelo. As mitocondrias se agregam, mas não se associam ao
complexo axial, permanecendo aa invaginações de núcleo. Confimando_a ausência do
acrosoma, nao se nota a presença do aparelho de Goi rios espermatozõides. Os espej^
matozõides maduros eventualmente atingem o dueto de saída, que termina numa cavT
dade dilatada, forrada pelo integumento, antes da abertura genital, não havendo"
aparentemente acúmulo daqueles nesta cavidade.

Figs. 1 e 2; Parte do testículo ã baixa magnificação. Na fig. 1 vêm-se espermato
zÕides primários em prõfase I, caracterizado pelo complexo sinaptonemico (seta).
A inserção mostra sécção transversal do testículo ao microscópio de luz {na fig.
2, testículo fixado com ^

Fig. 3: Detalhe de espermatõeito em profase I. A célula adjacente contém granuU
çóes densas (G).

Fig. 4: Início do desenvolvimento do flagelo (F).

Fig. 5: Material denso em espermatõeito primário, associado a mitocondrias.

Fig. 6: Agregação de mitocondrias junto ao núcleo.

Figs. 7 e 8: Corte transversal de espermatozõides em diferentes fases de diferen
cíaçao. Nota-se claramsnte a armação de microtúbulos na periferia da célula.

Fig. 9: Secção longitudinal de um espermatozõide jã na fase ffnal de diferencia-
ção.

Fig.10: Espermatozõide madura na cavidade que procede a abertua genital. A in -
serçao mostra o complexo axial do tipo 9+0, do flagelo do espermatozõide. ca -
complexo axial; CS- complexo sineptonêmico; et- centríolo; M- mitocondria; N-nú-
cleo; Nu-nuclêolo; mt-microtúbulos; S-espermatozõide maduro.

(^Este trabalho recebeu auxílio financeiro do CNPq).
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~1
vitelogênese em operárias de Seaptotvigona postiça Latreille (Hy-
nenoptera, Apidae)

STAURENGO DA CUNHA, M.A.(Departamento de Biologia, Institu-
to de Biociincias - UNESP, Rio Claro - SP, Brasil).

A fonte das proteínas armazenadas nos ovõcitos vitelogênicos
têm sido o problema central da ovogenese nos anos recentes. Tra-
balhos feitos com várias espécies de invertebrados demonstraram -
uma produção endõgena do vitelo, envolvendo o retTculo endoplasrnã
tico granular, o Golgi e mitocôndrios. No entanto, em insetos, c£
nhece-se autossTntese em Drosophila melanoga&ter onde as esferas
de vitelo aparecem associadas aos túbulos membranosos do retTculo
endoplasmãtico granular.

Ovãrios de operárias adultas de S.-postiça pertencentes a 6
estágios de desenvolvimento foram fixados em glutaraldeído 3% e em
tetrõxido de õsmio 1%, desidratados na série alcoólica e incluídos
em resina Spurr, com o objetivo de te verificar as mudanças ocor-
ridas na interface células foiiculares-ovõcito, durante o cresci-
mento do ovõcito, na época da produção do vitelo.

No início da viteloginese {estágio II) as membranas plasmã-
ticas das células foliculares e do ovõcito sofrem uma série de do
bramentos formando um grande numero de interdigitações irregulares
mas que posteriormente tomam forma regular e avançam como proje -
ções digitiformas, para o interior do oyõcito. Material eletrondeji
so se acumula na interface e passa para dentro do ovõcito por pi-
nocitose. Vesículas de vários tamanhos contendo material eletron-
denso são vistas no cortex do ovõcito,desde:"coated vesicles"(fig.
A),vesículas V-],V2»V3 até grandes esferas de vitelo.Grandes esfe-
ras de vitelo tipo alfa são abundantes era ovõcitos do estágio IV
concomi tantemente ocorre um acumulo de retTculo endoplasmãtico g_ra
nular,Golgi e mitocôndrios.Portanto,as esferas de vitelo proteico
originam-se inicialmente por condensação de vesículas de micropi-
nocitose num processo predominantemente exõgeno.
Legenda:Citoplasma da célula foiicular(ccf) com ribossomos(r),mi-
tocondrios(m) e retTculo endoplasmãtico granular(re).Grandes pr£
jeções da célula folicular(pcf) invadem o ovocito(ov) e acopladas
a elas as"coated vesicles"em dois estágios de formação{cv-i e cvo).
Também presentes:vesTculas pequenas(vs) e vesTculas maiores tipo
3 (v 3). (30.000 x)
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Fig. A- Interface célula folicular-ovõcito de Soa-ptotrigona

postiaa no estágio II do desenvolvimento.
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Fig. 1. Secção transversal através da

peça média de uma espermatide anresen

tando o derivativo mitocondrial (D) e

o axonema cora 9+2 túbulos (A). Aumento: 50.160x.

Fig. 2. Corte transversal de espermãtides na região média e caudal.

Aumento: 13.680x.

Fig. 3. Secções transversais e obliquas da ueça média e do núcleo

de espermatozóide. Observa-se poliribossomos no canal nuclear (se-

tas), e glicoginio (G) dentro da hélice maior. Aumento: 11.618x.

Fig. 4. Corte longitudinal de esDermatozóide, observando-se o nú-

cleo condensado (N) e a implantação da cauda (I) no mesmo.Aumento:

13.680X.
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ASPECTOS ULTRAESTRUTURAIS DE ESPERMATOZÕIDES DE THAUMASTUS su (Mol-'

lusca-Gastropoda-Bulimulidae)

ANA VIRGINIA C. DUTRA- ROBIN M. HOFMEISTER- ORLANDO T.FREITAS

Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do

Paraná- Curitiba- Paraná- Brasil

Fragmentos de ovotestis de Thaumastus sp, obtidos a partir de

exemplares adultos, foram fixados em glutaraldeído e ácido osmico,

corados com acetato de uranila e citrato de chumbo, incluídos em re

sina polylite. Cortes ultrafinos foram examinados em microscópio

eletrônico .Philips EM 300.

0 espermatozóide apresenta uma cabeça lanceolada, uma pequena

peça média e uma longa cauda (Fig. h). Na região da cabeça observa-

se um núcleo muito condensado. A Deça média, na base do núcleo, se

encontra rodeada pelo derivativo mitocondrial (Fig. 1,D) que,na hé-

ce maior, em torno do filamento axial, contêm grãnulos de glico^e-

nio (Fig. 3,G). Na porção anterior ia hélice maior, envolvendo a pe

ça média, há porções de material granular. A cauda é de estrutura

flagelar simples, com 9+2 túbulos, sendo 7 centrais simDles e 9 pe-

riféricos duDlos (Fig. 1,A e Fig. 2).

Bibliografia:
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ANALISE DA ÜLTRA-ESTRUTÜRA CELULAR DE REGIÕES DIFERENCIADAS DA GLÂNDULA
SALIVAR DE TRICHOSIA PUBESCENS (pIPTERA, SCIARIDAE) DURANTE A ONTOGENIA

Ribeiro, A.F. § Bxlotta, J.A. (Departamento de Biologia, Instituto
de Biociências, Universidade de São Paulo).

As alterações na ultra-estrutura celular de 4 regiões da glândula sali-
var de T. pubeAcená, foram analisadas ao longo de 4 fases características do
desenvolvimento, lina possível associação entre estas alterações e as varia-
ções no padrão de pufes dos cromossomos pclitènicos foi também considerada.
Durante toda a fase 1, as células glandulares estão muito comprometidas na
elaboração de substâncias secretoras. Enquanto que nas regiões anterior, S-^
(Fig.l) e mediana, P(Fig.2) estas substâncias são predominantemente segrega-
das e eliminadas na forma de grânulos de secreção (Gr), nas regiões posterio-
res, S2A e S2B (Fig.3) a secreção parece ser eliminada de forma contínua atra
vês da membrana plasmâtica apical (setas). 0 exame citológico do padrão de pu
fes revela, ao mesmo tempo, a existência de diferenças significativas entre
as células das regiões S-^ e S2A-S2B. Na fase 2 nota-se, paralelamente a gran-
des alterações no padrão de pufes, várias modificações ultra-estruturais. Na
região S± o aspecto dos grânulos de secreção se modifica (Fig.4), ao passo que
nas regiões P(Fig.5) e S2A-S2B(Fig.6) verifica-se um nítido declínio na ativi
dade secretora. Observa-se ainda o aparecimento de estruturas cristalinas nos
espaços intercelulares da região S,, que tendem a aumentar em número nas fa-
ses posteriores (setas-Fig.8). 0 período de expansão máxima dos grandes pufes
de DNA na fase 3, é marcado pelo início do processo histolítico da glândula
salivar, notando-se ainda uma grande semelhança ultra-estrutural entre as cé-
lulas das diferentes regiões glandulares. Esta semelhança é acompanhada por
uma igualdade no padrão de pufes das 4 regiões estudadas. A função secretora
da glândula não é mais detectada constatando-se.na maioria das células, uma
crescente desorganização na ultra-estrutura citoplasmática. Lisossomos (Li),
de natureza autofãgica, podem ser notados em vários pontos do citoplasma glan
dular (Fig.8). A presença de vesículas eletrondensas (setas) associadas aos
complexos de Golgi (G), sugere que pelo menos parte destes lisossomos tenham
origem nesta organela (Fig.7). Na fase 4, ocorre uma diminuição gradativa da
atividade gênica dos cromossomos politênicos, enquanto que o fenômeno histolí
tico torna-se progressivamente mais avançado (Fig.9), culminando com a histõ-
lise final da glândula salivar. (FINEP/CNPq - FAPESP).

102



103



ATIVIDADE
ESPECÍFICA
DA PROTEASE

mg
PROTEÍNA/
GLÂNDULA

I
ri

1

PESO
GLANDULAR

RELATIVO

FRAÇÃO DE
VOLUME
DOS DUCTOS

GRANULOSOS 6 0

®

CN CC O 6 9 12 18 24 30 36 42 60 66 72 120168210

GRUPOS DE ANIMAIS

Fig.1:

A) Variação do Peso Glandular Relativo da Glândula Submandibular nos vários grupos: con-
trole normal tCN), controle castrado (CC), e castrado-tratado (com dose única de testos-
terona e sacrificados em diferentes intervalas de tempo apôs a administração hormonal).
O número colocado abaixo de cada barra do histograma indica, em horas, o tempo de-
corrido desde a injeção até o sacrifício dos animais do grupo castrado-tratado.

B) Variação da Concentração Proteica nos vários grupos de animais em mg de proteína/
Glândula. (A observação histoqu (mica do amino-ácido triptofano demonstra a repetição
do mesmo fenômeno).

C) Atividade Específica da Protease na glândula submandibular nos vários grupos animais.
(A determinação do EGF glandular através de um ensaio biológico repete a cinética da
protease).

ÍNDICE
MITOTICO

CC 12 24 48 72 120 163

GRUPOS DE ANIMAIS

Fig. 2:
traço denso: variação da fraçío de volume (%em relacSo ao total do parênquima glandular)

dos duetos granulosos nos animais controles normais, controles castrados o nos
animais castrados-tratados, (sacrificados em diferentes intervalos de tempo
após a administração hormonal).

traço fino: índice mitótico ao nível de dueto granuloso, obtido a partir de 4000 células/
grupo, em animais controles normais, controles castrados e castrados-trata-
dos. Notar o pico mitogênico òs 12 o 48 horas apôs o impulso hormonal.
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"EFEITOS DE DOSE ÜNICA DE TESTOSTERONA NA MODULAÇÃO ESTRUTURAL

E BIOQUÍMICA DOS DUCTOS GRANULOSOS DA GLÂNDULA SUBMANDIBULAR

DO CAMUNDONGO CASTRADO"

LUIZ CARLOS BRUSCHI - Universidade Estadual de Londrina

FLÁVIO FAVA DE MORAES - Universidade de São Paulo

OAVID RIVERO TAMES - Universidade Federal de Santa Catarina

Utilizando-se métodos morfológicos, histométricos, ponderais, histoqufmicos, bioquímicos, de de-

terminação de índice mitogênico e de ensaio biológico para avaliar variações nos níveis de EGF

glandular, os autores demonstraram que no camundongo castrado e injetado com dose única de

testosterona:

1) Os efeitos da castração ou da administração da testosterona ocorrem fundamentalmente na his-

tofisiologia do compartimento do parênquima glandular denominado dueto granuloso.

2) A recuperação histofuncional dos duetos granulosos atrofiados pela castração, completa-se 120

horas após a administração de uma única dose de testosterona, segundo todos os parâmetros aderi-

dos.

3) A recuperação histofuncional dos duetos ocorre em três etapas: hiperplásica, hiperplásica-hiper-

trôffea e hipertrofiea, fase avtèsntes, respectivamente, t2,48 e 120 horas apôs a injeção de testos-

terona.

4) Embora os duetos granulosos adquiram após a castração estrutura de duetos esfriados, o fenô-

meno nSo implica numa desdiferenciação, pois continuam sensíveis à ação hormonal (manutenção

de receptores), sendo, durante a recuperação h isto funcionai, capazes de manter atividade prof ifera-

tiva, com simultânea manutenção de grãnulos de proteínas exportáveis.

5) Em relação a outros órgãos andrógenos — dependentes, os duetos granulosos da glândula sub-

mandibular de camundongo apresentam respostas biológicas relativas precoces à testosterona.

Bibliografia Principal:

CHRETIEN, M. Action of testosterone on the differentiantion and secretory activity of a target organ: the

•ubmaxillary gland of the mouse. Int. Rev. Cytol., 50:33346,1977.

MAINWABING, W. I.P. 77» mechanism of action of andmgen. New York, Springer, 1977,178 p.
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ALGUNS ASPECTOS ULTRA-ESTBUTUBAIS DO EPITÊLIO LUMINAL UTEHINO DE

RATAS ALBINAS DURAHTE A PREHHEZ.

Danilo Carreiro de Tevês, Oswaldo Alves flora e Manuel de Jesus

Simões (Depts de «orfologia da Escola Paulista de Medicina).

Alguns autores têm chamado a atenção para as alterações morfoló

gicae do epitélio luminal uterino de ratas durante o ciclo es-

tral relacionando os mesmos aos fatores hormonais.

A presente comunicação tem por fim o estudo das modificações do

epitélio luminal uterino durante o ciclo gravídico, uma vez que

este epitélio está sujeito a alterações hormonais. Utilizaram-se

9 ratas prenhes. Grupos de 3 animais foram sacrificados,respect.i

vãmente, com 2 horas, 12 e 20 dias de prenhez. Fragmentos do te£

ço médio uterino (entre implantações) foram fixados em glutaral-

deido, refixados pelo tetróxido de ósmio e incluídos em araldite.

Os cortes ultrafinos foram "corados" com acetato de uranila e ei,

trato de chumbo, sendo examinados em um microscópio Carl Zeiss

EM 9S-2 sob tensão aceleradora de 60 kV. Ho início da prenhez»

observa-se no epitélio luminal uterino a presença de alguns leu-

cócitos em estágio de degeneração. Na fig.l notam-se células epi,

teliais em inicio de prenhez apresentando na superfície livre mi

crovilosidades e, no citoplasma, vários corpos multivesiculares

(setas) e ainda a presença de gotículas de lipídeos (Li). Com o

evoluir da prenhez, observamos uma hipertrofia das células do

epitélio luminal uterino. Na fig.2 observa-se, na superfície li-

vre, aumento no tamanho e número de aicrovilosidades. 0 citoplas,

ma apresenta aumento do retículo endoplasmático granular.
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2
Fig.l Micrografia eletrônica do epitélio luminal uterino de rata

com 2 horas de prenhez. 17 600 x

Fig.2 Micrografia eletrônica do epitélio luminal uterino de rata

com 20 dias de prenhez. 17 600 x
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1. Micro grafia Eletrônica de pulmão controle* Aumento 7.200 Z«

2, Micrografia Eletrônica de pulmão experimentai.Aumento 7*200 X.
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EPEITO NOCIVO DO TETRflXIDO DE CSMIO SOBRE OS PUIÍS0ES

Pacheco, X. P . ; Mora, 0 . A. e Kuehinir, R.-(Histologia-Departamen-

to de Iforfologia-Èscola Paulista de Medicina).

A estrema volati l idade do tetróocido de áamio em solução, e

o enegrecimento das paredes do refrigerador onde essas soluções -

são mantidas levaram-nos a pesquisas sobre quais seriam os efei tos

desses vapores sobre o organismo, mais especificamente sobre pul-

mões de animais submetidos aos mesmos, em condições que se asseme-

lhassem à das pessoas que, na pré-microscopia eletrônica manipulam

essa substância* Utilizamos 6 ra tos albinos 2BAW, adultos, 3 para

controle e 3 para intoxicação. 0 grupo experimental foi colocado -

em gaiola com um algodão, sem contato, embebido em OsO^ a 1$ por

10 minutos d iá r ios , por 4 meses respeitando-se sábados, domingos e

feriados* 0 restante do procedimento foi habitual em Microscopia -

Eletrônica»

Observa-se pneumócitos t ipo I I geralmente íntegros, mas em-

alguns com alterações dos corpos lamelares com l i s e parcial do seu

conteúdo. A principal alteração es tá , porem, na luz do alvéolo, -

com a presença de corpos lamelares t o t a l ou parcialmente liaados e

presença abundante de fragmentos de membranas com aspectos os mais

diversos: anulares, re t icularea , e t c . Notóu-se também a presença -

de leucócitos, ra ras hemáceas e res tos ce lulares . A presença, po-

ré*m, de numerosos c r i s t a i s em forma de f i t a s ou bastões (retangula

res) const i tui a p r inc ipa l carac ter í s t ica , além de edema (proteina)

na luz e de numerosas plaquetas que falam a favor de um quadro gra

ve e agônico nos animais. Algumas dessas alterações são v i s tas na

micrografia eletrônica 2« Quanto ao peso, observou-se que enquanto

o peso dos animais controles aumentou 116,0 g, ou seja cerca de -

5O?5 em relação ao i n i c i a l , o dos animais intoxicados subiu no i n í -

cio mas caiu depois atingindo o peseo i n i c i a l ao fim dos 4 meses,-

e talves caísse ainda mais se a experiência fosse prolongada.
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ULTRAESTRUTURA DA GLÂNDULA PARATIREOIDE DO RATO EM DIFERENTES
IDADES.

JORGE E. MOREIRA e RENATO P. GONÇALVES
Departamento de Morfologia-Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(ÜSP)
As glândulas parati reoides do rato normal apresentam um quadro ultra,
estrutural monótono não sendo possTvel distinguir células em di fe-
rentes estados funcionais. Isto se deve provavelmente ao rápido "
turnover" do PTH (Blobel, 1975), ã breve permaninda dos grãnulos
secretários nas células e ã rápida degradação pelos lisossomos, dos
grânulos não liberados (Habenef e col , 1978). De longa data as céliu
Ias principais da paratiroide têm sido classificadas em claras e es_
curas (Rosof, 1934) além de formas Intermediárias. Este fato foi
descrito por muitos autores ao nível de microscópio eletrônico mas
também tem sido considerado como a r t i f i c i o de técnica (Isono e Col,
1976). No presente trabalho estudamos a uTtraestrutura da paratire£
Ide de ratos muito jovens (50g) até ratos com ano e nelo de vida.
Nossos resultados preliminares evidenciam pequenas alterações ul t ra
estruturais principalmente no conteúdo de glicogênio e gotas lipídi^
cas, nos animais mais idosos, A figura 1 representa o aspecto comum
a todas as Idades. Como modelo de célula .c la ra , foi escolhida uma
afastada do processo secretôrio por encontrar-se em mi tose (F1g.2).
Células claras não mitõticas, apresentam-se com escaso citop Iasma
sem interdigitações ( f ig .3 ) ou com citoplasma amplo, citernas do
RER e mitocondrias distendidas. (Fig. 4 ) . Os núcleos apresentam cro
matina mais condensada e algumas células possuem abundantes corpos
densos e vacuolares. 0 fundo mais claro da matriz, deve-se in variei
velmente a ausência de polirribossomos e grãnulos de glicogênio. 0
segundo tipo de célula clara (Fig. 4 ) , pode constituir uma forma re_
gressiva ou a r t i f i c i o de técnica, porém as células claras existem
como expressão funcional da paratireoide.

Blobel, G. and D. Dobberstein. J .Ce l l . B io l . 67:835-851, 197S.
Habener, ü.F. and Kroneraberg, H.M. Fed. Proc. 37:2561, 1978.
Isono, K.S. e cols. OK. Foi. Anat. Jap. 53:127, 1976.
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Figs. 1 a 4 - N, núcleo; m, mitocondria; Ly, lisossomos; RER, ret.end.rugoso;
Go, golgi; GL, glicogenio; EP, espaço pericapilar; ID, interdigitações; Ce, cl
lula clara. Nao se observam granulos secretários Uranila e chumbo. 22.0ü0x.
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MOVAS OBSERVAÇÕES SOBRE A FACE INERVADA DO ELETROCITO DO ÓRGÃO
PRINCIPAL DO ELECTROPHORÜS ELECTRICUS L.

R.D. Machado, W. de Souza, M. Benchimol e M. Attias

Instituto de Biofísica da U.F.R.J.

Como continuação dos estudos relativos â morfologia da elo
troplaca do poraquê, foi examinada mais extensamente a face poste
rior (caudal) procurando-se evidenciar melhor a distribuição dos
contatos sinãpticos e esclarecer ainda alguns detalhes de sua ultra
estrutura, possivelmente relacionados com a localização dos receptõ
res de acetilcolina. Para isto foram utilizadas diversas técnicas,
abrangendo-se o domínio microscópico principalmente com o_ auxílio
do contraste interferencial de Nomarski, para observar seções ôti_
cas de tecido vivo e com breve fixação. A microscopia eletrônica de
varredura permitiu registrar aspectos únicos das superfícies da ele
troplaca, visualizando-se melhor o relevo característico por meio
de estereoinicrografias, também quantitativamente exploradas. A mi
croscopia eletrônica de transmissão foi utilizada em preparações ocn
vencionais e em réplicas de criorelevo. 0 tratamento com ferritina
cationizada e a citoquímica da ac^tilcolinecterase contribuíram pe
ra acrescentar informações interessantes.

Os vários resultados convergem para a conclusão de que a
face caudal ê provida cie papilas longas e relativamente finas (10-
15 um de diâmetro por 50-GO ou mesmo mais de 100 um de comprimento)
em cuja metade terminal se concentram numerosas sinapses, não se es
cluindo sua ocorrência, menos freqüente, no restante da face poste-
rior. Acreditamos que a monção encontrada na literatura, de peque-
nas papilas, se deva â interpretação do perfil visto nos cortes u3
tra-finos, mas para as quais não se vê confirmação nas imagens dê
contraste interferencial e de varredura. Os terminais sinãpticos e.
parecem nos cortes ultra-finos com forma arrendondada ou elipsoidal
{1-2 um) podendo ocasionalmente se alongar bastante, ultrapassando
raramente 20 um. Certas imagens sugerem que possam assumir configu
ração mais complexa, com dilatações. Os terminais se aplicam ã sc-
perfície do eletrôcito produzindo uma depressão, porém mantendo um
intervalo de 60-100 nm, que contem material fibrilar semelhante ao
ncell-coat'!. Por vezes se encontra um espaço sub-sináptico mais âi^
latado que, entretanto, não parece corresponder a verdadeiras _pre-
gas juncionais. _A interpretação é dificultada pela distribuição i£
regular, na região sináptica, das invaginações do eletrolema.

Pig. 1 - Par estereoscópico de raicrografias de varredura vendo-se u
ma paçila posterior e filetes nervosos. X 1.200.

Pig. 2 - Eletrôcito vivo, de perfil, em contraste de Nomarski, ven
do-se umajpapila posterior (p) ã qual chegam nervos.X 500.

Pig. 3 - Após reação para acetilcolinesterase as papilas posterio-
res mostram forte eletrondensidade. X 160.'

Fig. 4 - Longa sinapse apresentando constricções. X 10.800.
Fig. 5 - Criorelevo de um eletrôcito apanhando trecho da face P da

membrana prê-sinãptica (p). X 23.000.
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ESTUDO DA REATIVIDADE DO ORGÂO ELÉTRICO PRINCIPAL DO ELECTROPHORÜS
ELECTRICÜS L. AO IODETO DE ZINCO - TETRÕXIDO DE ÕSMIO (ZIO)

Márcia Attias, Raul Dodsworth Machado, Wanderley de Souza

Instituto de Biofísica da ü.F.R.J.

No presente estudo, pequenos fragmentos do órgão elétrico prin
cipal foram fixados em glutaraldeldo a 2,5% em tampão fosfato O,1M
pH7,4, lavados e incubados por 17-22 hs em iodeto de zinco - tetro
xido de õsmio em tampão trisaminometano. A reação ê bastante espe
clfica quanto ãs estruturas que apresentam afinidade, tais como ve
sículas^sinãpticas, lisossomas, mitocôndrias e outras, depositando-
ss nas áreas reativas um produto fortemente eletrondenso.

Diferentes hipóteses têm sido apresentadas quanto ao mecanismo
de reação sem que uma delas tenha ficado cabalmente demonstrada. No
caso das veslculas sinãpticas, a reação parece relacionar-se com a
maturidade funcional das mesmas (7).

No eletrócito aparecem grãos eletrodensos apenas no interior
das mitocôndrias (fig. 1). Nos botões sinãpticos verifica-se rea
ção de intensidade variável nas veslculas, e presente nas mitocõn
drias, inclusive distribuindo-se na respectiva matriz (fig. 2). Nos
vasos sangüíneos do conjuntivo elétrico a reação é nítida nas cêlu
Ias endoteliais, localizando-se no complexo de Golgi e retículo eri
doplasmãtico (fig. 3} estando ausente nas numerosas vesícuias de p_i
nocitose. Também aparece na membrana nuclear das células endoteli_
ais e das hemácias. No complexo de Golgi e reticulo das células
que envolvem os nervos (fig. 4) a reação também é claramente obser
vada.

Em junções neuromusculares de gafanhoto, Reinecke e Walther
(1978) verificaram que, quando em repouso, 57% das vesículas siná£
ticas eram reativas^ao ZIO, corando-se positivamente. A estimula
ção prolongada do músculo conduz ã depleção quase total das vesícu
Ias positivas, o que não se verificava em relação âs vesículas não
reativas ao ZIO. Estas observações levaram os autores a correlacio
nar a reatividade do conteúdo das vesículas sinápticas ao ZIO à sua
maturidade funcional, isto é, fato de estarem em condições de exo
eitose. Outros autores tentaram determinar a especificidade bioquF
mica da reação. Até o momento as tentativas de correlacionar a rea
ção â presença de ACh (7), substâncias lipídicas (6), grupos SH- (77
e roucopolissacarídeos (2) não puderam ser confirmadas, (3,5,8) ha
vendo grande controvérsia entre os autores. Entretanto, a reação
se mostra útil no estudo das interrelações de estruturas celulares
como o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi.

Roferências: 1- Akert, K., Sandri, C : Brain Res. T_, 286-295 (1968);
2- Elias, P.M., Park, H.D., Patterson, AoE., Lutzner, M.A., Wetzel,
B.K.: J. Ultrastruct. Res. 4£, 87-102 (1972); 3- Matsuura, T., Iba
ta, Y., Sano, Y.: Cell Tiss. Res. 173_' 279-286 (1976); 4- Niebauer*
G., Krawczyk, W.S., Kidd, R.L., Wilgram, G.F.: J. Cell B4.ol« 43,80-
89 (1969); 5- Pãrducz, Ã., Halász, N., Joõ, P.: J. Neurochem. 18,
97-100 (1971); 6- Pellegrlno de Iraldi, A.: Cell Tiss. Res. l7T,
253-258 (1976); 7- Reinecke, M., Walther, C : J. Cell Biol. 78,
839-855 (1978); 8- Rufener, C., Dreyfuss, J.J.: Brain Res. 22, 402
(1970).
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Fig. 1 - Mitocôndrias do eletrõcito após tratamento com Zio. Reação
em grânulos no interior. X 50.000.

Fig. 2 - Vaso sangüíneo do conjuntivo elétrico. Reação na membrana
nuclear das células endoteliais e no retículo endoplasmãti
co, mas não nas vesículas de pinocitose. X 9.750.

Fig. 3 - Nervo na vizinhança do eletrõcito. Reação restrita às célu
Ias envolventes. X 32.500.

Fig. 4 - Sinapse sobre o eletrõcito, com a maior parte das vesícu
Ias escurecidas pelo ZIO. Reação também na matriz mitocon
drial. X 40.000.
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Cornea: ultraestrutura do estrorca e impregnação por carbonato
de prata

Ricardo Luiz Smitíi - Disciplina de Anatomia do Depar
tamento de íforfologia da Escola Paulista de Medicina'
Aldiva Lúcio - Departamento de Ma?fologia do Institu
to de Biologia da Universidade Federal de Pelotas.

0 estrema comeano apresenta a possibilidade de ser impregnado por

sais dé prata (Polack, 61). Procurando demonstrar a arquitetura do estroma

da cornea do Gallus doroesticus, estabelecemos a relação ultraestrutural en

tre corneas impregnadas e não impregnadas. As corneas de aves foram subme-

tidas a técnicas de rotina para n&croscopia eletrônica de transmissão, sen

do que parte do naterial foi preparado previamente para a impregnação por

carbonato de prata segundo técnica de Del Rio Hortega. Foi usado o equipa-

mento Zeiss Elí-9s (Disciplina de Histologia, Departamento de Morfologia da

Escola Paulista de Medicina).

Apôs a impregnação argêntica, foi possível denonstrar parte da ar

quítetura do estroma e estabelecer-se a correlação nrLcroscopia óptica x ul

traestrutura. Na Fig. 1 (aumento: 27.000X), preparação de cornea (rotina)

onde verifica-se o arranjo das lamelas de colageno e um fibroblasto seccio

nado longitudinalmente. As pontas das setas evidenciam massas (cilindra

cas) filamentosas no interior das lamelas ortogonais. 0 naterial filamen

tar segundo Hogan et ai, 71 representa um estágio na fornação da fibra co-

lágena nadura. As setas pequenas indicam um espaço canalicular que se ini-

cia na massa filamentar apresentando no interior, uma fibra madura de sec-

ção longitudinal, entre as fibras ordenadas transversalmente.

Na Fig. 2 (aumento: 25.000X) e Fig. 3 (aumento: 90.000X), estroma

das corneas impregnadas notando-se que os granules de carbonato de prata

de diâmetros variáveis, depositam-se prefei>encialmente em regiões intrala-

melares, ordenadas segundo o sentido das fibrilas colágenas, que foram

identificadas como sendo as massas filamentosas pela quantidade, diâmetro

e posição.

Referências: Polack, F.M. - Amer. J. Ophthalm. j>l:179, 1961,

Hogan, M.J.: Alvarado, J.A. & Weddell, J.E. - Histology

of the human eye. Saunders, Philadelphia, 1971.
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WATANABE.I. ; USUKURA.J. § YAMADA.E. (Departamento de Morfologia,Faculdade de
Odontologia "Campus" de Araçatuba and Department of Anatomy, Faculty of Medi-
cine, university of Tokyo, Japan).

An electron microscopy study of the Herbst corpuscle of the palatine mucous
membrane, in the duck beaK ̂  "~

In the electron microscope, the subepitelial Herbst corpuscle is
large and oval in transversal section. It has three parts: inner core, outer
space and capsule. Centrally, there is a long unmyelinated terminal nerve. In
the proximal part of the inner core, the terminal axon is surrounded by varia-
ble layers of cytoplasmic lamella. However, in the middle part, the lamella
cells present symmetrical organization and there are 60-70 lamellae in each
side, forming two poles (Fig.l). Desmosome-type junctions are identified bet-
ween the terminal axon and lamella and some interlamellar regions. The
processes of lamellae cells present few caveolae but contain many microtu-
bules and microfilaments. Between each pair o£ lamellae exists the amorphous
substance. The terminal axon shows numerous mitochondria at the periphery,
neurofilaments, microtubules and small clear vesicles (Fig.2). Outside this
inner core there is an outer core lamellar system, quite large, surrounded by
1S-20 concentric series of lamellae, which are composed of central thick fi-
brils about 50 nm in diameter and peripheral thin fibrils about 10 nm in
diameter. These fibrils form a network in each lamella and the fibloblastic
cytoplasm processes are evident.

A distinct capsule of connective tissue and peripheral cells mark
the limit of the receptor unit. The cells are characterized by the presence
of many caveolae, mitochondria and microfilaments. The presence of tight junc-
tions between perineural cells is confirmed by freeze-fracture replica method.

ANDERSEN.A.E. § NAFSTAD.P.H.J. 1968. An electron microscopic investigation of
the sensory organs in the hard palate region of the hen. Zeit. Zellforsch.,91:
391-401. ~
SAXOD.R. 1970. Etude au microscope eletronique de l'histogenese du corpuscle
sensorial cutanê de Herbst chez le Canard. J. Ultr. Res., 33:463-482.

(*) This study was supported by Research Grant JSPS/EP/77221 from "Japan Society
for the Promotion of Science.

Legends:
Fig. 1. Transversal section of Herbst corpuscle. In this micrograph may be

identified the inner core with the cytoplasmic processes o£ lamellae
and the terminal axon and outer space with several lamellae of the
collagen fibers. The nucleus of lamellar cells are also evident.

Fig. 2. The terminal axon characterize by the presence of mitochondria at the
periphery, small clear vesicles, microtubules and microfilaments.
Junctions are seen between the terminal axon and lamella and interla-
mellar regions (arrows)
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AN ULTRASTRUCTURAL STUDY OF Prorhynchus stagnalis (TURBELLARXA)

Marina Silveira - Laboratório de Hicroscopia Eletrônica, Instituto
de Física, Universidade de São Paulo, C P . 20516, 05508 São Paulo

Several authors have emphasized the value of fine structural

characters in ascertaining turbeilarian taxonomy and phylogenetic

relationships (e.g., Karling, 1974; Tyler, 1976; Hendelberg, 1977),

We have been studying the flatworm Prorhynchus stagnalis Schultze

1851 (Alloeocoela, Lecithoepitheliata, Prorhynchidae) by transmis-

sion (TEM)' and scanning (SEM) electron microscopy. This species,

first recorded in South America by Marcus (1944) presents many

features still open to investigation (Bedini & Papi, 1974; Tyler,

1976; Jennings, 1974).

Thin sections of epon embedded, glutaraldehyde / OsO. / tannin-

fixed worms were examined in a Siemens Elmiskop 101 operated at

100 kV. For SEM, specimens fixed as above were dehydrated by the

critical point method, coated with carbon/gold and examined in a

Cambridge Stereoscan-180, operated at 5 or 10 kV.

The accompanying micrographs illustrate part of the results

obtained so far: Fig.l - SEM view of the whole animal, with ante-

rior ciliated pits (arrows) and expanded tail plate (P), X 140.

Fig.2 - detail of mouth opening, X 2200. Fig.3 - surface view of

adhesive organs of tail plate, X 1.200. Fig.4 - section of filopo-

dial extensions from phagocytic cells, X 60480. Fig.5 - Fizzy

coat on cyrtocyte columns.(*)X 70560. Fig.6 - section of stylet (S)

within cuticular sheath (SH) and musculo-glandular penial bulb (B)

X 50000. Fig.7 - cross section of spermatozoa containing nucleus

(N), inclusions (I), microtubules (arrows), and oblique sections

of flagella (F), X 40000.

References:
Bedini, C. & F. Papi, 1974 in: Biology of the Turbellaria (N.Riser

& M.P. Morse, edsT p. 108-147. McGraw Hill Book Co.
Hendelberg, J., 1977 - Acta Zool. Fenniea 154: 149-162
Jennings, J.B., 1974 in Biology of the Turbellaria,1.c. , p.173-197
Karling. T. , 1974 iii sTology of the Turbellaria, I.e., p.1-16
Marcus, E. , 1944 - Arq. Mus. Paranaense (Curitiba) £: 1-15
Tyler, S. , 1976 - Zoomorphologie 8_4_: 1-76

(Supported by grants from FAPESP 68/892 and CNPq 2222.0040/75)
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Algumas características do espermatoz6ide de Triatoma Infestans £lug

Heidi Bolder, Depto. de Biol. Celular» UHICAMP, Campinas, S.P.

Encontrados| na literatura» diversos estudos sobre os esperraatozoides de
hemípteros, existindo porém algumas diferenças marcantes entre as varias
espécies, (Payne,1966; Phillips,1970). Tomou-se, portanto, interessante
conhecer melhor o espermatoz&ide de T» infestans para a sua comparação e
também como base para futuros estudos»

0 espermatoz&ide maduro ê fil iforae, localizando-** na sua porção ante
rior t o acro—ano que mede 3 um de comprimento, e S pouco denso (Pig.7, corte
transversal a = axonema, n = núcleo)» A coloração negativa com PTA cora esta
estrutura (Fig.2) mais densamente que o rácleo»

Segue o nficleo que se cora intensamente nos diversos preparados graças â
sua compactação (Fig.l n = nficleo). No trecho final, o nficleo é ladeado pelos
derivados mitocondriais.

Embricado na base do nficleo encontramos um centrlolo ao qual segue um
axonema típico de inseto ( F i g . l e 6) , com 9 microtõbulos acessórios circundando
o feixe central com o conhecido arranjo 9+2. A fixação com ácido tânico torna
muito mais densas as ligações entre os microtfibulos (Fig.5 ax = axonema, m = d_e
rivado mitocondriais), observando-se ainda uma ponte localizada entre os micro
tfibulos acessórios 1 e 9, 5 e 6, e extendendo-se até os derivados mitocondriais.

Os derivados mitocondriais são parcialmente cristalizados segundo a descrà
cão conhecida para hemfpteros (Roseti et ai.1976), na qual existe um material
central com arranjo paracristalíneo (Fig.6 C » cristal , cr = crista), pax
cialmente envolvido por cristas semicirculares. 0 material paracristalíneo tem
demonstrado várias semelhanças com o material denominado 'cristallomithin* por
Bacctti et ai . (1977)» ao qual estes autores atribuíram um papel puramente
mecânico e metábolicamente inerte» Em colorações negativas (Pig»3e4 fm pontes),
onde os derivados mitocondriais aparecem semi-destacados do axonema, observamos
a ocorrência de pontes a intervalos regulares. A ligação regular das duas
organelas por pontes bastantes resistentes a métodos violentos (Sonicação) p_a
rece substanciar a hipótese destes autores»

Os derivados mitocondriais extendem-se quase a terminação do axonema,obser
vando-se em seguida a progressiva desorganização dos microtfibulos e a separa
cão dos microt&bulos duplos (Fig.l . ax = axonema), à medida que o axonema se
afila.

Bacctti, Dallai, Pallihi, Afzelius 1977 J. Cell Biol. 23, 594.
Pajrne, F. 1966 J. Morhpol U9 , 357.
Phillips, D. 1970 J. Cell Biol. 44, 243.
Boseti, F. G. Selmi and M. Mazzini 1976 J. Submicr. Cytol. £ , 51.

122





Tipo de & g » ou C c n t e a d D * G A G

Tendao

Fascia

Centro
frênico

Ligamento
nucal

1.10

1.00

2.50

11.65

colágeno tecido JJ** 1 Ccndroitin 4-S D ^ ^ H E Ç H r l t t o

(peso seco) Ccndroitin 6-S

100

100

100

- 100

Pele 7.01 — 92

Mventlcia

de aorta 2.30 — 91

Cart.orelha inn 4-S = 22
(elástica) 26.00 x u u 6-S = 78

Efciglote , 0 0 4-S = 30 _ _
(elástica) 10.52 ±w 6-S = 70

1 1 Cart.ttre- ,nn 4-S = 82
oide(hialira> 13.20 w 6-S = 18

Cart.trac[ue- l n n 4-S = 80
ia(hialina) 10.31 x u u 6-S = 20

Ill

I + II

I + III

Músculo liso

Media aorta

Menisco
(cart.fihrosa)

Gtero

5.11

17.96

6.00

2.10

6—S = 12

67

13

28

33

66

87

52

34
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ASSOCIAÇÃO ESPECÍFICA DE GLICOSAMINOGlilCANAS COM OS COLAGENOS DOS
TIPOS I, II E III

O. M. S. Toledo, L. C. U. Junqueira e G. S. Montes

Laboratórios de Reumatologia e Biologia Celular; Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo.

Ao estudar aspectos quantitativos da interação entre os diferentes
tipos de colãgeno com glicosaminoglicanas (GAG) em cortes de teci-
dos, foi verificado que os colágenos tipos I, III e II interagem
em grau crescente com as GAG nas proporções de 10, 30 e 60% respec
tivamente (Junqueira et ai., Connective Tissue Research 7: 91-96,
1980). Apresentamos aqui resultados obtidos estudando aspectos qua
litativos da interação dos colágenos dos tipos I, II e III com as
principais GAG habitualmente encontradas nos tecidos conectivos a
saber: condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato, dermatan sulfa-
to, e heparitin sulfato.

Para tal fim o conteúdo destas GAG foi estudado em vários tecidos
por meio de microeletroforese em gel de agarose e cromatografia em
papel dos produtos de digestão por enzimas específicas. Para tal
estudo foram selecionados tecidos contendo apenas um dos diferen-
tes tipos de colãgeno estudados (I, II ou III). Utilizaram-se tam-
bém órgãos contendo mistura de dois dos tipos de colãgeno acima re
feridos. Os resultados obtidos são apresentados na tabela em anexo.

A sua analise nos leva às seguintes conclusões:

19) Os tecidos contendo apenas colãgeno tipo I apresentam quase só
deraatan sulfato.

29) Os tecidos contendo colãgeno tipo II apresentam apenas condrojL
tin sulfato 4 e 6.

39) Na maioria dos órgãos o colãgeno tipo III apresenta-se mistura
do com colãgeno tipo I. O músculo liso e a túnica média da aor
ta de rato, contém quase que exclusivamente colãgeno tipo III
(Montes et ai., Histochemistry 65: 131-141, 1980), misturado
com uma pequena quantidade de colãgeno do tipo I. Estes teci-
dos apresentam o heparitin sulfato como sua principal GAG.

49) Em tecidos com mistura de 2 tipos de colãgeno observa-se a pr£
sença das mesmas GAG correspondentes aos tipos de colãgeno en-
contrados nos tecidos.

59) O fato de que os condroitin sulfatos 4 e 6 estão presentes -em
estruturas ricas em fibras elásticas (cartilagem elástica e tú
nica média de aorta), poderia sugerir a associação des-
tas GAG com as referidas fibras. O fato de que a anãLL
se do ligamento nucal, que contêm partes iguais de fi-
bras elásticas e colãgeno do tipo I, só apresenta 100%
de dermatan sulfato, nos leva a pensar que esta associa^
ção elastina-condroitin sulfato, se especifica, nem sempre
está presente.
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i? ESTUDOS MORFOLOGICOS E HISTOQUlMICOS DO COLAGENO NAS ARTÉRIAS DOS
1̂  VERTEBRADOS

V F. Carrasco Herrera, E. Hirose-Pastor, G. S. Montes e L. C. U.
l Junqueira

• • Laboratórios de Biologia Celular e Reumatologia; Faculdade de Me-
s dicina da Universidade de São Paulo.

:;>-• Foram estudadas as artérias de espécies representativas das prin-
;> cipais classes de vertebrados pelo método de Picrosirius-polariza-
:.• ção, específico para colãgeno (Junqueira et ai., Histochem. J., 11:
5;; 447-455, 1979), que permitiu diferenciar duas populações de fibras
;, colágenas distintas, segregadas em diferentes compartimentos des-
J.Í tas estruturas (fig.l). Estes achados foram confirmados pela m i -
•;J croscopia eletrônica (fig. 2 e Tabela I)'.

f) Nas artérias de médio e pequeno calibre o colãgeno da advent£cia
j,; corresponde ao tipo I, enquanto que o da média apresenta caracte-
|íí; rlsticas próprias do colãgeno do tipo III.

ivf Nas aortas das espécies de porte pequeno, a túnica média parece es,
:.<' tar constituída exclusivamente pelo colágeno do tipo III, enquanto

que nas espécies de porte maior ocorre a predominância de fibras
de colágeno tipo III associadas a algumas fibras do colágeno tipo

f I na túnica média.

; Os resultados obtidos quantificando a interação colãgeno-proteogli
ir canas de acordo com método descrito (Junqueira et ai., Connective
;: Tissue Research, 7: 91-96, 1980), mostram maior interação na túni-

ca média do que na adventícia (Tabsla II). Estes achados confirmam
' outros já publicados sugerindo maior interação colãgeno-proteogli-
- canas no colãgeno tipo III do que no colãgeno tipo I.

Figura 1 - Fotomicrografia de aorta de rato. Embaixo observe-se a
adventícia com fibras de colãgeno grossas e fortemente
birrefringentes. A túnica média (acima) apresenta fi-
bras finas e fracamente birrefringentes. Picrosirius-
polarização; 360 x.

Figura 2 -Electaonimicrografia de aorta de rato na transição adven-
ticia-média. A faixa amorfa no centro é a limitante e-
lãstica externa. Observe que as fibrilas de colãgeno da
adventícia (seta) apresentam um diâmetro maior do que
as fibrilas da média (cabeças de seta); 15000 x.
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Tabela I

Diâmetro médio das fibrilas do colágeno na média e na adventícia
da aorta dos vertebrados

Espécie

Peixe

Sapo

Cobra

Camundongo

Rato

Adventicia
(nm)

71,96 + 17,10

89,68 ± 25,12

82,16 + 29,82

52,49 ± 6,61

71,67 t H/50

Média
(nm)

54,10 + 21,12

49,20 í 22,15

55,59 t 15,76

27,72 t 14,38

38,43 t 6,90

Relação
Adv/Média

1,33

1,82

1,47

1,89

1,86

Tabela II

Interação colãgeno-proteoglicanas
(expresso em % de grupamentos bá
sicos do colágeno liberado após
hidrólise pela papaina).

Espécie

Cobra

Galinha

Rato

Cão

Horrem

Advent ic ia

30,86

37,17

36,91

18,09

17,97

Média

52,31

81,15

71,62

25,95

37,26

limitante elástica externa
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ESTUDO MORFOLÕGICO E HISTOQUÍHICO DO COLÃGENO NA PELE

6. S. Montes, J. E. Costa Martins, E. M. Sanchez e L. C. U.
Junqueira

Laboratórios de Biologia Celular e Reumatologia, Clinica Dermatoló-
gica; Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

A derma da pele dos mamíferos adultos é constituída essencialmente
por colágeno do tipo I e pequena quantidade de colãgeno do tipo
III (Miller,E. J., Mol. Cell. Biochem. 13: 165, 1976).

Estudos bioquímicos e de imunofluorescência sugerem que o colãgeno
tipo III esteja localizado perto da epiderme (Tajima et ai., Conn.
Tissue Res. 7: 65, 1980; e Melgel et ai., Arch. Derm. Res. 259: 1,
1977).

Para localizar com maior precisão o colãgeno tipo III na pele numa
na, aplicamos neste material o método histoquímico de Picrosirius-
polarizaçao, que permite a localização diferencial dos colâgenos
tipo I e III (Junqueira et ai., Arch, histol. jap. 41: 267, 1978),
e a microscopia eletrônica que distingue o colãgeno tipo I do tipo
III, baseado no diâmetro de suas fibrilas (Montes et ai.,
Histochemistry 65: 131, 1980).

Os resultados obtidos mostraram a presença de fibras e fibrilas,
com as características próprias do colãgeno tipo III, formando una
delgada camada justaposta ã membrana basal do epitêlio. O restante
do colãgeno da derma, tanto nas camadas papilar como na reticular
é formado essencialmente por colãgeno do tipo I (Figs. 1, 2 e 3).

Os nossos resultados confirmam os obtidos, utilizando métodos bio-
químicos e de imunofluorescência.

Figura 1 - Electrcnpicrografia da transição dermc-epidermica de pele
humana. Observe a lâmina basal (*) abaixo da qual se en
contram delgadas fibrilas de colãgeno III (pontas de se
ta). A lâmina basal e estas fibrilas constituem a ment-~*
brana basal visível no microscópio ótico. Logo abaixo,a
gregados densos de fibrilas colágenas de diâmetro maior
(setas), que se agrupam formando as fibras colãgenas da
derma (colãgeno tipo I).j5500 x.

Figura 2 - Maior aumento da transição dermo-epidermica.Observe a
lâmina basal (*) abaixo da qual aparece um trançado de
fibrilas de pequeno diâmetro. 30000 x. .

Figura 3 - Maior aumento de região mais profunda da derme, onde se
observam fibrilas de maior diâmetro que se aglomeram
formando fibras colãgenas (colãgeno tipo I). Comparar
o diâmetro das fibrilas com as da figura 2 de igual au-
mento.
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DEMONSTRAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS MOLÉCULAS COL&GENAS NAS MEMBRANAS
BASAIS PELO MSTODO DE PICROSIRIUS—POLARIZAÇÃO

E. M. Sanchez, F. Carrasco Herrera, M. A. Gordilho, L. C. U.
Junqueira e G. S. Montes

Laboratórios de Biologia Celular e Reumatologia; Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo.

Admitem a maioria dos autores que as lâminas basais dos epitélios
contém colãgeno associado a complexos proteína-hidrato de carbono.
A sua fração colagênica seria constituída principalmente por colã-
geno do tipo IV formado por uma tripla hélice contendo 3 polipep-
tldeos ai (IV).

Existem também dados sugerindo que este colãgeno esteja sob a for-
ma de procolãgeno, isto é, cadeias de tripla hélice que tenham
ainda extensas seqüências não helicoidais { peptídeos de registro)
nas suas extremidades. Estas moléculas de procolãgeno não se poli-
merizam e habitualmente não formam fibrilas ou fibras de colãgeno
visíveis por microscopia eletrônica nas lâminas basais. Como as mo

i, léculas de procolãgeno tem diâmetro de 1,5 nm elas são dificilmen-
: te visíveis no M. E. não só por causa do seu reduzido tamanho, co-

mo também devido â sua associação com complexos protelna-carbohi-
drato. Consequentemente não se tem dados sobre a orientação das
moléculas do procolãgeno nas lâminas basais.

Para obter informação sobre este problema foi aplicado o método de
Picrosirius-polarização (descrito por nós como especifico para o
colãgeno} às lâminas basais dos glomerulos renais e cápsula do
cristalino de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, es-
truturas estas usadas habitualmente em bioquímica como fonte de
lâmina basal.

Este método apresenta a peculiaridade de aumentar acentuadamen
te a birrefringência de estruturas contendo colãgeno orienta-
do (Junqueira et ai., Histochem. J. 11: 447-455, 1979; e JunqueL
ra et ai., Analyt. Biochem. 94: 96-99, 1979).

Os resultados obtidos demonstram a presença de nítida birrefrin
gência nas estruturas estudadas em todas as espécies observadas,
sugerindo fortemente que as moléculas de procolãgeno encontram-
se orientadas nas membranas basais, e não dispostas a esmo (figs.
1 e 2K
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Figura 1 - Corte de cristalino de pombo. Observe a forte birre-
fringência da cápsula do cristalino, que repousa so-
bre o seu epitélio. Picrosirius-polarização; 52 0 x.

Figura 2 - Corte de cristalino de porco. Observe a evidente bir
refringência da cápsula cortada obliquamente. Picro-
sirius-polarização; 520 x.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLOGICA E HISTOQUlMICA DAS FIBRAS RETICUIARES

R. M. Krisztán, G. S. Montes, H. A. L. Salles e L. C. U. Junqueira

Laboratórios de Biologia Celular e Reumatologia; Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo.

Embora as fibras reticulares tenham sido identificadas como um com
ponente do tecido conjuntivo por Kupffer em 1876, o estudo de sua
distribuição e morfologia foi possível somente depois que Maresch
{1905) descreveu o método da impregnação pela prata.Depois disso,o
significado dessas fibras tem sido uma matéria de controvérsia. As
sim, alguns autores acreditam que fibras colãgenas e reticulares
são fundamentalmente idênticas. Tem sido postulado também, que as
fibras reticulares são precursoras das fibras colágenas. Outros au
tores são da opinião que essas fibras apresentam características
químicas que as distinguem das fibras de colágeno. Quando estudou-
se pelo método Picrosirius-polarização, pode distinguir-se clara-
mente as fibras reticulares das fibras colãgenas (fig. 1). 0 estu-
do morfolôgico e morfométrico desses dois tipos de fibras com mi-
croscopia eletrônica, mostra que fibras reticulares são caracteri-
zadas por um diâmetro menor de seus componentes fibrilares (Montes
et ai., Histochemistry 65:131-141, 1980). Os dados por nós obti-
dos sugerem que a matriz amorfa na qual as fibrilas estão embebi-
das, ê responsável pela impregnação argêntica das fibras reticula-
res. Nossos resultados mostrem que a matriz das fibras reticulares
é caracteristicamente rica em heparitin sulfato e que as glicosaird.
noglicanas presentes, mostram uma forte interação com o componente
fibrilar dessas fibras.

Fig. 1 - Cortes seriados de nervo ciãtico de cão. Da esquerda pa-
ra a direita: epi-, peri-, e endoneuro. IA - Método de
impregnação com prata. IB - Método Picrosirius-polariza-
ção (2100 X). Observar a correspondência entre as fibras
reticulares do endoneuro, impregnadas pela prata (IA), e
as fracamente birrefringentes (IB).

Fig. 2 - Micrografia eletrônica de nervo intercostal de rato. Re-
gião superior: fibras colãgenas do epineuro. Região in-
ferior: fibras reticulares do endoneuro (18000 X). Obser
var que as fibrilas componentes da fibra reticular (em-
baixo) apresentam um diâmetro menor do que as fibrilas
da fibra colágena (em cima).
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O COLÂGENO DOS NEURINOMAS, NEÜROFIBROMAS E PIBROMAS
K. M. Shigihara , R. M. Kr i sz tãn , L. C. U. Junquei ra , G. S. Montes
e T. M. Bolonhani.

Labora tór ios de Biologia Celular e Reumatologiat Faculdade de Me-
d ic ina da Universidade de São Paulo.
O uso do método de P i c r o s i r i u s - p o l a r i z a ç ã o (PSP), que é e spec i f i co
para colãgeno 1 , e permite a loca l i zação d i f e r e n c i a l dos colãgenos
tipos I e I I I 2 , foi utilizado para estudar o sistema nervoso peri-
férico dos vertebrados3. Os resultados obtidos demonstraram que o
colãgeno do endoneuro ê do tipo I I I , enquanto que aquele do epineu
ro ê do tipo I . Métodos bioquímicos1* e imunohistoqulmicos5 mostra^
ram resultados similares.
Dois tipos de colãgeno também podem ser caracterizados nos nervos
pela microscopia eletrônica, baseando-se na diferença de diâmetro
de suas f ibr i las . Por este método ambas populações também aparecem
segregadas num mesmo compartimento3.
Nossos resultados, associados aos dados da l i tera tura , permitiram
postular que o colãgeno do tipo III seria sintetizado pelas célu-
las de Schwann6.
Baseados nestas observações, achamos interessante estudar o colã-
geno presente nos tumores das células de Schwann (neurinomas),dos
fibroblastos (fibromas) e de células de Schwann mais fibroblastos
(neurofibromas).
Os neurinomas estão constituídos por fibras finas e argirofl l icas;
fracamente birrefringentes, formadas por f ibri las colãgenas de pe-
queno diâmetro ( f ig . l ) . Os fibromas apresentaram exclusivamente fi
bras grossas não argirofl l icas, fortemente birrefringentes consti-
tuidas por f ibri las colãgenas grossas (fig.2). Os neurofibromas
mostraram os dois ticos de populações descritas, ocupando diferen-
tes áreas do seu parenquima (fig.3).
Estes resultados sugerem que o colãgeno dos neurinomas é principajL
mente do tipo I I I , enquanto que os fibromas apresentam colãgeno do
tipo I , e os neurofibromas possuem os dois tipos de colãgeno.
Acreditamos que o método de Picrosirius-polarização auxilie o diacj
nôstico diferencial destes tipos de tumores, e que outros^estudos
aplicando este método contribuirão a uma melhor compreensão da
constituição colágena de outros tipos de tumores.

1 "Junqueira, L.C.U., Bignolas, G. & Brentani, R.R.: Picrosirius staining plus
polarization microscopy, a specific method for collagen detection in tissue
sections.Histochem. J. 11 (1979) : 447-455.

2 Junqueira, L.C.U., Cossermelli, W. & Brentani, R.: Differential staining of
collagens type I, II and III by Sirius Red and polarization microscopy .Arch,
histol. jap. 41 (1978) : 267-274.

3 Junqueira, L.C.U., Montes, G.S. & Krisztãn, R.M.: The collagen of the
vertebrate peripheral nervous system. Cell & Tissue Research 202 (1979) :
453-460.

"* Seyer, J.M., Kang, A.H. & Whitaker, J.N.: The characterization of type I
and type HI collagens frctn human peripheral nerve. Biochim.Biophys.Acta
492 (1977) : 415-425.

5 Shellswell, G.B., Restall, D.J., Duance, V.C. & Bailey, A.J.: Identification
and differential distribution of collagen types in the central and
peripheral nervous systems. FEBS Lett. 106 (1979) : 305-308.

6 Junqueira, L.C.ü., Montes, G.S. & Bezerra, M.S.F.: Do Schwann cells
produce collagen type HI ? Experientia 35 (1979) s 114
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Fig. 1 - (A) Fotcmicrografia de neurinona apresentando a cápsula (a es-
querda) constituída por fibras grossas, fortemente birrefringentes, que con
trastam com as fibras finas características deste tumor. Picrosirius-polari
zação (130 x ) .

(B) Eletromicrografia do mesmo tumor evidenciando que o seu coláge
no apresenta-se constituido por fibrilas finas (45000 x).
Fig. 2 - (A) Fotomicrografia do fibroma, constituido apenas por fibras gros
sas e fortemente birrefringentes. Picrosirius-polarização (110 x ) .

(B) Ao microscópio eletrônico estas fibras apresentam-se constitui
das por fibrilas de diâmetro distintamente maior (aumento igual ao da fig.
IB).
Fig. 3 - Fotomicrografia de neurofibroma mostrando que c parênquima deste
tumor apresenta áreas com as duas populações de fibras acima descritas. Pi-
crosirius-polarização (465 x).
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INTERAÇÃO COLÃGENO—PROTEOGLICANAS NO PROCESSO DE AUTOTOMIA DO PE-

PINO DO MAR, StlckopiU badlonottxi

T. M. Bolonhani, G. S. Montes, L. C. O. Junqueira e S. R. Rodri-
gues Bexiga

Laboratórios de Biologia Celular e Reumatologia; Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo.

O fenômeno da autotoraia, caracterizado pela auto-separação de par-
tes do corpo, ê conhecido por ocorrer era várias espécies de holotú
rias (pepino do mar) . Este processo, que começa com o amolecimento
da parede do corpo do animal, ê seguido pela contração de sua cama
da muscular que resulta na divisão do corpo. Quando o estimulo que
inicia este processo ê intenso (como pincelamento da extremidade
do corpo do animal com formol ou líquido de Bouin) o processo se
estende por todo o corpo provocando a desintegração do animal(fig.
1). Métodos morfológicos, histoquímicos e bioquímicos foram usados
para analisar esse processo na holotúria St<Lch.opu& ba.dÁ.onotu&. Os
resultados obtidos mostraram que a parede do corpo é formada prin-
cipalmente por uma rede tridimensional de fibras de colãgeno imer-
sas em uma matriz amorfa rica em complexos protelna-carbohidrato .
Ê provável que esse tecido apresente uma alta interação entre o co
lágeno e a matriz amorfa. Os nossos resultados agerera fortemente
que o amolecimento do tecido é provavelmente devido a diminuição
nessa interação. Este processo é mediado por uma protease provaveJL
mente oriunda de células presentes na parede do corpo deste animal.
A incubação de fragmentos da parede com uma enzima proteolítica
(papaina) reproduz tn \)i.txo este fenômeno (fig. 2) .

Fig. I - Fotografias do StÂ.c.hopu.4 badÂonotuA:
a - Animal controle
b - Sessenta minutos após a estimulação

Fig. 2 - Fragmento da parede do corpo após digestão moderada com
papaina. Observe que a original rede tridimensional de
colágeno, no lado esquerdo, está se desfazendo (no lado
direito) devido a atividade da enzima. Método do Picro-
sirius-polarização (200 x).
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ALTERAÇÃO DO COLÃGENO DOS NERVOS NA LEPRA NERVOSA

L. C. U. Junqueira, G. S. Montes, K. Almeida Neto, C. fiarros e
A. J. Tedesco-Marchese

Laboratórios de Biologia Celular e Reumatologia; e Departamentos
de Medicina Tropical e Dermatologia, e Neuropsiquiatria. Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O estudo da distribuição dos colãgenos do tipo I e III nos ner-
vos dos vertebrados demonstrou a presença de colágeno tipo I no
epireuro e colágeno do tipo III no endo- e perineuro (Junqueira
et ai., Cell Tissue Res., 202: 453, 1979). Estes resultados asso-
ciados a outros da literatura, levaram-nos a postular que as cêlu
Ias de Schwann produzam o colágeno do tipo III presente no endo-
neuro (Junqueira et ai., Experientia, 35: 114, 1979).
Baseados nestas premissas achamos de interesse estudar a distribui,
ção dos colágenos tipo I e III nas lesões nervosas da lepra, doen-
ça conhecida como sendo a única na qual ocorre a infecção das célu
Ias de Schwann, por um microorganismo.
Foi realizado o estudo de segmentos de nervo humano obtidos de
biopsias feitas com intuito diagnóstico, utilizando o método his-
toqulmico de Picrosirius-polarização, que permite a localização d_i
ferencial dos colãgenos tipo I e III (Junqueira et ai.. Arch,
histol. jap. 41: 267, 1978) e a microscopia eletrônica que dis-
tingue o colágeno tipo I do tipo III baseado no diâmetro de suas
fibrilas (Montes et ai., Histochemistry, 65: Í31, 1980).
Os resultados obtidos mostraram intensa proliferação de colãgeno,
tanto no epineuro como também no endo- e perineuro dos nervos lesa
dos.
Apesar destas profundas lesões, o colãgeno do endo- e perineuro
continua com as características morfológicas, histoquimicas e de
localização, do colãgeno do tipo III,enquanto que o colãgeno do ei
pineuro permanece com as características próprias do tipo I.
Estes resultados levam-nos a admitir que as células de Schwann,
mesmo quando infectadas pelo Hifc.obactzfu.am lupfiaz, continuam produ-
zindo colãgeno do tipo III,-e que o nervo leproso continua com dois
compartimentos que se distinguem pelo tipo de colãgeno que contém.

Figura 1 - Cortes transversais de nervos periféricos humanos nor-
mal (A) e leproso (B) , método de Picírosirius-polariza-
ção. Todas as estruturas birrefringentes são constitui
das por colãgeno. Observe o considerável aumento de cõ
lãgeno no epi-, peri- e endoneuro do nervo infectado.60x.

Figura 2 - Corte transversal de nervo leproso; mesmo método que na
fig. 1. Observe espessamento do perineuro com múltiplas
camadas de colãgeno na sua espessura.Na região superior
da figura, fibras grossas de colãgeno tipo I do epineu-
ro contrastam com fibras finas de colãgeno tipo. IIl,pre
.sentes no endoneuro (embaixo). 435 x.

Figura 3 - Electronmicrografia de endoneuro de nervo leproso, mos-
trando aumento acentuado do seu colãgeno. 7800 x.
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A COLAGENÕLISE COMO CAUSA DO AMOLECIMENTO CERVICAL DURANTE O PARTO,
• ; E O PAPEL DOS NEUTRÔFILOS NESTE PROCESSO.

M. Zugaib, G. S. Montes, L. C. U. Junquei ra e W. P. Rosol ía
• Labora tó r ios de Biologia Celu la r e Reumatologia; Faculdade de Me-
j d i c i n a da Universidade de Sao Paulo .

f A r i g i d e z de ura t e c i d o conjunt ivo ê devida pr inc ipa lmente às suas
' f i b r a s , e â i n t e r a ç ã o d s s t a s com a subs tânc ia amorfa na qual e s t ão

'•'. incluídas. Como a cérvii; humana é constituída fundamentalmente por
% tecido fibroso, seu amoiecimento durante o parto deve ser motivado

r I por alterações nas suas fibras, na substância amorfa, ou em ambos.
;''-j 0 estudo da glicosaminoglicanas, principais componentes da substân

1 cia amorfa, em cervices dilatadas (material obtido intraparto) e
não dilatadas (material obtido de pacientes não grávidas), não mqs

•• ; trou diferenças significativas.Em vista disto,decidimos investigar
.. o comportamento das fibras colãgenas no processo de amoiecimento
: • cervical durante o parto.Quando estudadas pelo método de Picrosi-

5:.| rius-polarização(I),específico para colãgeno,as cervices não dila-
T =j tadas mostraram fibras colãgenas grossas e fortemente birrefringen
; ^ tes (fig.IA),enquanto as dilatadas exibiram uma rede de fibras f i-

£ j nas e fragmentadas,fracamente birrefringentes (fig.lB).Â microsco-
|;1 pia eletrônica,as cervices dilatadas mostraram intensa e generali-
J ĵ zad?. fragmentação das fibras e f ibri las colãgenas (fig.2B) ,enquan-

: | to as não dilatadas exibiram o aspecto normal de qualquer tecido
; ' ! fibroso (fig. 2A).A microespectrofotometria associada ã polariza-

] ção mostrou que a trans:tdtância média em cervices dilatadas foi
; ] 8,3% daquela observada nas não dilatadas (100%),confirmando com me

.[ todo mais refinado as observações reorfológicas referidas acima. As
) cervices dilatadas apresentaram sempre um intenso infiltrado de

-j leucócitos neutrófilos, enquanto que nas não dilatadas ist.o não o-
correu. O fato de que estas células contêm colagenase em seus grâ-

j nulos (II,III,IV) associado ãs imagens de degranulação por nós ob-
| servadas (fig.3) sugere sua participação no processo de quebra das

fibras colãgenas. As nossas observações realizadas core a convergên
cia de métodos morfológicos,histoquxmicos e bioquímicos,sugerem
fortemente que a colagenôlise, induzida por enzima fornecida pelos
neutrófilos,é responsável pelo processo de amoiecimento da cérvix
uterina durante o parto.

71) - Junqueira et a i . , Histochem. J . , 11: 447, 1979.
(II) - Lazarus et a i . , J . Clin. Invest., 47: 2622, 1968.
(III) - Ohlsson & Olsson, Eur. J . Biochem., 36i 473, 1973.
(IV) - Horwitz et a i . , Proc. Natl. Acad. Sei. (USA), 74:897, 1977.

Fig. 1 - Fotcmicrografia de cortes do cervices humanas não dilatada (A) 100 xfe
dilatada (B) 400 x. Notar que na cérvix não dilatada as fibras colãge-

nas grossas e fortemente birrefringsntes ocupam a totalidade do corte. Na cér-
vix dilatada o aspecto ê bem diferente; as fibras são finas, fragmentadas e fra

1 camente birrefringentes.
: Fig. 2 - A. Cérvix não dilatada. Observo a compactação das fibrilss que fonram

as fibras colãgenas.Entre as fibras,segmentos de fibrob.V>3tos
(30000 x).

B. Cervix dilatada. Notar a grande redução da quantidade de fibrilas
colãgenas e o apareciiuonto da depósito granular difuso,ocupando a

maior parte da área nonralmente ocupada peles fibrilas (30000 x).
Fig. 3 - Micrografia eletrônica de cárvix dilatada,catparando un neutrófilo in-

travascular(direita) com um extravascular(esquerdo).Observe a drástica
redução de granules no leuoõcito extravascular (8000 x).
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ASPECTOS DA DISTRIBUIÇÃO DB CQLftSNOS TIPOS I E I H EM ADRENAL CE VEKtEBRBDOS.
M.S.F. Bezerra e L.C.U. Junqueira (Departamento de Marfologia, Centro de Ciên
cias da Saúde, UFPB e Laboratório de Biologia Celular, Faculdade da Medicina,
ÜSP)

Até a década de 1950, admitia-se que o oolSgeno era constituído por ape
nas um tipo de proteína. Atualmente, dados bioquímicos postulam a existência
de pelo menos quatro tipos diferentes de oolSgeno . Por sua vez, observações
utilizando o método Picrosirius-Polarizaçâo permitiram identificar tipos de

1 2 3 5 «.

colageno em cortes histologicos ' ' ' . O presente trabalho, baseado neste me
todo, visa estabelecer una análise comparada da presença e distribuição dos
colágenos tipos I e III em adrenal. Empregamos 3 exemplares de cada uma das
seguintes espécies : Bafo ictericus (ftmphibia); Licphis inerremil e Phylodryas
patagoniensis (Reptilia) Columba domestica e Gallus gallos (Aves), e Kattua
norvegicus, Canis canis e Sus sus (Mancalia), das quais retiramos a adrenal.Fi
xamos as peças em Bouin e coramos cortes de 5pm segundo Junqueira et ai . Ob
servamos que : 1?) No Bufo ictericus o oolágeno do tipo I ê bastante escasso
e o tipo fibrilar predoniinante ê o III, em situação correspondente â superfl
cie dos cordões celulares (Fig. 1}; 29) Nos répteis o colageno tipo I ê -visto
na cápsula, septos, região periférica e, em menor proporção, na porção cen
trai do órgão. Já o do tipo H I é mais abundante na porção mais interna da
glândula (Fig. 2); 39) Nas aves, o colageno tipo I é observado na cápsula e
septos, enquanto o de tipo i n o é, era pequena quantidade, entre os cordões ce
lulares; 49) tios mamíferos encontramos colágenos I na cápsula, septos, zona
glomerulosa e reticular, no limite entre a cortical e a medular e nesta. O ti
po H I acha-se mais freqüentemente na zona fasciculada, no limite entre a cor
tical e a medular (Fig. 3) e no interior desta.

1. JUNQUEIRA, L.C.U. et ai. Areh Bietol Jap. 41: 267-74, 1978.

2. J0NQCEIB&, L.C.U. et ai. Eietockem. J. 11: 447-455, 1979.

3. JUNQUEIRA, L.C.U. et ai. Anal Bioóhçm. 94: 96-99, 1979. .

4. MILLER, E.J. Mol. Cell Bioohem. 13: 165-92, 1976.

5. VOSrSES, G.S. et ai. Sieioàhmietry. 18: 1-11, 1979.
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Fig. 1 - Adrenal de Bufo icb ricus (metade superior) acolada ao rim (metade infe
rior). Os vasos apresentam espessa aâventícia constituída por fibras grossas e
fortemente birrefringentes. Entre os cordões endõcrinos, observam-se os dois ti
pos de fibras. X 170.

Fig. 2 - Adrenal de Liophis merremii. Entre os cordões celulares predominam as
fibras finas e fracamente birrefringentes. Na cápsula (â direita), notam-se fi
bras grossas e fortemente birref ringentes. X 145.

Fig. 3 - Adrenal de Canis canis. Observar a presença de fibras grossas e forte
mente birrefringentes na cápsula(c), septos(s) e no limite entre a cortical e
medular(e). X 220.
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ESTUDO ULTRA-ESTRUTURAL DA MATRIZ INTERCELULAR SINTETIZADA POR CUL-
TURA DE CÉLULAS ENDOTELIAIS EXTRAÍDAS DE AORTA DE BOVINOS*. Gerson
Cotta-Pereira (Disciplina de Histologia e Embriologia,Instituto õTê
Biologia,U.E.R.J .)

Células endotel iais,obtidas por ação enzimãtica da parede de ao_r
tas de bovinos .selecionadas pela timidina tritiada e passadas 12 vjs
zes por tripsinização,foram postas a incubar em placas de Petri de
plástico Falcon de 35 mm de diâmetro,contendo o meio DMEM {meio mí-
nimo essencial de Eagle modificado de Dulbecco e Vogt) suplementado
por 20% de soro fetal bovino.Durante 10 semanas as culturas foram
mantidas a 379 C etn atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de C02,
sendo que algumas amostras eram examinadas diariamente em microscó-
pio de contraste de fase.

Semanalmente,algumas culturas foram sacrificadas e estudadas aos
microscópios eletrônicos de transmissão e de varredura.Para os est»j
dos em microscopia de varredura,foram utilizadas culturas crescidas
sobre lannnula de vidro depositadas no fundo das placas de Petri ,aji
tes da semeadura.As 1 aminulas contendo células foram banhadas em tam
pão HEPES e depois tratadas durante 30 segundos com solução de AgNOT
a 0,2% contendo 4,2% de glicose no mesmo tampão.Após esse tratamen-
to,foram fixadas com solução de Karnovsky,lavadas,postas a secar ao
ar e depois preparadas(metalização a vácuo com 30nm de espessura de
ouro)para a observação em um Autoscan a 20kV.Para o estudo em micro£
copia de transmissão,as culturas foram fixadas em solução de gluta-
raldeldo a 3% com ou sem ácido tânico a 0,25%,em tampão Millonig, e
depois de põs-fixadas com tetrõxido de õsmio foram incluídas em Epon.
Cortes ultra-finos foram corados pelo acetato de uranila e citrato
de chumbo antes de serem examinados em microscÕgio JEOL modelo 100B.

A caracterização da cultura como sendo de células endoteliais ,
além de sua positividade aos anticorpos fluorescentes contra __Fator
VIII, foi realizada através do seu aspecto de monocamada de células
poligonais vistas em contraste de fase(Fig.1).Na face superior des-
tas culturas,observou-se,pela varredura,mtido depósito de prata nas
junções intercelulares(Fig.2}tal como ocorre com o endotelio na pa-
rede dos vasos.Em microscopia de transmissão,as células endoteliais
mostraram típicas junções constituTdas de prolongamentos delgados de
uma célula superpondo-se ã margem de células vizinhas e, alem disso,
organelas tais como microvesTculas de transporte e filamentos cara£
terísticos de células endoteliais(Fig.3).

Na Ia.semana,a matriz sintetizada era constituída de grânulosme
dindo 10 a_12 nm,dotados de curtas expansões e fortemente positivos
ao ácido .tânico, ao lado de microfibrilas medindo 10 a 12 nm de di£
metro(setas) e de uma rede de filamentos delgados (Fig.4).As granu-
lações de 10 a 20 nm,identificadas como glicoproteinas(Wight & Ross,
J.Cell Biol,67:660,1975) formavam,com os seus prolongamentos,filei-
ras facilmente observáveis apôs 2 semanas de cultivo(Fig.5). Nesta
mesma época,as microfibrilas eram vistas em grande quantidade,mos -
trando-se estriadas longitudinalmente(Fig.6,setas pequenas) e tubu-
lares transversalmente(Fig.6,setas grandes).Por volta da 10a.semana,
conglomerados semelhantes aos vistos na Fig.7(asteriscos),densos p£
Io uso do ácido tânico,pareciam corresponder a agregados de elasti-
na em torno de microfibrilas,como estagio intermediário na formação
de fibras elásticas.
Aumento das figuras: F i g. 1: x 210; F i g . 2 : x 2J4 00; F i g. 3 :X3CL000; F i g. 4aí3 £000;
Fig.5:x9ODW; Fig .6:xlZ6j000;Fig . 7:x6 0.000.
*Tratelho realizado com auxílios do CNPq e da Univ.de Washington,Seattle,E.U.A.
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ESTUDO DAS FIBRAS DO SISTEMA ELSSTICO EM AORTAS DE ALGUNS VERTEBRADOS E INVERTE-

BRADOS.* JLX^Pôrto, Mara I. Rodrigues e G. Cotta-Pereira (Disciplina de Histolo-

gia e Embriologia, I.B.-U.E.R..J.)-

O estudo filogenético das fibras elásticas tem despertado o interesse de muî

tos autores. Através de técnicas histolõgicas e métodos bioquímicos, a ausência

de elastina tem sido demonstrada na parede de vasos arteriais de invertebra-

dos (Sage, H. e Gray, W., Adv.Exp.Hed.Biol. 79:291, 1977; Elder, H. e Owen, G.,

Z.Zool. London, 1952:1, 1967), enquanto que as fibras elásticas são abundantes

na estrutura das artérias de vertebrados.

No presente trabalho, fragmentos de artérias ou espicimens de Bradybaena

similaris (caracol), Perna perna (mexilhão), Lumbricus terrestris (minhoca), J<e

phila brasiliensis (aranha), Electrophorus electricus (peixe elétrico), Bufo ma

rinus (sapo), Haemidactilus sp. (lagartixa), Tropidurus torquatus (lagarto),Gal

lus galius dómesticus (galinha), Oryctolagus cuniculus (coelho), Sus scrofa (por

co), Bos taurus (touro), Macaco rhesus (macaco) e Homo sapiens (homem) foram

obtidos e fixados em fcrmol a 10% para posteriormente serem incluídos em parafi-

na.

Cortes na espessura de 5/im foram corados pela hematoxilina-eosina e por '

técnicas que revelam as fibras do sistema elástico tais como: resorcina- fucsi -

na de Weigert, aldeTdo-fucsina de Gomcri, orceina de Unna-TSnzer, cresil violeta

e hematoxilina férrica de Verhoeff seguida ou não de oxidação pela oxona.

A observação dos cortes assim corados revelou que em moluscos, anelTdeos e

artrõpodos os vasos ateriais de grande calibre (aortas) possuem em sua parede

fibras primitivas do sistema elástico (fibras oxitalãnicas), enquanto que, nos

vertebrados adultos, observou-se que a parede de suas aortas exibem emaranhados

de fibras elásticas (peixes e anfíbios) ou lâminas elásticas concentricas (rép-

teis, aves e mamíferos).

Esses resultados levam a supor que nas espécies inferiores as fibras do sis*

tema elástico presentes na parede dos vasos arteriais não alcançaram seu estado

de maturação como ocorreu nos animais superiores. Dessa maneira, em invertebrados

as fibras do sistema elástico permanecem sob a forma de fibras oxitalãnicas en-

quanto que, nos vertebrados superiores elas evoluem durante a ontoginese para fi_

bras elásticas.

De fato, nos invertebrados, de um modo geral, os vasos sangüíneos devem man

ter uma parede resistente que serve de limite entre o espaço intravascular e oce

loma extravascular e, aT, a fibra oxitalãnica oferece uma resitencia mecânica. Já

no esquema de circulação dos vertebrados, a contração e expansão dos vasos exige

a presença de fibras elásticas desenvolvidas.

* Trabalho executado com auxílios do CNPq.
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1. Aorta anterior de B.similaris. Coloração de Weigert apôs oxidação(xl20)
2. Aorta ventral de L.terrestris. Coloração de Weigert sem oxidação(x350)
3. Aorta ventral de L.terrestris. Coloração de Weigert após o__xidação(x350)
4. Aorta posterior de N.brasiliensis. Coloração de Weigert após oxidação(xl50)

5. Aorta dorsal de E.electricus. Coloração de Verhoeff(x50)
6. Aorta dorsal de B.marinus. Coloração de Weigert sem oxidaçao(x95)
7. Aorta dorsal de T.torquatus. Coloração de Verhoeff(xl00)

8. Aorta dorsal de G.gallus dom. Coloração de Verhoeff(x240)
9. Aorta dorsal de O.cuniculúsT Coloração de Unna-Tanzer sem oxidação(x240)
10. Aorta dorsal de S.scrofa.Toloração de Verhoeff(x240)
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Fotomicrografias de corpo ciliar e zõnuia de coelhos:

Fig.l - Coloração pelo método de Verhoeff (x 150).
Fig.2 - Coloração pelo método de Weigert (x 340).
Fig.3 - Coloração pelo método de Weigert com prévia oxidação pela oxona (x 340).

Eletromicrografias de fibras zonulares de coelho:

Fig.4 - Corte longitudinal. Fix.:61utaralde7do 3% (x 92.400).
Fig.5 - Corte longitudinal.Fix.:GlutaraldeTdo 3% + Sc.tãnico 0,25% (x 89.500).
Fig.6 - Corte transversal.Fix.:Glutaralde7do 3% + fic.tânico 0,25% (x 89.500)
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DETECÇÃO DE FIBRAS OXITALÍNICAS NA Z0NULA CILIAR DO COELHO EH MICROSCOPIA ÓPTICA
E ELETRÔNICA.* Silvaria A.dos Santos, Berenice T.X.Villela, F. Guerra Rodrigo eG.
Cotta-Pereira (Dep. de Histologia e Embriologia, I.C.B.-U.F.R.J. e Disc, de His-
tologia e Embriologia, I.B.-U.E.R.Ü.)-

A natureza das fibras da zõnula ciliar tem sido muito discutida, havendo s£
gestões de que se tratem de algum tipo de colageno (Gartner,J., Z.Zellforsch Mi-
krosk.Anat. 114:281, 1971) ou mesmo de fibras elásticas embrionárias ( Raviola ,
G., Invest.Ophtalmol. 10:851, 1971). No presente estudo investigou-se a natureza
dessas fibras em globos oculares de coelhos através de técnicas de coloração pa-
ra evidenciar as fibras do sistema elástico em microscopia óptica e através de
técnicas para iricroscopia eletrônica.

Globos oculares foram extraídos de coelhos adultos após o sacrifício dos
animais era anestesia profunda e, depois de terem sido desprovidos do humor vrtreo
com o auxTlio de uma seringa e com injeções intercaladas de hialuronidase testi-
cular, foram fixados em formol neutro a 10%, incluTdôs em parafina e cortados na
espessura de 5 a 7 pm. Os cortes assim obtidos foram corados pelas seguintes té£
nicas: hematoxilina férrica de Verhoeff, resorcina-fucsina de Weigert {com e sem
oxidação prévia pela oxona) e orceina d? Unna-Tílnzer (com e sem oxidação prévia
pela oxona).

Fragmentos de globos oculares igualmente obtidos foram fixados em glutaral-
deTdo a 3% em tampão Hillonig (pH 7,4) ou em solução contendo glutaraldeTdo a 3%
e ácido tânico a 0,25% em tampão Millonig {pH 7,4). Após a fixação os fragmentos
foram põs-fixados era tetrõxido de õsmio a 1% e incluídos em Epon. Os cortes ul-
tra-finos foram corados com acetato de uranila e citrato de chumbo antes de se-
rem examinados em microscópio Siemens Elmiskop I A.

Nos cortes corados pelo método de Verhoeff ou pelos métodos da resorcina-fuc
sina e da orcelna sem oxidação prévia, as fibras zonulares não foram reveladas '
enquanto que, apôs oxidação pela oxona, essas fibras foram bem evidenciadas pe-
los métodos de resorcina-fucsina e orceTna.

0 estudo das fibras zonulares ao M.E. mostrou que nos cortes longitudinais
elas são formadas por feixes de microfibrilas com estriações transversais e or-
denadas paralelamente umas as outras, sem nenhum material amorfo de permeio. Em
cortes transversais essas microfibrilas, com 10 a 12 um, de diâmetro, tem aspec
to tubular.

Baseados nas características tintoriais e ultra-estruturais J;ssás fibras,
sugere-se que se tratem de fibras oxitalãnicas.

* Trabalho realizado com auxílios do CNPq e do Inst. Biofísica da UFRJ.
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RELAÇÕES ENTRE FIBRAS DO SISTEMA ELSSTICO E LÍMINA BASAL NA DERME
E H B R I O N S R I A DO GALLUS GALLUS D0M.(l.}.* W.M.Kattenbach, F. Guerra
Rodrigo e G.Cotta-Pereira. (Disc, de Histologia e Embriologia, I.B.,
UíRJ).

Durante o desenvolvimento inicial da pele do Gallus qallus dom.
podem ser observados, em vários locais, espessamentos da periderrae
que se relacionam com modificações no mesénquima subjacente, contrj^
buindo ambos para a formação do germe da pena. Esses primõrdios de
pena foram utilizados no presente estudo sobre as jnterações epité-
1io-mesenquimais durante o desenvolvimento embrionário.

Ovos embrionados de Gallus gallus dom., da raça Hubbard, foram
incubados por períodos que variaram entre 1 e_21 dias., S 39°C,emutna
incubadora Dove, mantendo-se uma atmosfera úmida. Diariamente, al-
guns ovos foram sacrificados, seus embriões retirados, classificados
com auxilio de uma lupa, segundo os estágios de Hamburger e Hamilton
(Hamburger, V. e Hamilton, HA., ô .Morphol .88:49, 1951) e fixados em
forraol neutro a 10%. Nos estágios mais avançados, após a classifies
ção, fragmentos da região dorsal situada entre os brotamentos das
asas foram retirados e fixados de maneira idêntica.

Apôs lavagem e desidratação, embriões ou fragmentos foram in-
cluídos em blocos de parafina e deles obtidos cortes na espessura de
5 fim. Os cortes foram submetidos ã coloração pela hematoxil ina-eosj[
na e por técnicas que evidenciam as fibras do sistema elástico,tais
como: hematoxilina férrica de Verhoeff, resorcina-fuesina de Weigert
(com e sem oxidação prévia pela oxona), orceTna de Unna-Tanzer (com
e sera oxidação prévia pela oxona) e cresil violeta de Gawlik-Jarocirrs
ka (com e sem oxidação prévia pela oxona).

Outros embriões ou fragmentos foram igualmente obtidos e clas-
sificados e a seguir fixados em glutaraldendo a 3% em tampão Hillonig
pH^7,4 contendo 0,25% de ácido tanico. Depois de põs-fixados em te-
troxido de õsmio forara incluídos em Epon. Os cortes ultrafinos foram
corados em acetaro de ura nil a e hidróxido de chumbo antes de serem
examinados e fotografados em um Siemens Elmiskope IA.

No período compreendido entre os estágios 29Ç e 340 (aproxima-
damente 79 e 99 dia de incubação) foram observadas na derme fibras
que se ligavam perpendicularmente ã membrana basal da periderme e
que se coravam pelos mêtodos^de Weigert (Fig.l, seta), Unna-Tarrzer e
Gawl ik-Garociíiska somente após a oxidação com oxona. Essas fibras
correspondiam, ao H.E., a feixes de microfibrilas de 10 a 12 nm. de
diâmetro (Fig.2, setas delgadas) que se continuavam com a lamina basal
(Fig.2,asteriscos) e diferiam das fibrilas colãgenas (Fig.2, se-
tas espessas).^Essas microfibrijas não apresentavam material amorfo
de permeio corável pela ácido tãnico (Fig.3, seta delgada) e,em co£
te transversal (Fig.4, seta delgada), mostravam aspecto tubular.

Baseados em trabalhos anteriores (Cotta-Pereira e cols.,Br. J.
Dermatol.93:623, 1975; Cotta-Pereira e cols., J.Invest.Dermatol.66:
143, 1976; Cotta-Pereira e cols., Adv.Exp.Med.Biol. 79:19, 1977; Cot
ta"-Pereira e cols,, Biol .Cel 1 . 31{3):297, 1978), essas fibras identT
ficam-se como fibras oxitalãnicas', cujo papel de resistência mecãnT
ca nas interações epitêlio-mesenquimais devem representar.uma etapa
no desenvolvimento do germe da pena.
AUMENTO DAS FIGURAS: Fig.l: x500; Fig.2: X38.000; Fig.3: x80.000; '

Fig. 4: X120.000.
* Trabalho realizado com auxilio do CNPq, do Inst. de Biofísica da
UFRJ e da Fundação Calouste Gulbenkian.
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F i g . l : C o r t e s l o n g i t u d i n a l ( L ) e t r a n s v e r s a l ( T ) de tibia-tarso embrio-
nária de Gallus gallus dom.aos 17 dias de i n c u b a ç ã o . M é t o d o da resor^
cina-fucsina de Weigert com prévia o x i d a ç ã o ( x 8 ) .Fig .2: Detal he da ini
serção do manto fibroso na cartilagem da e p T f i s e ( x l 7 0 ) . F i g . 3 : Detalhe
do manto fibroso l o n g i t u d i n a l m e n t e na d i ã f i s e ( x l 6 0 ) .Fig .4:Detalhe do
manto fibroso t r a n s v e r s a l m e n t e na diáfise(xl 9 0 ) .
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PARTICIPAÇÃO DAS FIBRAS DO SISTEMA ELÁSTICO NO PROCESSO DE OSSIFICA
ÇA"O DA TIBIA-TARSO DE GALLUS GALLUS DOM. (L . )*J . J .Carval ho e G.Cottl
Pereira (Disciplina de HistolõgTã e Im5rioiogia,Instituto de Biolo-
gia, U.E.R.J.).

Ovos embrionados de Gallus gallus dom.(L.),raça Legorne,obtidos
na Granja Guanabara(Rio de Janeiro] foram postos a incubar a 399C ,
durante 21 dias em uma incubadeira Dove,mantendo-se as condições de
umidade necessárias.

Diariamente,a partir do 49 dia,os ovos foram sacrifiçados,clas-
sificados segundo os estágios de Hamburger-Hamilton (1951),com auxj[
lio de uma lupa estereoscopica, e seus membros posteriores retira -
dos e fixados em formol a 1OX.À partir do 129 dia, os membros poste
riores já fixados foram transferidos para uma solução de ácido ni "
tricô a 5% onde permaneceram descalcificando durante 3 a 4 dias.

Fragmentos obtidos de secções longitudinais ou transversais dos
brotaroentos dos membros posteriores ja fixados ou,tambim,descalcifj[
cados,segundo a idade do embrião, foram incluídos em blocos de para
fina e, nestes, realizados cortes na espessura de 5 um.Esses corte?
foram corados pela hematoxilina-eosina e por técnicas usadas para re
velar as fibras do sistema elãsticorhematoxilina firrica de VerhoeffT
resorcina-fúcsina de Weigert,com ou sem oxidação pela oxona, e orce!
ina de Unna-Tclnzer,com ou sem oxidação pela oxona.

Os brotamentos de membros posteriores,consistindo.inicialmente,
de massas de proliferação e organização de células mesenquiroais,apre
sentavam-se, a partir do estagio 29(69dia)com os primeiros centros
de condrificação.No estagio 34(89dia},o molde cartilaginoso de tibia,
tarso jl mostrava os seus limites já bem definidos e apresentava um
manto fibroso localizado na porção externa do periosteo da diãfise
em formação e que unia as bordas das duas epTfises.As fibras ai pre
sentes foram identificadas como fibras oxitalãnicas por serem posi"
tivas aos métodos de Weigert e de Unna-Tânzer somente apôs oxidajção
pela oxona. Em torno do estagio 39(139dia), este manto fibroso já eji
volvia um anel 5sseo sub-periõsteo e exibia delicadas fibras oxita-
lãnicas que se inseriam na cartilagem da epTfise,enquanto gue an sua
região diafisaria apresentava fibras mais espessas e revelaveis sem
oxidação previa(fibras elaunTnicas).Todas essas fibras ainda perma-
neciam,a essa aiturâ.negativas ao método de Verhoeff para fibras e-
lãsticas. Apôs o estágio 42(169dia), fibras positivas aos metodosde
Weigert, de Unna-Tãnzer e de Verhoeff (fibras elásticas,portanto)
constituíam a porção mediana da região diafisaria do manto fibroso
do periosteo e se continuavam prolongando-se para regiões epifisãrj^
as através de fibras elaurunicas e oxitalãnicas que se inseriam nas
epifises, assim permanecendo ate a época da eclosão.

Nas figuras ao lado,vêem-se cortes longitudinais e transversais
de tibias-tarso aos,17 dias de incubação(439estãgio),corados pelo
método de Weigert com prévia oxidação.As figuras 2,3 e 4 representam
três regiões distintas do molde cartilaginoso em processo de ossificaçao que e
visto em panorâmica na figura 1.Fibras oxitalânicas(Fig.Z).permanecera inseriji
do-se na cartilagem da epifise,enquanto que fibras elásticas já são
vistas na diãfise (Figs.3 e 4 ) .

Essa participação do sistema elástico na ossificaçao endocondral
deve ser compreendida como ura reforço de resistência mecânica duraji
te as fases iniciais e fornecimento de elasticidade a posteriori,pôs
sibilitando o crescimento longitudinal e transversal do osso.

* Trabalho realizado com auxTiios do CNPq.

153



F "'

f;>: Ordem Molecular de GlicoproteTnas Estruturais em Feixes de CoiSge-
t[\ no.

% B. C. Vidal & E. R. Pimentel - Depto. de Biologia Celular, IB,
% UNICAMP, 13100 Campinas (SP) Bras i l .

íp As glicoproteTnas estruturais (G.P.E.) dos fe ixes de colãgeno
í£\ teriam sua parte oligossacarTdea ( 2 - 1 7 hexoses) perpendicular as
f fibras de colãgeno e a parte proteica paralela as mesmas, segundo

l'y':] proposição de Jackson e Bentley (1968). Baseando-se nesta hipótese
•;•.•: e em processos extrativos enzimãticos e químicos Vidal (1978 e
ff 1980) pesquisou a participação das G.P.E. na ordem molecular dos
!•" fe ixes de colãgeno por medidas de birrefr inginc ia (Fig . I ) , coin
|:í cluindo que as G.P.E. apresentam al to grau de orientação e de estai
[y: bi l idade f.Tsico-quTmica. Esta comunicação tem por objet ivo aprese_n
|:j tar dados adicionais sobre a ordem molecular, homogeneidade e esta
| j bi l idade das G.P.E. Estas foram obtidas a part ir de tendões de r£
f tos tratados por TCA a 52, a 90°C, por 1 a 2 horas (Anderson, 1976).

; Usou-se também digestão de tendões em uma mistura de colagenase,
j 60pg/ml e hialuronidase t e s t i c u l a r 50ug/ml em tampão Tris-HCl pH
l- 7,4, por 24 horas a 37°C, isto apÕs extrações em ácido acetico a

e. * 2%*
{ Os dois tipos de extração fornecem resultados anãlogos, isto e,

detectam-se nos precipitados fibras birrefringentes helicoidalmen-
: te arranjadas, formando com muita constância estruturas tubulares

(Figs. 2 e 3). Este material foi submetido ã eletroforese em gel
í de poliacrilamida após dissolução em urea 8M e mercaptoetanol a

0,1M. A eletroforese revelou a existência de aproximadamente 12
I frações (Fig. 5), permitindo a conclusão que os preparados de G.P.

E., por estes métodos, geram um produto complexo do qual podem cons
v tar ate cadeias polipeptTdicas de colãgeno I. A metodologia empre-
; gada que visa solubilizar o colãgeno também revela a alta estabilj^
í. dade fTsico-quTmica das G.P.E.

Anderson, J.C. 1976. Int. Rev. Connect. Tissue Res. Ti 251-315.
Jackson, D.S. and Bentley, J.P. (1968) in Treatise on Collagen

; (Goulg, B.S. ed.) Vol. 2A p. 189-244. (Acad. Press-H.Y. & London)
: Vidal, B.C. 1978. Cienc. Cult., 3£: 607-608.

Vidal, B.C. 1980. Cell. & Moi. Biol. (no prelo).
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FIG. 5

Fiq. 1 e 2. Curvas de birrefrinqência de forma. Nas ordenadas re-
tardos ópticos em nm, nas absci?sas os índices de refração dos
meios de embebição. Fig. 1 : 1 - Feixes de CoTageno (F.C.) contro-
le, em II apôs extração enzimatica de G.P.E. Fig. 2 Curva de bir-
refrinqência forma de qlicoproteTnas estruturais (G.P.E.) purifi-
cadas.

Fig. 3 e 4. Aspecto dos fios de G.P.E. isoladas de feixes de col£

geno. Imagens de birrefrinqincia. Notar o aspecto filamentar e a

formação de uma rede tubular. Aumento das figuras igual a 88x.

Fig. 5. Eletroforese de G.P.E. de F.C. em gel poliacrilamida.
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FIG. 2

FIG. 4

Fi g.1: Fotomicroqrafia de feixes de colaqeno (F.C.) de tendão cora_
do com Sirius Red F3B (SRF3B), paralelo (A) e perpendicular (B) ao
plano de luz polarizada (PLP). Aum. 2!)9x

F i g . 2

de l u z p o l a r i z a d a (PLP) .

F o t o m i c r o q r a f i a de F.C.
p e r p e n d i c u l a r (B) ao

de pele corado
PLP. Aim. 775x

com SRF3B, paralelo

A -

Curvas espectrais
de F.C. de tendão

Curva espectral com
Curva espectral com
rizada
Curva espectral de absorção de luz não polarizada, de F.C. de
teridao

de absorção de luz polarizada e não pola-
corados com SRF3R
F.C. paralelos ao plano
F.C. perpendiculares ao

de luz polarizada
plano de luz pola

Fig.4: Imagem de Birrefrinqência de F.C. de
terno de rato 1. pericôndrio ^colarieno I)
no II) 3. "Cápsulas" de condrocitos (GPF).

apêndice xifõide de e£
2. Cartilaqem (colSne-
Aum. 299x

156



PROPRIEDADES ANISOTRÜPICAS DE FEIXES DE COLKGENO E GLICOPROTETNAS
LIGADAS AO SIRIUS RED. Pimentel, E. R. e Vidal, B. C , Depto. de
Biologia Celular, Instituto de Biologia, UNICAMP 13100 Campinas SP

Nosso objetivo e mostrar que e possTvel quantificar a ordem nw
cromolecular em complexos de feixes de colãgeno (F.C) através dê*
medidas^de dicroTsmo e de birrefringencia. 0 dicroTsmo ocorre £m
conseqüência da interação com absorção de luz, entre pares de elé-
trons coplanares e o vetor elétrico da luz polarizada. Consideran;
do-se A a absorbancia de luz quando o maior eixo do objeto esta
paralelo ao plano de luz polarizada e A quando está perpendicular,
quantifica-se o dicroTsmo pela diferença &A = A[j - Aj,, ou pelo Tn-
dice dicroTco ID = At> - Ai/A. Birrefringencia e detectada quando
luz fjoiarizada ao penetrar em um material com dois Tndices de re-
fraçao,se propaga com velocidades diferentes nas duas direções cojr
respondentes aos doî s Tndices de ref ração. As cores de birrefrin-
gencia sao devidas a interação das duas frentes de onda que emer-
gem do objeto apôs percorrerem as direções correspondentes aos dois
índices d,e ref ração (B = ne - n 0 ) . Essa luz emergente apresenta um
retardo óptico diretamente proporcional à" espessura do objeto (r =
B.e), Cortes de tendao, pele, osso, bem como colãgeno puro e glic£
proteTnes estruturais {GPE) extraTdas de tendão de rato, foram co-
radas com Sirius Red F3B (S.R.F3B) pK 1.7. Este corante liga-se aos
F.C. através de seus radicais -SO3 dispondo seus grupos cromofori-
cos -N = H- paralelamente a fibra colagenica, conforme ja descrito
(1), para outro corante azo-sulfiinico. Resultados de observação de
cortes de tendtío e pele corados com SRF3B, revelaram que em tendao
o diçroTsmo e mais intenso do que em pele (Fig. 2 e 2)» ist0 d*
uma idéia quedem tendao ocorre uma maior ordenação estrutural de
suas macromoleculas (colãgeno, GPE e mesmo a parte prote^ca de G.
A.G.A.), no entanto quantificação exata do dicroTsmo sõ e obtida ^
traves de medidas absorciometricas espectrais, conforme mostrada
para tendão (Fig. 3).

Estas njedidas permitem conhecer os picos, deslocamentos de pi;
cos e também o comprimento de onda em que a diferença AM - Aj. e
maior. No caso de tendao o dicroTsmo foi estinado pela diferença
das areas SA,, - Sai = 201,63cm2 onde S/yi e Saj. correspondem ãs
areas abaixo"das respectivas curvas espectrais. A partir de Infor-
mações do mesmo grafico foi determinado o Tndice dicroTco ID =
% _ - A i / A = 1,5 onde AJJ , A^ e A correspondem aos valores máximo*
cie absorção para cada curva. A determinação do ID desta maneira e-
limina diferenças de espessura quando se compara dicroTsmo de dife
rentes materiais. Observações de apêndice xifoide de externo de rã"
to, usando luz polarizada e analizador cruzado, mostraram que collf
geno I^co periccndrio, Colãgeno II da cartilagem e GPE presentes ~
nas "cápsulas" de condrõcitos, são altamente birrefringentes (Fig.
4) quanoo corados con S.R. F3B. As cores de birrefringencia exibi-
das variaram entre amarelo, vermelho e verde, e nenhuma especifici
dade de cor foi constatada para os diferentes tipos de colãgeno ?
mesmo para as GPE. Estas observações sugerem que as diferentes co-
res sao conseqüências de variações de espessura e/ou concentração
de material, ocasionando retardos Spticos diferentes.

(1) Vidal, BOC. Ann. Histochim. Tj[: 289-296, 1970.
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C ^ V
HADIOISOTOPE-LABELIHG OF THE ZOHA PELLUCIDA AS A TOOL TO STUDY THE POSTNATAL
DEVELOPMENT OF THE HOUSE OVARY. *

Maria Elena T. Nagai and Antonio Haddad
Departamento de Morfologia - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

Eleven-day old female Swiss albino mice were injected intraperitoneally with
40uCi of L-3H-fucose which is a specific label for newly synthesized glyjL2~
proteins. Another dose o£ 3H-fucose was injected 24 hr later. The mice were kill̂
ed at 4 hr, 2 days and from 1 to 40 weeks after the second injection.The ovaries
were removed and immersed for 24 hr in a fixative made up by 802 ethanol, for-
malin and acetic acid (85:10:5 parts, respectively) and processed for paraffin
embedding. All the ovaries were cut serially and the 7um thick sections were
placed on previously numbered microscope slides in order to keep identification
of adjacent sections. Then, the sections were stained with PAS-he«atoxylin and
processed for radioautography. After a sixteen-day exposure time the radioauto-

/graphs were developed and after mounting they were ready for the microscopical
examination. Each section of each ovary was examined. The ovarian follicles were
classified according to Pedersen and Peters (J.Reprod.Fértil. 17^555-557, 1968).
Only the follicle sections in which the oocyte presented the nucleus and the
nucleolus were considered in the classification and recorded. This avoided
counting the same follicle twice. Some ovaries from mice not injected with the
isotope were examined to check for radiation damage.

At the 11th and 12th days after birth only small and medium (types 1 to 5)
follicles are found in the mouse ovary. In paraffin sections the zona pellucida
may be clearly visualized in follicle from the stage 3b onwards. The radioauto-
graphs have shown that the oocyte and the follicular cells as well as the zona
pellucida were labeled in all sound follicles of mice killed at 4 hr after the
second injection of 3H-fucos°. However, at the 2nd day after the last isotope ad.
ministration labelling has greatly decreased in the cells and at the 1st week the
zona pellucida only remained labeled. At this time the mice were 19 day old and
all types of follicles including the pre-ovulatory (type 8) could be identified
in the ovary and all follicle types presented labelled zona pellucida. At the 2 n d

week after injeccion some medium follicles (type 3b and 4) with unlabeled zona
pellucida were identified and by the 3rc* week all of them and a few type 5 were
not labeled. Only, some large follicles (type 6, 7 and 8) presented labeled zona
pellucida at the 4 t n week postinjection interval and at the 5tn week only a few
pre-ovulatory follicles (type 8) were labeled. After this postinjection interval
all sound follicles present in all ovaries were unlabeled (Table 1).

The collapsed zona pellucida which indicates the maximum degree of follicle
atresia was observed for the first time at the 2nd week after 3H-fucose injec-
tion both in the cortex and the medulla and all of them were labeled. All the
collapsed zonae pellucidae observed in the ovaries of mice killed up to the 6tn

week after injection were labeled. At the 7 t n week the first unlabeled zonae
pellucidae were observed. In the cortical region labeled collapsed zonae pel-
lucidae were identified up to the 16tn week after injection while in the medul-
lary region they were vizualized until the 40th week (Table 2).

In view of the present radioautographic results and knowing that there are
strong evidences indicating the beginning of the follicular growth at the 2nc*
day after birth, a few conclusions may be reached. It may take about 7 weeks for
a primordial follicle (type 2) to develop and reach the pre-ovulatory stage(type
8). In about 5 weeks the medium follicles (type 3b to 5) may develop into pre-

* Supported by FAPESP (Proc. 77/0277).
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ovulatory ones. There are strong indications that most of the follicles underwent
atresia before reaching the late stage of development. This statement is based on
observations demonstrating the presence of labeled collapsed zonae pellucidae at
the 2 ^ week after injection, that is, in the 26th dav after birth. In fact,
other studies have indicated that the collapsed zona pellúcida is visualized for
the first time in ovaries of control mice when they are 23 day old. These collap-
sed zonae pellucidae, of course, were originated from medium follicles. The col-
lapsed zonae pellucidae are long-lasting structures of the mouse ovary since many
labeled ones were identified even at 40 weeks after injections.

Table 1

Mean number of follicles per ovary presenting labeled (upper figures) and
unlabeled (lower figures) zona pellucida at the several time intervals
after the adminstration of L-3H-fucose.

Weeks after

1

2

3

4

5

7

3b

38.8

1.5
31.2

32.5

41.2

34.2

44.8

43

13
22

1
31

46

24

32

4

.6

.5

.7

.6

.6

.2

.8

.2

5a

52.1

57.2
2.0

10.6
28.8

47.5

27.9

49.2

Follicle

5b

76.6

88.5

44.6
12.1

11.0
53.2

40.1

60.7

types

6

50.0

61.0

40.8

12.5
28.5

29.1

32.3

27

32

34

13
25

21

17

7

.6

.5

.0

.2

.7

.6

.5

7

11

16

9
19

5
13

15

8

.2

.7

.6

.5

.7

.5

.0

.0

Table 2

Mean number per ovary of labeled (upper figures) and unlabeled (lower
figures) collapsed zonae pellucidae at the several time intervals after
L-3H-fucose administration.

Region

Cortex

Medulla

4.

6.

2

5

5

74

60

3

.8

.8

Weeks

114

97

after

5

.7

.9

injection

7

57.1
72.2

90.7
33.7

12

15.1
125.7

78.2
70.7

18

179.6

101.2
133.2

40

291.2

121.2
583.7
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GLYCOPROTEIN SECRETION IN THE PARS NEURALIS OF TBS PITUITARY
GLAND OF RATS

SUELI P. GUARALDG, A. HADDAD, G. PELLETIER,
IARA L.G. BRASILEIRO and F. MARCHI

_
Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

In order to find out the fate of glycoproteins synthesized
by the secretory neurons of the supraoptic and paraventricular
nuclei the following experiments were carried out. Adult rats were
injected into the lateral cerebral ventricle with 3H^fucose. a
specific label for newly synthesized glycoproteins. At time in-
tervals ranging from 2 hours to 14 days after injection the rats
were killed by perfusion of a fixative solution made up by a mix-
ture of 4% formaldehyde plus 2% glutaraldehyde in 0.1 M Sorensen's
phosphate buffer. Then, the pars neuralis of the pituitary gland
was immersed in this fixative for 3 hours, washed in buffer, post-
fixed in OsOt,, dehydrated and embedded flat in Epon 812. Sections
of the gland were processed for ultrastructural radioautography.
At the 2 hour - time interval the radioautographic reaction over
the pars neuralis was extremely weak. However, the gland was
inequivocally labeled from 4 h to 14 days after injection. These
data, associated with previous results from investigations carried
out with the light microscope, clearly indicate that the .glyco-
proteins synthesized by the secretory neurons migrate to the pars
neuralis through the axons. Most of the silver grains were ob-
served over the secretion granules located inside the different
portions of the neurosecretory axons, i.e., the undilated axons,
the nerve endings and the nerve swellings. A detailed distribution
of the silver grains over the different portions of the axons is
given in the table for the intervals of 4 h and 14 days after in-
jection. Statistical analysis has demonstrated that the decrease
in the number of silver grains over the undilated axons and nerve
endings as well as the increase verified for the nerve swellings
between 4 h and 14 days after injection were significant. This
labeling pattern conforms with previous observations using radio-
active cysteine which is a good marker for the "classical neuro-
secretion", i.e., the hormones and neurophysins. The large nerve
swellings referred to as Herring bodies and considered as the
storage sites of the neurosecretion remained labeled as long as
three months after the injection of 3H-fucose. Therefore, these
experiments clearly indicated that glycoproteins synthesized in
the perikaryon of the secretory neurons are incorporated into the
secretion granules which subsequently migrate to the pars neuralis
via the axons.

In another series of experiments rats were deprived of
water for five days immediately after the injection of 3H-fucose.
Most of the neurosecretion was released from the pars neuralis as
demonstrated by the aldehyde-fuchsin staining. Cytophotometric
measurements carried out on PAS-stained glands showed a significant
decrease of the optic density in the water deprived rats when
compared to control ones (optic density: 0.761 ± 0.122 for the
control and 0.367 ± 0.057 for the water-deprived group). It was
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also verified a significant reduction in the amount of 3H-fucose-
labeled glycoproteins in the pars neuralis of the water-deprived
rats (silver grain density 474 + 80 for the control and 147 ± 44
for the water-deprived group). Morphometric studies carried out
on semi-thin sections of glands from control and water-deprived
rats demonstrated an acentuated decrease in the number of Herring-
body profiles in the water-deprived rats» Ultrastructural ob-
servations showed that the pars neuralis of these rats contained
75% less secretion granules than the control ones. On the other
hand the neurosecretory axons of the water-deprived rats were
filled with numerous smooth vesicles which are assumed to origi-
nate from the recapture of the secretion granule membrane. Since
it is established that the neuroseeretion is released by exo-
cytosis, the results of this latter series of experiments demon-
strate that glycoproteins belong to the content of the secretions—
granule and that they are released as secretion products together
with the hormones and the neurophysins.

Supported by FAPESP (Proc. 77/0277)

Table

Distribution of silver grains over axons, nerve endings
and nerve swellings, of rat neurohypophysis after 3H-
fucose injection.

Time after injection

4 hours 14 days

Axons

Axoplasm ' 71 18
Axoplasm + secretion granules 45 25
Axoplasm + plasma membrane 73 18
Secretion granules + plasma membrane 32 27

sub-total 2lT T8~

Nerve Endings

Secretion granules 36 30
Vesicles 67 19
Secretion granules + Vesicles 78 80
Secretion granules + plasma membrane 16 3
Vesicles + plasma membrane 41 • 13
Vesicles + mitochondria 15 10
Vesicles + sec.gr.- + pi. membrane 19 20
Vesicles + pi. memb. + perivascular spaces 16 3

sub-total 2~8lF 178"

Nerve Swellings

Secretion granules 190 460
Secretion granules + plasma membrane 28 68
Secretion granules + mitochondria 3 9

sub-total 2"2T 537
TOTAL 730 803
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GLYCOPROTEIN SECRETION IN THE GRANULAR DUCT OF THE MALS MOOSE SUB-
MANDIBULAR GLAND

TICIANO G. LIMA and ANTONIO HADDAD

Departamento de. Môrfologia - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

The granular ducts of the submandibular gland of the adult
male mouse are made up by tall columnar cells with morphological fea-
tures of secretory cells. The supranuclear region is filled up with
numerous secretion granules of variable sizes. Glycoprotein secretion
in the granular ducts was investigated by radioautography after injec-
ting 3ücfucose into mice. At several time intervals after the isotope
administration, the submandibular glands were fixed by immersion in
4% glutaraldehyde dissolved in 0.1 M phosphate buffer. Then, they were
washed in buffer, post-fixed in osmium tetroxide, dehydrated in graded
ethanol, cleared in propylene oxide and embedded in Epon. Thin sections
were processed for ultrastructural radioautography using Ilford L4
emulsion and analyzed by a quantitative method. The main site of in-
corporation of 3H-fucose into newly synthesized glycoprotein was the

• Golgi apparatus of the secretory cells lining the granular ducts, as
revealed by the radioautographs of the glands from mice killed at 10
min after the isotope injection. From the Golgi apparatus labeled
glycoproteins migrated to small secretion granules (0.18 - 1.0 vim in
diameter) which were located not only near the Golgi region but also
throughout the apical cytoplasm. At 1 and 4 hr after injection these
small secretion granules were heavily labeled and at 24 hr the labeling
has decreased. On the other hand, there was a steady increase in the
number of silver gra^nr over the medium (1.1 - 2.0 un in diameter) and
the large (over 2.0 ym in diameter) secretion granules, between 1 and
24 hr after injection. The medium and large secretion granules were
maximally labeled at the 24 hr postinjection interval (Table). Silver
grains over the secretion product in the duct lumen were observed as
early as 1 hr after injection. In view of these results, it is assumed
that the small secretion granules may transfer the newly synthesized
glycoproteins to the medium and large secretion granules or may release
them into the duct lumen. These findings are supported by morphological
evidences of fusion occurring between the small secretion granules and
•the medium and large ones. The larger secretion granules may also re-
lease their content into the duct lumen, although at a slower rate.

The silver grains overlying either the plasma membrane or the
mitochondria were in general less than 5% of the total number of grains
recorded over the typical granular ducts.

In another series of experiments the mice were injected in-
traperitoneally with four doses of 3H-fucose given three"hours apart
and then killed from 12 hr to 28 days after the first injection of the
isotope. Semi-thin (0.75 pm) sections of the submandibular glands
were processed for light microscope radioautography and analyzed quan-
titatively. The results of these experiments indicated that the medium
and large secretion granules of the granular-duct cells undergo a slow
turnover rate. Some of these granules were labeled as long as 28 days
after 3H-fucose injection. It was observed the presence of dense bod-
ies in the granular-duct cells, generally close to the nucleus. These
dense bodies look like huge secretion granules (sometimes their diam-
eter was over 10.0 um). In some glands they were very conspicuous, but
this was not the case for all glands. The dense bodies were never
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labeled at short intervals, such as 1 to 8 hr after 3H-fucose injec-
tion. However, most of them were labeled in glands of mice killed from
36 hr to 14 days after the isotope adminstration. Therefore, it is
likely that these dense bodies result from the fusion of the typical
secretion granules.

In conclusion, after being labeled with 3H-fucose in the
Golgi apparatus glycoproteins are transferred to small secretion gran-
ules that carry these macromolecules either to larger secretion gran-
ules or to the lumen of the granular duct. The large secretion gran-
ules may act as storage sites of the secretion products.

Supported by FAPESP (Proc. 77/0277)

Table

Distribution of silver grains over the organelles of
the granular-duct cells of the subraandibular glands
of male mice as revealed by ultrastructural radio-
autography, after 3H-fucose injection.

Golgi apparatus

Small secretion granules

Medium secretion granules

Large secretion granules

Rough endoplasmic reticulum

Time after injection

10 min

201

122

34

10

120

1 hr

110

664

117

94

104

4 hr

96

535

283

306

91

24 hr

94

305

609

441

100
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:. SlNTESE, TRANSPORTE INTRACELULAR E RENOVAÇÃO DE
GLICOPROTEINAS NAS CÉLULAS DAS ILHOTAS DE LANGERHANS

i. DE RATO

Iara L.G. Brasileiro, A. Haddad e G. Pelletier
J Departamento de Morfologia - Faculdade de Medicina

de Ribeirão Preto - USP

í '' L-3H-fucose, marcador específico para glicoproteinas, foi
injetada endovenosamente em ratos jovens. Decorridos vários interva.

'•/'• los de tempo apôs a administração da substância radioativa, os ra-
>V tos foram sacrificados por meio de perfusio de glutaraldeído atra-
;'! vis do ventriculo esquerdo^ Em seguida, fragmentos do pancreas fo-
K ram imersos^na mesma solução fixadora utilizada na perfusão, lava-
..; dos em tampão, re-fixados em tetrõxido de õsmio, desidratados e in-
"-. cluldos em Epon 812. Cortes semi-finos e ultrafinos das ilhotas de
ú.:> Langerhans foram processados para radioautografia, era nível de mi-
;::•! croscopia de luz e eletrônica, respectivamente» Os resultados foram
í analisados ppr métodos quantitativos. L-3H-fucose incorporou-se em
; ; glicoproteinas recêm-sintetizadas, no aparelho de Golgi das células
|í; beta, responsáveis pela produção de insulina. Em seguida, observou-
•H se a migração de glicoproteinas marcadas com 3H-fucose para os grâ-
V nulos de secreção e para a membrana plasmãtica. A dinâmica desta
' transferência de glicoproteinas marcadas está resumida na Figura 1.

Além disso, a^análise quantitativa demonstrou a incorporação do isõ
topo em mitocôndrias, organelas capazes de realizar a síntese de ~

• glicoproteinas, independentemente das outras organelas citop1asmati
cas envolvidas na secregão destas macromoléculas (Fig. 1). Em todos*
os tempos de incorporação observados o RER apresentou sempre valo-
res baixos, em termos de concentração relativa da radioatividade

r; (Fig. 1). Contagens de grãos de prata nos radioautogramas observa-
dos com o microscópio de luz demonstraram que as glicoproteinas sin

F tetizadas pelas células beta sofrem renovação lenta (Fig. 2). Anãli.
se adicional dos radioautogramas em nível ultra-estrutural demons-""

: trou que somente 6% dos grânulos de secreção apresentavam-se marca-
; dos. Este resultado está de acordo com observações indicando que so

mente 15-20% da insulina intragranular são liberados, diariamente,
em condições fisiológicas. Experiências complementares demonstraram

\ que a administração de insulina NPH retarda a liberação pelas cêlu-
í Ias beta de glicoproteinas marcadas com 3H-fucose. Portanto, uma

parte das glicoproteinas sintetizadas pelas células beta do pancreas
endõcrino ê_incorporada nos grânulos de secreção que contêm a insuli^
na. Ainda não foi possível esclarecer se estas glicoproteinas perten
cem ao conteúdo ou â membrana do granule Experiências, utilizando ~
método que permite a marcação das glicoproteinas numa maior popula-
ção de grânulos de secreção e o emprego de ilhotas de Langerhans iso
ladas eventualmente conduziriam a solução deste problema. Este ê o
primeiro gasso visando ao esclarecimento da função de glicoproteinas

:* na secreção de insulina.

; Subvencionado pela FAPESP (Proc. 77/0277).
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Figura 1 - Concentração relativa da radioatividade nas diver-
sas organelas das células beta das ilhotas de Lan-
gerhans nos vários intervalos põs-injeção de 3H-fu
cose. "*
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Figura 2 - Densidade de grãos de prata sobre as ilhotas de
Langerhans de ratos injetados com 3H-fucose e sacrî
ficados em vários intervalos de tempo apôs a inje-~
ção, expressa em termos de número médio de grãos de
prata/645 pn e o respectivo desvio padrão da média.
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Estudo Citoquímico,e por Criofratura de Eosinófilos.

Paulo F. P. Pimenta e Wanderley de Souza
Departamento de Histologia e Embriologia, Instituto de Ciências Biomêdica e
Instituto de Biofísica - UFRJ
Ilha do Fundão, 21941, Rio de Janeiro

A atuação dos eosinôfilos na defesa do organismo è bastante evidenciada nas in-
fecções parasitárias. Os eosinôfilos além de degradarem mediadores envolvidos
nas reações de hipersensibilidade, fagocitam parasitas podendo daná-los ou mes-
mo destruí-los. Apôs a fagocitose dos parasitas pelo eosinófilo ocorre a fusão
do vacúolo fagocítico com os grânulos típicos e posterior destruição. Atualmen-
te tornou-se importante o estudo das membranas do eosinôfilo, devido ao seu en-
volvimento numa série de fenômenos, tais como: reconhecimento celular, reconhe-
cimento do complexo antlgeno-anticorpo, adesividade celular o fagocitose. Neste
nosso trabalho utilizamos eosinôfilos peritoneais de ratos Am-l/Tor e Am-2/Tor
(gentilmente cedidos pelo J>r: S. T. Torres - UP?). Estes animais tem o número
de eosinófilos elevado, os quais foram isolados através de gradientes de metri-
zamida. As células do exudato peritoneal foram colocadas sobre um gradiente em
"step" de metrizamida a 17,5$ e 16,5%. Depois da centrifugação as células da se
gunda interface são principalmente eosinôfilos contaminados com alguns macrôfa-
gos e mastócitos. Uma segunda passagem desta fração por um gradiente similar ,
melhora a purificação dos eosinôfilos (97-98%). Os eosinôfilos foram fixados em
glutaralâeído e processados de acordo com a técnica escolhida. Dentre os vários
métodos citoquimicos para o estudo ultraestrutural de carboidratos na superfí -
cie celular, usamos o Vermelho de Rutênio, o Ferro Coloidal e a Concanavalina A
-Peroxidase. Quando usamos a criofratura. apôs a fixação as itêlulas foram infi_l
tradas em glicerol e congeladas em freon líquido, sendo a fratura feita a-115a

e as réplicas obtidas pelo sombreamento com platina. As técnicas citoquímicas .
demonstraram produtos de reação distribuídos em toda a superfície externa dos
eosinôfilos nos três métodos utilizados. Através do Vermelho de Rutênio e do
Ferro Coloidal podemos afirmar que a sua superfície é rica. em polissacarídeos
ácidos (figs. 3 e 4). Com a concanavalina A-Peroxidase comprovamos a presença
de resíduos específicos de carboidratos, como GC-D-manose, x-D-glicose e (J»D-
-frutose (fig. 5). Através da criofratura constatamos que a membrana plasmâtica
dos eosinófilos apresenta-se uniformemente coberta por partículas protéicas,
sem entretanto apresentarem quaisquer arranjos especiais ou grupamentos em re-
giões determinadas. Obtivemos também imagens semelhantes às de cortes ultra-fi-
nos utilizando a criofratura. 0 plano de fratura atingindo o citoplasma eviden-
cia estruturas intracelulares como o núcleo, vesículas, complexo de Golgi, retí
culo endoplasmático e grânulos típicos (fig. l ) . Os grânulos típicos dos eosinô
filos foram caracteristicamente reconhecido pelo seu perfil elíptico nos possi-
bilitando tuna visão detalhada das numerosas partículas protéicas distribuídas
na sua membrana (fig. 2).
Trabalho realizado com auxílios do CEPG-TTFRJ, CNPq e FINEP.

fig. 1 - Aspecto do eosinófilo-- pela criofratura, mostrando suas estruturas
intracelulares (N - núcleo, G - grânulo típico). X 10 000

fig. 2 - Visão detalhada dos grânulos típicos de eosinófilo através da têcnia
de criofratura (G - grânulo típico). X 27 500

fig. 3 - Eosinôfilo tratado com Vermelho de Rutênio. X 15 000,
fig. 4 - Eosinófilo tratado com Ferro Coloidal. X 45 000 .
fig. 5 - Eosinófilo tratado com Concanavalina A-Peroxidase. X 30 000 •
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ILUSTRAÇÕES

Granulócito neutrófilo na SCH corado pelos métodost Figs* 1-
Leishman; 2-Peroxidase; 3-Fosfataae ácida e 4-Sudão negro.
Aumento aproximado: 640 x.

Fig.5^- Fotomicrografia eletrônica do granulocito
neutrófilo na SCH. Lisosomos gigantes {*-**).
Aumento aproximado: 32.000 x.

168



i

SÍndroma de Chediak-Higashi (SÇH)s Aspectos citoquímicos s ultraesj
truturais do granulócito. neutrófilo. Júlio Boschini Filho e Diana1

Tannos. Centro de Ciências Médicas e Biológicas de Sorocaba PUC-
SP., e Dalton R. Weigl - Instituto Adolfo Lutz, SP.

A SCH tem sido investigada quanto aos aspectos clínico,morfológico,
imunológico, genético e riBoplásico. £ uma doença autossômica recBj3
siya, cujo diagnóstico laboratorial é feito através da presença de"
grânulos grandes nos leucócitos granulócitos corados à base Rom<a
noiosky. Neste trabalho, os autores estudaram o granulócito neutr?
filo do sangue periférico aos níveis óptica e eletrônico, de trssT
doentes com a SCH: 3.N*(15 anos), L.N.(38 anos) e M.N.(29 anos), -
brancos, sendo dois do sexo feminino e ̂urn cio sexo masculino respe£
tiv/amante. Os esfregaços obtidos através da punção venosa, foram
submetidas às seguintes reações citoquímicasi Fosfatase ácida;Per£
xida8e a Sudão Negro» As preparações, para o estudo ultras3trutu ~
ral, foram feitas segundo a técnica de Bainton e Farquhar (1968),
modificada por^Weigl, ej<iselius (1970). Os grânulos g£andas do gra
nulócito neutrófilo, são fortemente positivos às reações citoquimT
cas acima citadas, e quanto ao aspecto ultraestrutural notamos quê
são envolvidos por membrana, contendo no seu interior sub-esfcrutu-
ras de vários aspectos: homogêneo, formações enoveladas e aspectos
degenerativas.
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PERFIL ELETROFORÊTICO E DISTRIBUIÇÃO CITOQUÍMICA DA FOSFATASE ÃCIDA DE GLÂNDULA

SALIVAR DE BRADYSIA HYGIDA NO ÚLTIMO ESTÍDIO LARVAL

H.A. Fernandez, I.O. Paziani e E.M. Laicine
Depto. de Morfologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP.

Este trabalho apresenta resultados preliminares de um estudo mais amplo que

busca uma correlação entre pufes de DNA e produtos gênicos específicos presen-

tes na glândula salivar de B. hygida durante o 49 estádio larval. Ao longo des-

se período, foram analisados extratos de regiões glandulares quanto a atividade

de fosfatase ácida detectãvel sm gel de poliacrilamida (Axline, S.6 1966, J.

Exp. Med. 128, 1031) e foi estudada a distribuição dessa enzima em preparações

totais de glândula salivar (Weissenfels, in Pearse.1968, "Histochemistry" pag.

729; Laicine, E.M. 1972, Tese de Doutoramento, FMRP). 0 perfil eletroforético

demonstrou a presença de via banda (banda 1) ao longo de todo o 49 estádio, ex-

clusiva da região intermediária ou granulosa (S2) da glândula salivar; a partir

do oitavo dia aparecem, nas três regiões glandulares (SI, S2 e S3), duas novas

bandas, 2 e 3, com mobílidades menores que a banda 1 (Fig. 1). 0 estudo citoquj^

mico demonstrou, em tcH.o o 49 estádio, reação positiva nos grânulos grandes, ti

picos de S2; no oitavo dia ocorre uma diminuição na quantidade desses grânulos,

bem COUDsurgem, nessa e nas outras duas regiões, grânulos bem menores com ativi

dade de fosfatase ácida e que progressivamente vão ocupando todo o citoplasma

das células (Fig. 2).

A maior parte das mudanças que ocorrem na distribuição citoquímica da fosfa

tase ácida coincidem temporalmente com as modificações qualitativas observadas

através da análise eletroforética. Essas alterações ocorrem a partir do momento

em que surgem nos cromossomos politenicos da glândula salivar os primeiros pu-

fes de DNA (Larson, M.L.P. 1976, Dissertação de Mestrado, FMRP). Essa concomi-

tância sugere que o mesmo estimulo que determina a abertura dos pufes de DNA

induziria as alterações na distribuição da fosfatase ácida as quais, pelo menos

em parte, serizzn causadas pelo aparecimento de duas novas formas moleculares da

enzima. Es temor, tentando examinar, por meio de procedimentos mais discriminati-

ve», o envolvimento dos pufes de DNA nesse processo. (CNPq)
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Fig. 1 - Perfil eletroforetico de fosfatase ácida de glândula salivar de Brady-

sia hygida durante o 49 estádio larval. Cerca de 35 ug de proteínas

por poço. a. amostra de regiões glandulares (SI, S2 e S3) de larvas de

1 dia após a 3a. muda; b-e. respectivamente, 3, 5, 6 e 7 dias após i

3a. muda; f. amostra de larvas de 8 dias, com manchas oculares que cojr

respondem a um padrão definido de pufes de DNA; g-k. amostras de lar-

vas com 1, 6, 11, 17 e 21 horas após f; 1. amostra de regiões glanduLa

res de pupas recém-transformadas (cerca de 28 horas após f). As setas

com números indicam as bandas com atividade de fosfatase ácida.

A B C

Fig. 2 - Distribuição de fosfatase ácida na glândula salivar de Bradysia hygida

no 49 estádio larval. Glândulas de larvas do oitavo dia após a 3a. mu-

da, incubadas na presença (e) e na ausência (c) de substrato. A. Regi-

ão SI; observe granulação citoplasmãtica fina. B. Região S2; a seta a-

ponta grânulos, típicos dessa região glandular, com reação para fosfata-

se ácida. C. Região S3; note granulação semelhante a de SI. 130X.
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Fig. 1 - Linfonodo de gambá ( f i l h o t e ) . Zona medular mostrando mastõcitos_fluo-
rescentes contornando os seios l in fa t icos medulares. Técnica de fluorescência
induzida por formaldeído (FIF) após criodessecação. 645 X.

Fig. 2 -Detalhe da zona medular do linfonodo. Observe grãnulos fluorescentes
nos mastocitos. FIF após criodessecação. 240 X.

Fig. 3 - Mastocitos fluorescentes de mesentério de Phylander opossum. FIF após
secagem de fragmentos de mesentério distendido (PpOcT^ 100 X.
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j$ PRESENÇA DE SEROTONINA EM HASTOCITOS DE 3 ESPÉCIES DE HARSUPIAIS BRASILEIROS.

U' Conceição R.S.Machado - Departamento de Morfologia - ICB - Universidade Federal
;' de Minas Gerais.
' '-J.

:,;, Diversos órgãos de 4 gambás adultos e 2 filhotes da espécie Pidel phis
albiventris (glândulas salivares, linfonodo, pele, mesentério, intestino, ti-

!;í reõide) de 3 cuicas Phylander opossum e de 1 cuica Marmosa sp. (pele, glându-
: Ias salivares e mesentério) foram tratados de acordo com a técnica histoqinmi_
;" ca para demonstração de catecolaminas e triptaminas baseada na fiuorescencia
í:' induzida por formaldeTdo (revisão em Corrodi e Jonsson, 1967). Em todos os
;> Órgãos examinados observaram-se células ovÓides exibindo fiuorescencia especT_
:' fica (teste com borohidreto de sódio) e amarelada sugestiva de serotonina (mi_
1: croscõpio de fiuorescencia Zeiss equipados com filtro de excitação BG12 e fi]_
|. tro barreira nÇ 50, ou microscópio Orthoplan, Leitz, com sistema n9 1 de fil-

tros). Quando as lâminas foram posteriormente tratadas com azul de toluidina
\ pH 1,5 e 3,0 estas células exibiram metacromasia característica de mastõcitos.

A distribuição destas células nos Órgãos do gambá examinado é similar a obse_r
' vada para mastõcitos de outros mamíferos, com exceção dos linfonodos, onde fo_

ram particularmente abundantes e localizados quase exclusivamente na região
medular, contornando os seios linfaticos medulares. A técnica de fiuorescen-
cia induzida por ãcido glioxílico, segundo de Ia Torre e Surgeon (1976), exce_
lente para catecolaminas primárias mas pouco sensTvel para serotonina , não
mostrou mastõcitos fluorescentes em nenhum dos órgãos examinados. Mastõcitos
de ratos, que sabidamente contem serotonina, em órgãos estudados como contro-
le, comportaram-se como os de gambá e cuicas frente ãs técnicas usadas. Os d£
dos sugerem que os mastõcitos dos marsupiais estudados assemelham-se aos do
rato na sua capacidade de armazenar serotonina. (Com auxílio do CNPq).

Referências: H. Corrodi e G. Jonsson, J. Histochem.Cytochem;, 15:65-78 (1967).
J.C. de Ia Torre J.W. Surgeon, Histochemistry, 49:81-93 (1976).
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ASPECTOS HESTOLOGICOS, HISTOQUÍMIOOS E ULTRAESTRDTUR&IS DO BÍNCKEftS DE PRE

GUIÇ& (Braãypus tridactylus).

Paulo Burle Neto Pinheiro, Hélio Bezerra Cbutinho, David J. Pallot*, Vera

Bezerra Coutinho, Paulo A. Abrahamsohn**.

Departamento de Histologia e Embriologia, Universidade Federal de Pemambu
co. *Department of Anatatty, University of Leicester. **Departamento de His
tologia e Embriologia, ICB/ÜSP.

an um estudo histológico sobre o pancreas de preguiça (Pinheiro et ai,1974)

foi verificado que este órgão apresentava certas peculiaridades, represen

tadas principalmente pela ausência de coloração das células das ilhotas de

Langerhans pela técnica de aldeido-fucsina, indicativa de células B; por

outro lado, o ápice da maioria das células exócrinas possuia granulos ai

deido-fucsina positivos. Una análise mais aprofundada está sendo realizada

em cortes de parafina submetidos às seguintes técnicas: 1} PAS; 2} Galocia

nina; 3) Grupamentos indol; 4) Grimelius (para evidenciaçao de células A ) ;

5) R m H (células A ) ; 6) Hellerstrcro & Hellman (células D); 7) PbH (células

D}. Além disto, está se procedendo a uma análise ultraestrutural deste ór

gão. Os principais resultados preliminares obtidos até o momento são os se

guintes: 1) as unidades secretoras exócrinas são tubulares; 2). a maioria

das células exócrinas possuem granulos apicais corados por aldeido-fucsina

cuja quantidade varia muito de célula para célula; 3) a maioria das célu

Ias das ilhotas são Grimelius positivas; as técnicas de PTAH, Hellerstrans

Hellnan, PbH e aldeido-fucsina não coraram células de ilhotas; 4) algumas

células presentes no pancreas exócrino são Grimelius positivas; 5) ao HE

observou-se no ápice das células exócrinas dois tipos de grãos de secreção,

sendo um deles um típico grão de zimogênio e o outro de grande dimensões,

conteúdo granuloso e envolvido por um halo eletrontransparente. Estes re

sultadOE podem indicar no pancreas de preguiça a ocorrência de una distri

buição hoimonal diferente daquela existente em outros mamíferos principal

mente tendo em vista que a oolorabilidade por aldeido-fucsina é geraljnente

aceita como um índice para a identificação de insulina.

Pinheiro, P.B.N., Aguiar, F.J.C. & Freitas, E.M.P. (1974).

Presença de granulos aldeido-fucsina positivos nas células acino

sas do pancreas de Bradypus tridaatylus. XXUI Congresso Médico

Estadual de Pernambuco.
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Fig^l Grânulos aldeído-fucsina +
no ápice das células exõcrinas
(seta), ausentes nas células de
ilhotas. Aldeído-fucsina/HE.
Fotomicrografia, 135X.

Fig.2 Células A presentes em
ilhotas (I) e entre células
exõcrinas (seta). Grimelius.
Fotomicrografia, 5 30X.

* * * i * •.íi^

•^a^^^jji^

Fig.3 Células exõcrinas.
Eletronmicrografia,5,700X.

Fig.4 Lumen(L) de unidade se-
cretora exõcrina. Observar dois
tipos de grânulos (1 e 2) no
ápice das células exócrinas-
Eletronmicrografia, 14.700X.
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Tabela I. Intervalos de duplicação do conteúdo Feulgen-ONA em glândulas s£

livares larvais de Bradysia spatitergum (3) (os valores mais

representativas acham-se sublinhados)

Fases do

desenvolvimento

larval

Regiões do órgão

12 estadia

4S estádio

(inicio)

2C, 4Ç

32C, Ü4C

8C, 16Ç, 32Ç

512C, 1024C

Tabela II. Comprimentos de onda dos máximos de absorção para as curvas es-

pectrais Feulgen-DNA de glândulas salivares larvais de ,Bradysia

spatitergum.

F^ses do

desenvolvimento

larval

ic estádio

4B estádio

(inicio)

Regiões

glandu-

lares

r-l 
CM

ID 
03

r-l 
CM

(0 
CO

Pico principal

[h em nm)

550

530-555

555

560

Máximo

secundário

(X em nm)

mascarado?

520

520
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Espectros de absorção de Feulgen em núcleos com diferentes níveis de politeni-

zação.

Maria Joaé L. da Silva* e Maria Luize S. Mello
4

Departamento de Biologia Celular, IB, UNICAMP, Campinas e*Laboratório de Bio-

gia Celular, O.B. Universidade federal da Paraíba.

Tem sido apontado que o surgimento de um ombro ou pico secundário no

ramo ascendente da curva espectral da absorção de Feulgen possa estar relacio-

nado com fatores que favoreçam o aparecimento de moléculas Schiff di-substitul

dos com aldeídos adjacentes do ácido apurínico (1, 2). Pode-se, então supor

que o número dessas moléculas por área de medida constante deva aumentar em

cromossomos com o avanço da politenização. Isto, partindo-se da hipótese que

o número de seqüências principalmente de DMA repetitivo (pertencente á catego-

ria replicadora) aumente com esse processo. No presente trabalho foram anali-

sadas curves espectrais de absorção de Feulgen, com métodos ndcroespectrofotc-

métricos, em núcleos das regiões S. a S de glândulas salivares larvais de um

sciarídeo era duas etapas de desenvolvimento. Os graus da politenia nessas glân

dulas variem com o desenvolvimento ltsval e com a região do órgão (Tabela I )

(3). Foram utilizadas montagens totais das glândulas e sutweteu-sa o material

a uma condição de hidrólise que fornecesse máxima depurinação do DMA, Foi

constatado que, com o avanço da fase larval e, consequentemente, da politeniza

ção, desenvolve-se um ombro na curva espectral de absorção de Feulgen (tabela

IX). 0 ombro se torna um verdadeiro pico secundário especialmente pare os nú-

cleos de S no início do 46 estádio larval, quando estes possuem os niveis

mais altos de politenização (3), Sugere-se, portanto, que as características '

de perfil espectral encontradas, referentes ao ombro ou pico secundário, sejam

promovidas pela replicação de seqüências reiteradas de ONA durante o desenvol-

vimento larval. (FAPESP)

Referências

1. Mello, M.L.S., J. Histochem. Cytochsm. 26. 1082-1086 (1978)

2. Mello, H.L.S., Histochem. J. 12 (no prelo) (i960)

3. Silva, W.J.L. da, Cytologia (no prelo) (i960)
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ESTUDO RAOIOAUTOGRSFICO DO PAPEL DO MATERIAL IHTRACISTERNAL
TUBULAR NA STNTESE PROTEÍCA DA PARS INTERMEDIA DO SAPO

J-J.LACHAT e R.P.GONÇALVES
Departamento de Morfologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo.

Sabe-se da l i t e ra tu ra que no in te r ior das cisternas do
ret ícu lo endoplasmãtico rugoso {RER) da hipõfise de sapos, encon-
tra-se um material organizadcem forma de mi crotübulos. Esse mate_
r i a l foi caracterizado como uma proteína. m ~~
No presente trabalho procurou-se estudar, com o auxTlio de técni-
ca radioautografica, o papel do referido material intracisternal
tubular na biosíntese de proteína da pars intermedia do sapo. Em-
pregou-se como precursor radiativo de proteínas, a L-3H-tirosina.
Foram utilizados sapos machos adultos {Bufo paracnemis,LutzJ934)
Os animais foram injetados por via intracardiaca e imediatamente
colocados em ambiente escuro para estimular a síntese da pars in -
termédia e favorecer a incorporação do isótopo ut i l izado. Em in -
tervalos de tempo que variaram de 10 minutos a uma hora apôs a in,
jeção da timidina t r i t i a d a , os animais foram sacrificados por pe7
fusão de glutaraldeido 2*5%. A hipõfise foi retirada e a pars in~
termédia separada da pars nervosa e então imersa por mais duas ho
ras_em glutaraldeido 2,5%. A seguir foi pós fixada em tetrÕxido
de õsmio 12, desidratada e incluída om ara ld i te . Cortes da glãnçto
Ia foram processados para radi oautografia ao nível de microscopi"ã
eletrônica. Os rídioautogramas obtidos foram examinados para cada
intervalo de tempo após a injeção de 3H-tirosina, com a f ina l ida-
de de analisar a distribuição dos grãos de prata nas diversas or-
ganelas das células da pars intermedia. A par t i r da contagem glo-
ba l , foram calculadas as porcentagens desses grãos de prata, nos
diferentes tempos de Incorporação estudados.
No intervalo de TO minutos após a injeção da tirosina t r i t i ada ,
observou-se que ela foi inicialmente incorporada no retículo endo
plasmitico rugoso. Neste intervalo de tempo, o núcleo apareceu ~
fortemente marcado, provavelmente devido a sua proximidade com o
RER que se distribui ao seu redor. Foi possível observar, ainda
neste intervalo de tempo, alguns granulos de secreção marcados.
Com 20 minutos tpos a injeção de 3H-tirosina, a distribuição dos
grãos de prata foi semelhante aquela observada.! no Intervalo de
tempo precedente. Ainda no intervalo com 20 minutos de incorpora-
ção, os grãnulos de secreção filamentosos mostraram-se mais 1nte£
samente marcados. Aos 40 minutos, a reação radioautografica dinn r

nuiu no RER e mostrou-se nitidamente aumentada nos granules de se_
creção filamentosos. No intervalo de tempo de uma hora, os grinu-
los de secreção filamentoso mostraram uma brusca diminuição na
porcentagem de grãos de prata, e , os grinulos de secreção densas,
mostraram um forte aumento da mesma. No aparelho de Golgi, esta
incorporação sõ foi detectada de forma discreta, a part i r do in -
tervalo de tempo de 20 minutos de incorporação do precursor radiji
t ivo . As cisternas do RER que contém o material tubular, sÕ apare
ceram marcadas, 20 minutos apôs a injeção da 3H-tirosina. "~
Estes resultados permitem concluir que a proteína é sintetizada
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no RER e que abandona as cisternas do mesmo sob a forma de granu-
los filamentosos. Uma parte destes granulos passa pelo agarelho
de Gojgi onde e condensado, aparecendo na peri fer ia da célula co-
mo granulos densos prontos para serem exportados. 0 material tubu
lar Int rac isternal , que aparece tardiamente marcado pela 3H- t i ro r

sina constitui provavelmente material de reserva acumulado nas
cisternas do RER.

Este trabalho recebeu auxíl io da FAPESP (Proc.620/74)

TubeIa

Porcentagem de grãos de prata sobre as diferentes estrutu
ras celulares da pars intermedia da; hipõfise de sapos in~
jetados con) tirosina t r i t i a d a .

ESTRUTURA

Núcleo
RER
RER c/KIC
Granulos filamentos os
Granulos densos
Aparelho de Golgi
Mitocondria
Extracelulares

TEMPO APÔS

10

14
76
-

10
ma

-

-

-

A INJEÇXO

20

12
5G
8
18
1
4
1
-

.DO ÍSOTOPO

40

8
45
12
25
8
2
-
-

(minutos)

60

7
35-
9
4
35
2

6
2

MIC = Material intracisíernal
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Estudo Citogenético de uma linha do Carcinoma de Shrlich

Helena Luna Ferreira, Osvaldo Arruda Bhemer, Cleide Kiooo Matsuda,

Erasmo M.C. Tolosa.

A primeira descrição da linha oariotlpica diploide deste tumor foi

feita por Byreuther ( 1952 ) em Aua cepas, sendo que uma apresentou 45 e a /

outra 46 cromossomas. Foram fotografados dois cromossomos marcadores denomi-

nados^ e_B_ . Mais tarde ,em outras linhas deste tumor , apareceram putros /

maroadores menores que os cromossomos do par n^ 20, do cariótipo normal de /

camuadongos, os quais foram designados pela letra m •

Hansen e Melander ( I958 ) afirmam que ocorrem alterações numéri -

oas e estruturais em tumores após o seu estabelecimento de longa transferen-

cia.

Chu ( 1962 ) conseguiu, através de experimentos feitos em oultura,

variações numéricas de cromossomos neste tumor, obtendo linhas diploietesjtiâ

ploides e heteroploides.

Uielsen ( 1972 ) estudando uma suspensão de células diploides, do

líquido ascítico deoto tumor, verificou que estas passaram a ser hipertriplcú

des, apôs 2 meses em cultura* Mantendo esta linha hipertriploides,in vivo,o

mesmo autor , em 1976 , conseguiu obter uma linha hexaploide.

0 Carcinoma de Ehrlich utilizado em pesquisas realizadas no Labora

tório de Patologia Cirúrgica da Faculdade de Medicina da U.S.P., ap6s estudo

citogenético detalhado, foi interpretado como sendo um mosaico de células hi

pertriploide - hexaploide, na proporção de 7 cálulas triploides para 1 hexa-

plóide. Em todas as células triploides foram encontrados marcadores semelhan

teB ao3 descritos por Byreuther ( cronossomo A telocSntrico com oonstrigão /

secundária e o cromossomo B metacêr.trioo) e nas células hexaploides os

dor«"̂ s na sua maior-ia ap"e5cntavam—so duplicados»

180



DEMONSTRACfiO HISTOQUIMICA DE HISTAHINA EM MASTPCITOS DE MESENTERIO DO GAMBK
DIDELPHIS ALBIVENTRIS.

Jose A. Ferrari e Conceição R.S. Machado (Departamento de Morfologia, instituto

de Ciências Biológicas, Universidade Federal ae Minas Gerais).

Hi stamina tem sido encontrada eq mastõcitos de répteis, aves e mamífe-
ros (Chiu e Lagunoff, 1972). Em ratos e camundongos, os mastõcitos também con-
tem serotonina (Benditt et. a h , 1963) e mastõcitos de ruminantes podem conter
dopamina {Falck}. Em marsupiais brasileiros demonstrou-se a presença de serot£
nina em mastõcitos de vários órgãos, o que indica que os mastõcitos destes mar-
supiais normalmente contém a serotonina (Machado, 1980). Assim, tornou-se im-
portante saber se em marsupiais, o grão do mas coei to contem duas aminas bioge-
nicas: a histamina e a serotonina, como ocorre em mastõcitos de ratos. Apresen-
tamos neste trabalho, os resultados de estudos hitoquimicos visando demonstrar
a presença de hi stamina em mastõeito de mesentério de gambá (D. albiventris) >
com auxílio da técnica de fluorescincia induzida por O-ftalaldeTdo (Sheley
et. al_., 1968) que adaptamos para preparação distendida de mesentério. Fragmeji
tos de mesentério retirados de animais anestesiados foram estendidos em lâminas,
secados por 10-75 minutos em ar quente e deixados por 2 a 24 horas em desseca
dor contendo sTlica gel. Apôs secagem as preparações foram tratadas com O-ftal-
aldeTdo a "\% em xilol bidestilado, por 4-12 minutos, em atmosfera com 100% de
umidade» e ao ar livre. Os numerosos mastõcitos do mesentério de gambá, apÕs
tratamento com 0-ftalaldeTdo^e^ibir.am intensa fluorescincia amarela (microscópio
de fluorescencia, Leitz, equipado com combinação nÇ 1 de filtros) característi-
ca de histamina. Essa fluorescincia diminui rapidamente sob a luz ultravioleta.
Nas condições de nossa preparação, a reação funcionou melhor quando realizada ao
ar livre, ao contrário do preconizado para tecidos criodessecados (Sheleyet.ai.
1968). Qs dados deste trabalho somados aos que revelam a existência de seroto-
mina nos mastõcitos do gambá (Machado, 1980) permitem concluir que nos seus gra-
nulos, 5 semelhança do que ocorre no rato, a serotonina coexiste com a histami-
na.

Referências Bibliográficas:
Chiu.H. e Lagunoff, D. - 1972 - Histochem.J., 4:135-144
Benditt,E.P.; Holcemberg.J. e Lagunoff,D. - 1963 - Ann.N.Y. Acad.Sciences, 103:

179-184.
Falck.B.; Nystedt.T; Rosengren.E.; Stenflo.J. - 1964 - Acta Pharmacol.,21:51-58.
Machado, C.R.S. - 1980 - Resumo nestes anais.
Sheley, W.B.; Ohman.S. and Parnes, H.M. - 1968 - J.Histochem.Citochem., 16:433-

439.
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Fig. 1 - Mastõcitos em mesen^
têrio de gambá. Flir
orescência induzida
pelo O-ftalaldeTdo.
100 X.

Fig. 2 - Mastõcitos junto a
vasos mesentéricos
do gambá. Flúores -
cència induzida pe-
lo O-ftalaldeTdo.
100 X.

Fig. 3 - Mastõcitos dejneser̂
têrio de gambá.Fluo
rescencia induzida
pelo O-ftalaldeTdo.
160 X
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TÉCNICA HISTOQUÍMICA PARA DEMONSTRAÇÃO DE TOCOFEROL. PELE DE

DE RATO. 590X.

Fig. 1: Técnica efetuada sem pré-tratamento. Coram-

se as membranas celulares espessadas das ca-

madas lúcida e cornea. As membranas das cé-

lulas das camadas granulosa, espinhosa e ba-

sal não se coram.

Fig. 2: Técnica efetuada apôs pré-tratamento com so

luçao de KOH 0,BI, durante 45 min. As cama

das lúcida e cornea foram quase totalmente

removidas pelo pré-tratamento. As membranas

das células das camadas granulosa, espinhosa

e basal coram-se metacromaticamente.

PATA
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LOCALIZAÇÃO DO TOCOFEROL NAS CÉLULAS EPIDÉBMICAS s EM DIFERENTES FA-

SES DE QUERATINIZAÇÃO. SINELI R. SILVEIRA & WALTER A. HADLER - INS

TITUTO DE BIOLOGIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

O tocoferol foi demonstrado, Mstoquimicamsnte, nos epitélios queratinizados

de diversas espécies de mamíferos (SILVEIRA & HADLER, 1977; HADLER & SILVEIRA,

1979), Através do fracionároento de extratos, foi possível comprovar a presença

de tocoferol na epiderme e confirmar a especificidade da técnica histoquínica

utilizada (HADLER & SILVEIRA, 1977; 1980). Nesses trabalhos, o tocoferol foi

assinalado apenas nas lâminas de queratina da camada côrnea, não tendo sido efe

tuada correlação entre sua presença e a evolução do processo de queratinização.

Em cortes de congelaçãb de pele»de várias espécies de mamíferos, fixada em

formalina-cálcio, verificou-se que a técnica histoquíinica para detectar tocofe

rol, empregada'sem qualquer pré-tratamento, fornece resultados positivos sanen

te nas membranas espessadas das células das camadas lúcida e córnea, ou seja,

nas fases mais avançadas do processo de queratinização (Fig. 1). 0 conteúdo ce

lular reage negativamente. Por outro lado, as membranas das células das camadas

basal, espinhosa e granulosa, somente reagem positivamente ã técnica para de

monstração de tocoferol, quando os cortes histologicos são previamente tratados

por solução de KOH a O,1N, durante 20 a 15 min. (Fig. 2). Este tratamento, por

sua vez, remove parcialmente o tocoferol das membranas das células corneifica

das.

Os resultados indicam que o tocoferol, durante o processo de queratinização,

ocorre na membrana das células de todas as camadas da epidenne, embora nem sem-

pre seja reativo. Apresenta-se "mascarado" nas células das camadas mais profun

das, onde se inicia o processo de queratinização e as membranas são mais delga

das; apresenta-se reativo nas membranas espessadas das células totalmente que

ratinizadas. Portanto, durante o processo de queratinização, a membrana celta

lar, além de modificações morfolôgioas, apresenta diferenças quanto ã reatiyi

dade histoquSniea e quanto a estabilidade da ligação do tocoferol com os outros

componentes. Além disso, a quantidade de tocoferol parece aumentar nas camadas

mais periféricas da epiderme, onde sobrevém espessamento da membrana celular.
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LOCALIZAÇÃO DE ALGUMAS FOSFATASES EM TUBOS DE MALPIGHI
DE TRIATOMA INFESTANS

Maria Tercília V. Azeredo e Maria Luiza S. Mello
Departamento de Biologia Celular, I.B., UNICAMP, 13100 Campinas SP

As células da porção proximal e distal dos tubos de Malpighi de
Triatoma infestans diferem entre si quanto ao tipo de bordo celular,
localização preferencial de mitocôndrias, ocorrência de "concre -
ções" laminares e padrões nucleares (1,2). Essas regiões dos tubos
de Malgighi também diferem quanto à presença de urato e çjuinurenina
O ) e as características fisiológicas (4). Porém^ainda nao existem
dados referentes a localização de sistemas enzimáticos neste mate-
rial. No presente trabalho investigou-se a presença de fosfatases
ácidas e alçalinas (5) e ATPases sensíveis a Mg++ (6), ao longo dos
segmentos distais e proximais dos tubos de Malpighi de adultos^ e
ninfas de 392 49 e 59 estádios, submetidos a diferentes condições
de alimentação, de T. infestans Klug. A atividade fosfatásica alca-
lina foi observada com muito mais evidência na região distai dos tu
bos de Malpighi, aí aparecendo predominantemente associada a glóbu-
los citoplasmaticos. Na^região proximal encontrou-se apenas uma fi-
na granulação citoplasmática (Fig.l). Resultados semelhantes foram
detectados para a atividade fosfatásica ácida, diferindo apenas^cora
relação â observação de uma resposta positiva nos núcleos das célu-
las da região proximal (Figs.2 a 4). A resposta nuclear foi predo -
minante na eucroaatina (Fig.3) e região nucleolar que envolve os
cromocentros (Fig.4). Quanto a atividade ATPásica, esta mostrou- se
positiva no citoplasma de alguns grupos celulares da região distai
(Fig.5)i Esta resposta também se verificou associada a glóbulos ci-
toplasmáticos além de grânulos finos (Fig^6). As células proximais
tiveram seu citoplasma pouco reativo ao método e seus núcleos com
predominância mostraram reação positiva na eucromatina e^negativa
na heterocroraatina (Fig.7). Todas as^reações citoenziraolõgicas fo-
ram acompanhadas de controles na ausência de seus substratos respe£
tivos. A verificação das enzimas acima mencionadas no citoplasma ~~
das células dos tubos de Malpighi está de acordo com os dados ultra
estruturais (2,4) e mesmo fisiológicos (4) para esses órgãos. Os
glóbulos citoplasmáticos encontrados na região distai apresentando
atividade fosfatásica ácida, alcalina e ATPásica parecem se tratar
das "concreções" lamelares concêntricas já descritas nessas células
ao nível da microscopia eletrônica e mesmo fotonica (2), aparente -
mente originadas a partir de organelas postas em desuso e engloba -
das por lisossomos. Também mitocôndrias devem contribuir para a re£
posta mais discreta (granulação fina) citoplasmática verificada ~
quando da pesquisa de ATPases. (CNPq).
Referências
(1) Mello, M.L.S., Cytologia. 36: 42-49 (1971)
(2) Mello, M.L.S. and Dolder, ITT Protoplasma. j>3: 275-288 (1977)
(3) Mello, M.L.S. e Vidal, B.C., MS em preparação (1980)
(4) Wigglasworth, V.B., J.Exp.Biol. £: 443-451 (1.931). The

principles of insect physiology,'London Methuen & Co. (1965)
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Fig.l. Atividade fosfatãsica alcalxna na. região distai (D) e p
mal (P) dos tubos de Malpighi de Triatoma infestans. Barra = 2Òym
Figs. 2 a *4. Atividade fosfatãsica^ácida. 2. Regiões distal__(D) e
proximal (P)^ 3 e 4. Núcleos de células proximais com reação posi-
tiva no nucléolo que circunda o cromocentro (H) e na própria eucro
matina (E). Barra = 20pm

• * >

Figs.5 a 7« Atividade ATPasica. S. Região distai. 6. Detalhe
Fig.5. Glóbulos citoplasmãticos. 7. Núcleos da região proximal
resposta positiva na eucromatina (E). Barra = 20um

da
com
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Fig. 1-2 - Na ,K ,ATPase em frações de membrana de animais nao operados (1) e

12horas após hepatectomia parcial (2). Atividade expressa em ymoles
de Pi x h~*x mg de proteína"1.

fHAÇOtt

Fig. 3-4- Foram injetados intraperitonealmente, por rato, 6 yCi de L-lisina-
ü- C (240 mCi/mMol), 11 horas após a hepatectomia. Uma hora após,
cada animal recebeu pela mesma via, 150 mg de L-lisina "fria". Um
grupo foi sacrificado 2 horas (3) e outro 4 horas (4) após a admi -
nistração do amino ácido não radioativo.
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NEOFORMAÇflO DE MEMBRANA PLASMATICA EM HEPATOCITO EM ESTADO PROLIFERATIVO
Mauro Velho de Castro Faria & Vi vai do Moura Neto
I n s t i t u t o de Biologia - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A técnica de preparação de membrana plasmática de fígado de rato,desenvolvi^
da em nosso laboratório» apresenta num gradiente de densidade de sacarose dois
picos de at iv idade de Na+,K+,ATPase, um na densidade 1,10-1,12 e outro na de
1,14-1,15 que se aproximam mais dos resultados de Toda e Cols (1975) do que de
Swislocki e Cols (1976)» F i g . l . Associando o transporte iõn ico aos eventos in i -
c i a i s l igados a indução da prol i feração c e l u l a r , examinamos a d i s tr ibu ição da
mesma enzima nas condições de fígado em regeneração e fígado de f e t o , F i g . 2 . 0
aparecimento de um pico de at iv idade de Na+.K+.ATPase na densidade intermediária
do gradiente , quer para fígado de rato apôs 12 horas de hepatectomia parc ia l ,quer
para fígado de f e t o , sugere uma relação entre a at iv idade desta enzima e o estado
de crescimento c e l u l a r . Alterações da at iv idade da enzima durante a regeneração
hepãtica jã tinham s ido sugeridas por Bakkeren e Bonting (1968) . Além d i s t o , es ta
at iv idade aumenta s igni f icat ivamente em f ibroblas tos transformados, segundo Kasa-
rov e Friedman (1974) . A hipótese de que a Na+.IÍ^ATPase detectada na densidade
intermediária do gradiente de membrana de fígado em regeneração e s t a r i a associada
a uma membrana precursora de membrana normal foi testada pela a n a l i s e da s í n t e s e
de proteínas de membrana com o uso de precursores rad ioa t ivos , F ig .3 e 4. Os re - •
sultados sugerem que e s ta fração intermediária não ê precursora das membranas nojr
mais , parecendo representar uma membrana c a r a c t e r í s t i c a do estado p r o l i f e r a t i v o
do hepatoc i to .
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ESTUDO ULTRA-ESTRUTURAL DO RETÍCÜLO ENDOPLASMÃTICO LISO (ESCALA-

RIFORME) EM C R O M A T C F O R O S DE CRUSTÁCEOS

LUIZ LUDOVICO GEORGE** JOHK C. McNAMARA**

Os cromatóforos de Crustáceos são um conjunto de células uninucleadas, u-

nidas por desmossomas. De cada célula partem vários prolongamentos que tem,

ao longo de seu comprimento, grupos de microtúbulos alinhados paralelamente en

tre si. Cada célula que constitui o conjunto possui pelo menos um tipo de gra-

nulo pigaentar. Os microtúbulos presentes nos prolongamentos citoplasmiticos

são atravessados, a intervalos regulares, por cisternas do retículo endoplasmã

tico liso, exibindo um aspecto escalariforme. Estas cisternas, perpendicula-

res aos microtúbulos, juntam-se a membrana plasmática do prolongamento, estabe

lecendo, portanto, uma possível ligação com o fluido extracelular. Estas li-

gações possivelmente tenham alguma importância na ativação do mecanismo de

translocação dos grânulos pigmentares. Em células nervosas talvez estejam

envolvidas com a entrada, captura e armazenamento de cálcio (Lieberman,1971;

Bradi« & Halcrow, 1977). No meio externo, o cálcio também é necessário para

o funcionamento do» cromatóforos de Cruatácei9s(Fingerraan, 1969; McNamara & Tay

lor, 1975). Os microtúbulos passam através de pequenas fenestrações das cis-

ternas do reticulo endoplasmático liso, e assim fazem parte de um sistema ci-

toesquelético responsável, provavelmente, pela forma típica assimétrica do

cromã tóforo.
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Fig. 1 - Prolongamento celular com microtúbulos (t) e cisternas do reticulo en
doplasmático liso (r). 2.000X.
Fig. 2 - Membrana plasmática com junção da cisterna do reticulo endoplasmatico
liso (seta). 127.OOOX.
Fig. 3 - Fenestrações nas cisternas do reticulo endoplasmatico liso (setas -
grandes) atravessadas por microtúbulos (setas pequenas). 127.000X.
Fig. 4 - Microtúbulos atravessando as fenestrações das cisternas do reticulo
endoplasmatico liso (setas) 130.000X.
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Micrografias eletrônicas de fibra cardíaca de rata albina.
A- 62 dia de prenhez.7-200 Z
B- 182 dia de prenhez.7•200 X
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COMPORTÀMEHTO DAS MITOCONDRIAS DA FIBRA MUSCULAR CARDÍACA DA BA-

TA ALBIHA DURAHTE A PREHHEZ. Lopes, A . C ; Sim5efl,K.J.; Mora,O.A.;

Kulay Jr.L.; Pacheco,I.P.; Sasso,V.S. e Suetovich,D.R.(Deptos de

Medicina e Morfologia - Escola Paulista de Medicina).

Procuramos analisar alguns aspectos ultra-estruturais da fibre

cardíaca da rata preahe que pudesse caracterizar suas condições

metabolicas. Assim sendo, estudamos o comportamento das mitocôn-

drias, por estarem relacionadas com o metabolismo do órgão (Lo-

pes, 1979 )• Grupos constituídos de 3 ratas cada um foram sacrifi-

cados, respectivamente, ao 6a, 129 e 18a dia de prenhez. Fragmen.

tos de ventrículo esquerdo foram observados e fotografados em nã

croscópio "Carl Zeias" modelo EU 9S-2. 0 estudo comparativo das

micrografias eletrônicas mostra que, durante a prenhez, as mito.

coadrias apresentas distribuição mais uniforme,predominantemente

em fila indiana, preenchendo quase que completamente o espaço en

tre as miofibrilas, com aumento de suas cristas e diminuição da

matriz, sem qualquer evidência de degeneração. A analise estatís

tica, relativa ao número de mitocôndrias (Lapa, 1980), revela au

mento progressivo das organelas (F < 0,001) com o evoluir da ges

tação. Tais achados, no seu conjunto, nos permitem concluir que

durante a prenhez há maior atividade aetabólica da fibra cardía-

ca da rata albina.
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ASPECTOS DE MITOCONDRIAS EM T0BULOS DE MALPIGHI DE ONCIDERES SAGA
SAGA (DALMAN,1823) (COLEOPTERA,CERAMBYCIDAE) - LARVA"!
Orlando Teodorico de Freitas- Irene da Silva- Vânia B.V» de Souza^
Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Paraná

Curitiba- Paraná- Brasil

Foram utilizadas amostras da região mediana dos túbulos de
Malpighi de cinco larvas de último estágio de Oncideres saga saga,
incluídas em resina polylite; os cortes ultrafirfos foram observa-
dos em microscópio eletrônico Philips 300.

A região mediana dos túbulos da larva é constituída por uni
epitélio simples cujas células repousam sobre lâmina basal estrei-
ta, sendo caracterizadas pela presenga de bordo microvilar desen-
volvido e grande número de invaginaçoes da membrana plasmática ba
sal.

As mitocôndrias estão mais concentradas na região apical da
célula^ Os cortes ultra-finos mostram-nas aí bastante regulares nas
dimensões e formas, geralmente alongadas. Com freqüência apresen-
tam ramificações em forma de processos muito longos que se introdu
zem nos microvilos mais dilatados. Uma mesma mitocôndria pode apre
sentar dois ou mais destes processos no interior de microvilos não
consecutivos (Fig. 1), bem como é possível encontrar duas porções
de mitocôndrias em um único microvilo (Fig. 2, seta). Em corte
transversal observa-se que projeções mitocondriais ocorrem em apro
ximadamente 1/6 dos microvilos (Fig. 2). Os diâmetros dos proces-
sos são menores que os das porções subjacentes da organela (Fig.l);
as cristas podem se rearranjar paralelamente ao maior eixo do pro-
longamento (Fig. I, seta).

As mitocôndrias da região mediana da célula aparecem predoitd
nantemente arredondadas nas micrografias. Entre estas dispõem-se
organelas revestidas por paredes duplas ou simples e com conteúdos
variados: restos de cristas, material amorfo ou finamente granular,
elementos membranosos concintricos, grânulos eletrodensos de dife-
rentes tamanhos (Fig. 3). Suas formas e dimensões são comparáveis
ãs das mitocôndrias da região, por vezes ligeiramente maiores. Os
autores citados tratam de organelas semelhantes am outros insetos
que correspondem a mitocôndrias em vários estágios de degeneração
(1,2,4, 5 e 6), .de ocorrência comum na fase de pupa jovem ou larva
madura de Ç_. ethlius (2).

Nas porções citoplasmãticas entre as invaginaçoes da membra-
na plasmãtica basal encontramos poucas mitocôndrias, com poucas
cristas (Fig. 1); embora normalmente apareçam arredondadas, formas
como a apresentada na fig. 5 podem também ocorresr, menos freqüen-
temente -

Parece-nos claro que as mitocôndrias dos túbulos de Malpighi
^ e £* saga saga não sõ podem apresentar formas variadas como também
sofrer alterações destas formas, sendo descartadas quando se apro-
xima o período de repouso alimentar^(fase de pupa) e as necessida-
des energéticas das células responsáveis pela excreção decrescem.

REFERÊNCIAS
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2- Ryerse; J. S. 1979. Tissue & Cell,11(3);533-551.
3- Smith, D. S. 1968. Insect Cells-ThiTr Structure and Function.
4- Sohal, R. S. 1974. Tissue & Cell ,6(4): 719-728.
5- Wessing, A. 1962. Protoplasma,55(2):294-302.
6- Wigglesworth, V. B". 1965. The Principles of Insect Physiology.
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Figs. I a 5: Ultraestrutura de células eoiteliais de tubulos de Mal.
pighi de larva de Oncideres saga saga. I=invaginações; FM=fibra^mus_
cular; LB= lâmina basal; M=mitocôndria; MV- microvilo; T=traqueíola.
1-Região aDical da célula - 31.920x. 2-Região apical da célula mos-
trando microvilos em corte transversal-41.Otnx. 3-Região mediana da
celula-31.920x. H-Região basal da célula - 11.400X. 5-Região basal
da célula - 41.040x.
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regeneração 5 hs.

sham

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0.06 0.10 0.15 0.20 0.25

HORAS APÓS HEPATECTOMIA CONCENTRAÇÃO DE SACAROSE (M)

FIGURA 1 Fragilidade osmótica de FIGURA 2 Influência da concan-
lisossomos de figado de rato em di - tração da sacarose na atividade da
ferentes tempos de regeneração fotfatase ácida de lisossomos de

figada da rato 5 hs de regenera -
— hepatactomia parcial C3O . em presença de beta glicero

—sham (laparatomia) fosfato ( r J I L ) e alfa iraftil fosfato

( r 3 ~ ) como substratos

TABELA I ATIVAÇÃO DA FOSFATASE ÁCIDA POR DIVERSOS PRO -

CESSOS DE DESINTEGRAÇÃO DAS PARTÍCULAS liSOS-

SOMAIS. UTILIZANDO ALFA NAFTIL FOSFATO COMO

SUBSTRATO

tratamento
fosfatase ácida

umoles Pi/mg ptn/10min liberação

nenhum'
congelamento a
triton X-100» a 0,
meio hipotònico*

descongelamanto
1%

9.
17.
31.
31.

2 t
9 ±
2 ±
2 ±

1.53
0.77
4.63
1.13

29.5
5 7.4

1 0 0. 0
1 0 0,0

•atividade livre inicial
fígado de rato, homogeneizado em água
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COMPORTAMENTO LISOSSOMAL EM REGENERAÇÃO HEPATICA. II - EVIDÊNCIA DE AJJ

MENTD DA PERMEABILIDADE DA MEMBRANA LISOSSOMAL. Karla Kovary e Paulo C.

At Preza CSetor de Bioquímica, Instituto de Biologia, Universidade do

Estado do Rio de Janeiro)

0 comportamento de lisossomos d» fígado de rato nas primeiras horas que se

seguem a hepatectomia parcial, foi avaliada a partir de estudos da sensibilida-

de osmótica dessas partículas subcelulares. Foi encontrado que 5 horas após ci_

rurgia, 09 lisossomos hepáticos sxibsm um aumento significativo da sensibilida-

de após exposição a uma pressão osmótica reduzida (figura 1). A avaliação da

sensibilidade osmótica baseou-se no aumento da atividade da fosfatase ácida

(EC 3.1.3.2) disponível (dosada em presença de beta glicero fosfato como subs -

trato, em condições isotônicas), em uma preparação lisossomal obtida a partir

de um homogeneizado de fígado de rato, cuja concentração- inicial de 0,25 M de

sacarose, foi diluída até 0,15 M e mantida nesta condição por um período de

30 min a 0*C, quando então foi restaurada ã tonicidade inicial (1). Partimos ,

então, para a verificação ss o aumento de enzima disponível após choque osmóti-

co se devia a um aumento da permeaçâo da membrana lisossomal ao substrato beta

glicero fosfato ou a um extravazamento da enzima para o meio circundante. Amo^

trás da preparação lisossomal de fígado de rato 5 hs de regeneração, foram d_i

luidas até se obter diferentes concentrações dB sacarose (0,25 M até 0,05 PI) e

a atividade livre e total de fosfatase ácida medida após 30 min de choque a

0'C, como descrito acima. Além da atividade enzimática em presença de beta gli_

cero fosfato, esta tembem foi obtida utilizando-se alfa neftil fosfato como sub£

trato (2), nas mesmas condições de dosagem ácida. A utilização deste segundo

substrato, partiu da observação de que a atividade de fosfatase ácida em presen_

ça deBte substrato, só parece ser possível quando a enzima se encontra liberada

da partícula lisossomal (tabela I). A partir desta observação, a análise compa_

rativa da atividade enzimática frente a estes 2 substratos (figura 2), nos leva

a supor que a sensibilidade osmótica observada em fígado de rato em regeneração,

se deve a uma maior desestabilização da membrana lisossomal, sem contudo levar

a um rompimento destas organelas.
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VARIAÇÃO NUMÉRICA SOS LISOSSOMOS DO TÜBUIO CONTORCIDO PROXIMAL SE

CAUDKDONGO SUHdETIDO À IRRADIAÇÃO POR RAIOS-X.

Lapa, R.C.R.S»; Pacheco, I .P» e Segreto, C* (Discipl ina de His tolo

g i a do Departamento de Moxfologia da Escola P a u l i s t a de Medicina).

Observando-se grande variação no número de lisossomos, quando f o -

ram comparados r i n s cont ro les com i r r a d i a d o s , resolveu-se faze r a

contagem dos meamos para se ava l i a r quanti tat ivamente o fenômeno»

Uti l izaram-se 30 camundongos machos, adu l tos , d i s t r i bu ídos em 1

grupo controle e 4 grupos i r r ad i ados corpo i n t e i r o por ra ios-X nas

doses de 50, 150, 400 e 1000 H, num t o t a l de 6 animais para cada

grupo. Sacrificaram-se os animais 72 horas após a i r rad iação e r e -

moveu-se um rim» De sua cór tex foram obtidos fragmentos os quais

foram submetidos às t écn icas para Microscopia E le t rôn ica . Observa-

ram-se os cor tes em Microscópio Eletrônico "Carl Zeiss" modelo EM

9S2A a 60 kV e eletromicrografaram-se os campo3 que apresentavam o

túbulo contorcido proximal* Nestes se fez a contagem dos l i s o s s o -

mos u t i l i z a n d o - s e , para i s s o , um r e t í c a l o em vidro que idealizamos

com base em Weibel (1969)* A contagem dos liaossomos fo i f e i t a por

2 observadores visando-se a minimizar o f a to r sub je t ivo . As médias

f i n a i s ob t idas foram: animais con t ro le : 127; i r r a d i a d o s ; 50 R:

101; 150 R: 94; 400 R: 80 e 1000 R: 100. Com base nes tes r e s u l t a -

dos, que foram submetidos à aná l i se e s t a t í s t i c a , concluiu-se que a

i r rad iação provocou diminuição no numero de lisossomos nas cé lu la s

do túbulo contorcido proximal dos eamundongos. Porém, não foram

constatadas diferenças significantes entre os grupos irradiados*

Weibel, E.R»- Stereological principles for morphometry in electron

microscopy cytology. Int. Rev» Cytol., 26: 235-302, 1969»
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Micrografias eletrônicas do túbulo contorcido proximal de camun-

dongo: fig. 1. camundongo controle. 9 OOCS.

fig. 2. camundongo irradiado na dose de 400 H. 9 OCOX.
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A
The presence of Macvotubules and their induction by colchicine in Grasshopper
Spermatids.

,\J. y y

Marilia Taffarel aid P. Fsporda
* Departamento de Histoloyia e Embriologia - Laboratório de Microscopia Eletrô-
nica do Insti tuto de Biofísica - UFRJ
** Insti tuto de Biologia Celular - C.S.I.C. - Madrid

Spertnatids from Chorthipus bicolor and Oedipoda coerulescens were
employed in this study using conventional electron microscopy techniques.

During the early stages of spermatid differentiation a large quan
t i t y of microtubules develops, surrounding the nucleus, forming a structure cal
led manchette. On the othei1 hand macrotubules of about 40nm in diameter occasi£
nally appear associated to the nucleus or in other regions of the cytoplasm.
These structures show particular features, being grouped and sometimes twisted.

When colchicine treatment i s undertaken (injected 0,05 ml ml -
0,01% during 1,2,4 and 6 hours) the microtubules of manchette disappear and the
nucleus loses i t s :.-ound fcrm, appearing lobulated. The residues of microtubular
material keep closi relationship to the nucleus. Colchicine treatment for Ion
ger periods shows that macrotubules appear in high quantity in the spermatid's
cytoplasm.

The possibility that macrotubules being formec" by tubulin subuni-
t s of the depolimerized manchette i s suggested.

Behnke, 0. and A. forer, 1972: Exptl. Cell Res. 73, 506-509

Dustin, P. 1978: Macrotubules: Springer-Verlag (Berlin)

Fonzo, S. and P. Esponda, 1975: Protoplasma 85, 193-197

Hinkley, R.E. 1972: J. Cell Biol. 53, 258-263

Hinkley, R.E. 1976: J . Ultrastruct Res. 57, 237-250

Tilney, L.G. and K.R. Porter, 1967: J.Cell Biol. 34, 327-344

Warfield, R.K. and Q. Benclc, 1975: J. Mol Biol. 93: 117-120

Legends

Fig. 1 - Around the spermatid nucleus (N) several microtublues form the manchê t

te (arrows). The chromatin has a lamelar pattern. 0. coerulescens •
X. 31.000

Fig. 2 - Transverse section of an elongated spermatid, the axonema (A) and a
group of macrotubules (arrow) can be seen and compared. Chorthipus bi-
color. X. 94.000.

Fig. 3 - Long and decorated macrotubules are depicted in the cytoplasm of a
spermatid from Chorthipus bicolor. X. 33.000

Fig. 4 - A group of macrotubules from a Oedipoda coenulescens spermatid. Their
thick wall is evident. X. 105.000.

Fig. 5 - Spermatid from Oedipoda coenulescens treated with colchicine, showing
the lamelpr chromatin in the necleus ( N ) . The manchette has disappeared
but the axonema (A) is present, several macrotubules are observed in
the cytoplasm (arrows). X. 35.000.
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bJ
ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF PIGMENT GRANULES IN FRESHWATER

SHRIMP VENTRAL NERVE CHORD CHROMATOPHORES*. John C. McNamara,

Instituto Oceanogrãfico, Universidade de São Paulo, Brasil

The brown pigment-containing chromatophores enveloping the

ventral nerve chords of the Brazilian freshwater shrimps Macro-

brachium olfersii, Macrobrachium acanthurus and Macrobrachium

heterochirus, were examined by transmission electron microscopy

and cryoreplica techniques. Transmission electron microscopy

revealed the presence of two distinct pigment granule types within

the chromatophores of all species. One type comprises membt-ane

bounded granules of variable diameter (0.82 * 0.13 pm, mean 1 S.E.M.)

while the other lacks a limiting membrane and is of 96 * 11.03 nm

diameter. The membrane bounded granules which contain a finely

granular material of intermediate electron density show spherical

to polymorphic profiles which may be slightly scalloped. Both

granule types show a close association with the cisternae of the

abundant smooth endoplasmic reticulum. Cryoreplication of M.

olfersii chromatophores reveals the presence of essentially two

granule typesj one has rough undulating membranes while the other

presents smooth profiles. Both granules are of about 0.54* 0.01 \im

diameter. The membranes of both forms show very few intramembran-

ous particles (10 nm diameter). The P faces have more particles

per unit area of membrane surface than the E faces. These granule

types correspond in form and topography to the large membrane

bounded entities seen in thin section. In preparations of M. acan-

thurus and M. heterochirus chromatophores, fractured granules

revealing finely granular contents, are common. These structural

findings, the first known report on cryoreplication of crustacean

chromatophores, are discussed in relation to current mechanisms

of pigment granule translocation, specifically the possible inter-

action between the pigment granule membrane and microtubular

ATPases. Evidence suggests that such interaction wo'uld be negli-

gible due to the sparse distribution of intramembranous particles

in the pigment granule membrane.

* Supported by grant no. 429/77 from the University of São Paulo.
The author thanks Dr. Antonio Sesso for the use of cryoreplica and
electron microscopic facilities and for helpful discussion.
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Fig. 1. Membrane bounded m, and amembranous a, pigment granules in
M. heterochirus chromatophore, x 8 8,000. Fig. 2. Cryoreplica image
of P-face Ps, and E-face E r, of smooth and rough surfaced pigment
granules, respectively, in M. olfersii chromatophore, x 90,000.
Fig. 3. Cryoreplica image of P-face Pr, and E-face E g, of rough and
smooth surfaced pigment granules, respectively, in M. olfersii
chromatophore, x 77,000. Fig. 4. Cryoreplica image of fractured
granules with granular contents (arrows) in M. acanthurus chromato-
phore, x 35,000.
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Kuoloar pockets in opossum, tíaymlo lymph.oc^es

Figura 1, The dilated ending shows many ribosomes. 375OOx,

Figuro 2, The long and narrow canal i s soeia ending in a dilated

par t . 335OOX.
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b
ON THE PKBSMCE O? EUCIBA2 POCKETS IN TKYIÍIC LYMPHOCYTES 0? THE

ADULT 0P0S5UK Didelphia aarsupial±3.

V/ilson Savino - Departsneato de Eistologia e Smbriologia, Insti-
tuto de Ciências Biomédicas, Centro de Ciências da Saáde, Uniyer
sidade Federal do Hio ds Janeiro, Cidadã Universitária, Ilha do
fundão, 21941» Hio do Janeiro, Brasil.

Nuclear invalidations havs been already reported ia different

cell tyjss, including leucocytes (Anderson, 1966; Huhn, 1967)

ITonethsless their exact structure snâ role arc still under debate.

In thjTiiic lymphocytes thoy soem to he very rare, being described

only in hamster ('«7eakley eĵ  a^, 1964) and human ( Joass e_t_ al»

1975).

Sdudying the opossura thynic lymphocytes by electron ciicroscopyj

we oberved that Hans'- of these calls exibit dsep nuclear invagina

tions — nuclesr pockets — which, contain eytoplasmic material ,

as ribosonies for example (Fig. 1). Most of the nuclser pockets

forra long canals, which end in a dilated portion deep in the

nucleus (Fig, 2). When sson in crpss sections they are complete-

ly surrounded by nuclear material,

For some authors such peculiar nucleoplasmic configuration may

facilitate interactions between nucleus and cytoplasm (Woakley

et al, 1964). Recently thay have baosn related to nucleolocyto -

plasmic exchanges (Bourgeois ot_ al_, 1979). However in our /

material we never observed any strucutural relationship between

nucleolus and nuclear pocket. Thus, although these structures /

really seem to be of cytoplasmic origin, we think that . their

functional meaning remains unclear.

References:

Anderson, D. R. (1966) J. Ultrastruct. Ses. (Suppl.), 9,: 1.

Bourgeois, C. A.; Hemon, D. & Bouteille, M. (1979)J.Ultrastruct.

Res., 68: 328.

Huhn, D. (1967) Nature (London), 216: 1240.
Jones, B. L.j Thomas K. & Williams, W. J . (1975) Beith. Pathol»,

156: 319.
Weakley, B. S. 5 Pa t t , D. I . & Shepro, D. (1964) J . Jlorphol.,

115: 319.
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ULTRAESTRUTÜRA DOS HEMSCITOS DE "OíJmaÀabÂJí IwmÚÜA (DIJ rERA: CCTEREBRIDAE).

I. OBSERVAÇÕES NO INÍCIO DO TERCEIRO INSTAR LARVAL.

E.A. GREGCRIO; E. LELLO & L.Â. TOLEDO

Departamento de Morfologia, IBBMA, ÜNESP, Botucatu, SP, Brasil.

Os hemócitos dos insetos vem sendo estudados desde o século passado por miú

tos autores e todos afirmam que estas células são versáteis, sendo que o número e

tipos diferem com a idada do indivíduo. Por essa razão, a nomenclatura é variada,

segundo os autores e as espécies descritas. Descrevemos os aspectos ultraestrutu_

rais dos 3 tipos raais freqüentes encontrados no início do 39 instar larval,em es_

pécimes pesando entra 100 a 200 mg (neste instar o peso da larva passa de aproxi

madamente 60 para 800 mg}. TIPO 1: Células grandes, as maiores observadas, arre-

dondadas ou com largas protuberâncias citoplasmáticas; núcleo grande com nucléo-

lo evidente. 0 citoplasna é homogêneo e as organelas se arranjam ao redor do nú-

cleo, podendo em algumas células ss dÍ3por em cordões delimitando porções cito—

plasmãticas finamente grenuladas sea organelas. Encontramos ribossomos, microtú-

bulos, mitocôndrias, reticulo endoplasmãtico rugoso (REK) dilatado, vacúolose ir.

clueões eletrondensas. Próximo à superfície celular existe um sistema de tubos e

cisternas que segredai porções citoplasmáticas sem organelas (Fig. 1). TIPO 2;Ce

lulas com limites irregulares, núcleo grande e central. No citoplasma notamos nu

merosas mitocôndrias, REE dilatado, microtúbulos e vacúolos. A irregularidade da

superfície celule.r é resulfca.it:a da segregação do citoplasuia periférico por cis-

ternas achatadas e vesículas {Pig. 2). TIPO 3t São as mais numerosas,variando na

forma e tamanho. Núcleo grande, central» arredondado ou elíptico, com núcleoIo e

vidente. O limite celular é regular, podendo apresentar projeções citoplasmátics

com poucas orgenelas. Mitocôndrias numarosas e pequenas,são vistas em todo o ci-

toplasma, rodeando principalmente o núcleo. Predominam os ribossomos livres. 0

RER pode apresentar dilatações contendo material de aspecto variável, desde flo-

culoso até filamentoso. Existem também vacúolos. Algumas apresentam inclusões se

melhantes às observadas na célula Tipo 1 e rsras possuem gotas lipidicas(Fig.3).

Preferimos não nominar estas células porque não encontramos perfeita correlação

com as descritas tia literatura. FIG. 1; Célula Tipo 1: largas protuberâncias ci_

toplasmática sem organelas, delimitadas por vesículf3(setas). Organelas dispostas

em cordões. N-Núcleo; I«= Inclusão; m-mitocôndria. xl2000. FIG. 2: Célula Tipo 2:

RER dilatado(seta); notar projeções citoplasmáticas (p) na superfície. x8500.FIfi

_3: a) Células Tipo 3: RER dilatado contendo material filamentoso (seta); p*proj£

ção citoplasmática; v^vacúolo. xl2000. b) Detalhe de porção citoplasmatica mos-

trando RER dilatado com material filamentoso. x32000.
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Fig. 1 - Célula Tipo 4: Feixes de microfilamentos (setas); inclusão (I) x 8500

Fig. 2 - Célula Tipo 5: Lipideo (L); capuz (seta) x 13500

Fig. 3 - Célula Tipo 6: Núcleo (N) x 5500

Fig. A - Célula Tipo 7: Grão (G); lipideo (L) x 13000
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I

ÜLTRAESTRÜTURA DOS HEMÕCITOS DE Vvmeutobld homifíJU (BIPTERA: CUTEREBRIDAE).

II. ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DURANTE O TERCEIRO INSTAR LARVAL.

E. LELLO; L.A. TOLEDO & E.A. GREGÕRIO

Departamento de Morfologia, IBBMA, DNESP, Botucatu, SP, Brasil.

O terceiro e ultimo instar larval da D. hominis é o mais longo, durante o

qual a larva cresce de aproximadamente 0,5 para 2,0 cm e de 60 para 600 mg. Exa

minamos hetnolinfas dessas larvas agrupadas de 100 em 100 mg. Encontramos 7 ti-

pos celulares fundamentais:

TIPO 1; Célula descrita no trabalho anterior, presente em todas as larvas.

TIPO 2: Também descrita no trabalho anterior e detectada em larvas com até 300 a

400 mg; em larvas a partir de 200 mg apresenta superfície mais regular, o retlcti

Io endoplasmãtico rugoso (RER) sem dilatação e mitocSndrias menores.

TIPO 3: Descrita no trabalho anterior e presente em todos os grupos i-de larvas.

Nas de 400 a 500 mg encontramos aglomerados de glicogenio no cí.toplasma.

TIPO 4; Célula grande, com limite irregular e núcleo pequeno. No citoplasma, a-

lém das poucas organelas localizadas preferencialmente ao redor do núcleo, chama

atenção a presença de feixes desordenados de microfilamentos. Próximo ã super-

fície celular aparecem vesículas e cisternas com dilatações variáveis, que às ve

séa delimitam porções citoplasmãticas sem organelas. Também apresentam as inclju

soes eletron-densas descritas nas Tipo 1 e 3 (Fig. 1). Aparecem em larvas de

200 a 300 mg e não são mais observadas nas maiores de 400 a 500 mg.

TIPO 5: Célula com tamanho, forma e organelas semelhantes as do Tipo 3, ja des-

critas; além disso, mostram gotas de lipídeo de tamanhos variáveis, algumas com

capuz de material eletron-denso. Aparecem nas larvas de 200 a 300 mg; nas de

300 a 400 mg a quantidade de lipídeo aumenta e algumas células podem ser binu-

cleadas (Fig. 2). Não são vistas nos grupos posteriores.

TIPO 6: Célula grande, de limite regular, apresentando vários núcleos de tama-

nhos diferentes. Citoplasma com pouco RER, mitocSndrias numerosas e pequenas,

vacuolos e vesículas de tamanhos variáveis (Fig. 3). Notadas somente nas larvas

de 200 a 300 mg.

TIPO 7: Célula com aspectos morfologicos semelhantes as do Tipo 5, mostrando

grande quantidade de grãos homogêneos e eletron-densos. Além do capuz associado

ao lipídeo, vê-se conjunto de gotas lipídicas relacionadas com material nao homo_

gêneo (Fig. 4). Existem imagens sugestivas de união do grão com o lipídeo. Es-

tas células são vistas inicialmente nas larvas de 300 a 400 mg; nas de 400 a 500

mg aparecem acúmulos de glicogenio. Naquelas com peso superior a 600 mg, os

grãos tornam-se heterogêneos.
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V
Ultrastructure of the cells of the mouse antimesometrial decidua

between days 9 and 11 of pregnancy.

Sima Katz and Paulo A. Abrahamsohn

Dep. Histologia e Embriologia, ICB/USP.

A remarkable decrease in the width cf the antimesomje

trial decidua is observed from the 9th until the 11th day of

pregnancy of the mouse. The reduction of this part of the decidua

is due to a decrease in the number of decidual cells and indicates

the involution of the antimesometrial decidua. Preliminary results

of a light and electron microscope analysis of the decidua during

the involution of this structure are presented.

Under the light microscope the decidual cells show

an acidophilic cytoplasm and large nuclei with clumps of chromatin

and evident nucleoli. The cells close to the embryo are long and

keep a relatively large intercellular space while; cells farther

from the embryo are polygonal and the intercellular' space between

them is very narrow.

The main fine structural features of these cells are

the following: well developed granular endoplasmic reticulum and

Golgi complexes, lipidic inclusions, many lysosomes and bundles of

microfilaments. The surface of the decidual cells is interdigitated

and has microvilli. Large areas of their plasmalemma establish two

kinds of intercellular junctions: gap and fasciae adherentes.Large

groups of secondary lysosomes and myelin figures are observed

mainly in the 11th day of pregnancy, in the 10 and specially in

the 11 day one observes mainly near the embryo, cells in degene-

ration with pyenotic nuclei and different degrees of disorganization

of organelles in the cytoplasm.

FAPESP 78/1077; PLAMIRH 122.215.2.78.

Permanent address: Disciplina de Histologia - Dep. Horfologia
Escola Paulista de Medicina.
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Fig. 1 - Decidual cells, 9— day of pregnancy. Granular
endoplasmic reticulum, mitochondria, lysorome (L),microvilli
(M),gap (G) and fasciae adherentes (F) junctions.(28,500x).

Fig. 2 - 1 0 — day of pregnancy.
Degenerating decidual cell with
pyknotic nucleus (N) and disorgani-
zed cytoplasm (C) envoived by a
trophoblastic cell (T). (26,500x).

Fig. 3 - 1 1 — day of pregnancy.
Decidual cells with large
groups of secondary lisosomes
(L). (20,000x).
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Hg.l-Eoainófilos próximos ao miométrio de rata em diestro 15«400x

Pig#2-Eosinó'filo no epitélio luminal de rata em estro. A seta indi

ca uma Taarra crist-alóide típica. 7.200 x.
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CARACTERIZAÇÃO ULTEA-ESTfiUTUEàL DE EOSUJÔÍILOS HO UTEEO DE RASAS

HAS FASES CE ESTRO E DE DIESTBO.

Manuel de Jesus Simões e Oswaldo Alves Hora (Depto de Morfologia

da Escola Paulista de Medicina).

A infiltração de leucócitoa no endométrio e no lúmeji uterino de

roedores ocorre em certas fases do ciclo estral. Na rata» por

exemplo, ocorre no final da fase de estro. Ainda hoje existem dú

vidas quanto à sua identificação e possível funçjío, daí a presen

te comunicação que se refert a um estudo ultra-estrutural a fim

de deterainar qual o tipo de leucócito presente no útero de ra-

tas durante o estro e diestro. Utilizaram-se 6 ratas virgens e

adultas. As fases do ciclo estral foram determinadas com base

nos esfregaços vagineis, corados pelo método Shorr-fiarris. Após

a identificação de cada fase, os animais foram sacrificados.7ra£

mantos do terço médio uterino foram fixados em glutaraldeído, re

fixados pelo tetróxido de ósmio e incluídos em araldite. Os co£

tea ultrafinos foram "corados" com acetato de uranila e citrato

de chumbo, sendo examinados em um microscópio Carl Zeiss EM 9S-2

sob tensão aceleradora de 60 kV.

Verificamos inicialmente a presença de numerosos leucócitos, en-

contrando uma maior concentração no endométrio, adjacente a cama

da muscular interna. Estas células são claramente reconhecidas

como sendo eosinófilos. uma ver que seus granulos contêm as baar

ras cristalóides (Fig. I e 2); em adição aos grânulos maiores /

aparecem também numerosos grânulos diminutos. Seu papel na fago-

citose do complexo antígeno-anticorpo, explicaria sua possível /

atuação na fagocitose de espermatosóides, importante para garan-

tir a monospermia.
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INCLUSÕES LAMELARES EH NEURÔNIOS DO GÂNGLIO PARIETAL DE BIOMPHALARIA SLABRATA
(MOLLUSCA - PULMONATA).

Marco J . Magalhães e Ângelo B.M.Machado (Departamento de Morfologia, Instituto
de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais).

A presença de inclusões de diversos tipos tem sido assinalada nas cister-
nas do retTculo endoplasmatico granular de vários Organismos. Estas inclusões
foram objeto d<? uma revisão por Watari (J.Electron Micr.23:255-268,1974) que
assinala sua raridade em condições normais embora possam ocorrer mais freqüen-
temente em condições experimentais. Relatamos agora a presença de curiosas in -
clusões lamelares intracistemais no retTculo endoplasmatico granular de neurô
nios do gânglio parietal esquerdo do molusco Biomphalaria glabrata mantido em
condições normais de laboratório. Apôs dissecação, todo o sistema nervoso cen-
tral foi fixado em aideTdo glutãrico-tetróxido de õsmio e processado rotineira
mente, para microscopia eletrônica {EM10, Zeiss). Em 10 dos 11 gânglios que

v: constituem o sistema nervoso central do animal, o retTculo endopl asmatico granu_

lar não apresentou características especiais. Entretanto, nourõnios do gânglio
parietal esquerdo mostraram áreas de citoplasma contendo cisternas dilatadas
de retTculo endoplasmatico granular, as vezes muito longas (até 5 um) inteira-
mente ocupadas por material elétron denso de aspecto uniforme ou disposto em
lamelas paralelas ( f igs . 1 e 2 ) . As 1 ameias, em número de 15-20 por cisterna ,
apresentaram uma espessura de 6,5 nm, sendo separadas por um espaço de 13 nm.
Em alguns casos, na mesma cisterna, foi possível observar formas de transição
entre o material denso de aspecto uniforme e lamelas ben individualizadas ( f i g .
2 ) , sugerindo que as lamelas resultam de uma reorganização do material unifor-
me, embora não se possa excluir a possibilidade de ocorrer o fenômeno oposto .
As Inclusões intracistemais agora descritas em neurônios de B_. glabrata não se
enquadram em nenhum dos tipos assinalados por Watari (1974) e nada têm a ver
com os "macrotúbulos" intracistemais descritos por Kitajima (Ciência e Cultu-
ra , 27:370, 1975) em vários tecidos deste molusco. A luz dos conhecimentos atu
ais sobre o papel do retTculo endoplsmatico granular nos fenômenos de secreção
protêica pode-se supor que o acúmulo de material intracisternal resulte de um
desequilTbrio entre o ritmo de sTntese de proteína e sua migração para a zona
de Golgi. No caso em te la , o fenômeno poderia estar relacionado com a at ivida-
de neurossecretora assinalada por Lever et aJL (Malacologia, 2(2):219-230) em
neurônios do gânglio parietal esquerdo de B_. glabrata . (Com auxílio do CNPq).
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Fig. 1 - Citoplasma de neurônio do gânglio parietal esquerdo de B.glabrata com
cisternas dilatadas do R.E.G. contendo inclusões lamelares seccionadas em pla
nos perpendicular (A), oblíquo (B) e provavelmente rasante (C) ao plano das la
melas. . Fig. 2 - Grandes cisternas do R.E.G. contendo áreas de material amorfo
e lamelar em diferentes graus de organização.
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DISSOLUCKO GRHNOLRR NÜD CITOÜEOXKA DO CCKFOSTO 48/eO EH SESTGCXTOS DE OOSPÇKO I -

SOEMO DE OCBRIR. EOKWCXaçEO £OR DIBOTIBIL ££? CLCLEOO.

GOMES, J.C.y GEEQORIO, E.A. a íNTOfíIO, A. *

* i n s t i t u t o Básico ãs Biolog.!;;. íSu lca e r^j~laoln. ''Czir-jjs t -> I j tucatai" UNESP.

** Faculdade de Msdlcina do RtbeirSb Sttiko, US?.

j£jr.~T!i çfcC ts.clc.c3 os ccftai£3 são

mente resistentes ao ccspocto 43/69 > liberando hi3tc:nlna sariAfca em altas doses
da poliamina, e por procasso cicotíki:». Diferentsmanta d«sfce3 relatos, obser-
vamos que o 48/80 proãus übircòâo £2 hí/.ffcamina an r.2rfu£?to da coração isolado
de cobaia, em doses 03 20 e ütê 10 ug/Ei?.v cano âeínonstracto p-a: dosagem fluorime-
trica. MLcroscopia eletrônica Cs v^yákúto cís corr/po ccnfccole revela a presen
ça de granules oesa irorfologir. ba-stnnts varleíta (K.g.1). Os »reç5ss tratados cem
48/80 C4 injsçoss rucesr±r 1 d'i 50 ug, cllulcb pzra ^0 ug/jil na cãnula de perfu-
sãb) apresentam IDSÍ&ÍXJCÍUJS CC ,I 6>pr?-2'co3 tíorfo^ügiccs ds dl^roluçao da natriz gra
nular, sem alteração ó"a :lni:.5r:.:;ld-C- c:. iL,í---jrarJS m crsanal-.3 (31g.2). Aspectos
sejaelhantes 3ão obssĵ .cvfos srr raatsCdt'ss de coreçr.i ?s cdboir. c^ôs anafllaxia I11
Vttro (Hg.3)f nssta f!ltus.rík> o :^.c^iXfso cie JjlbçsraçSo de hlstnmina não ê citotó
3dco, fato relatado na Td.trzvi.xxe. en cJtrosi oŝ sTs&s ca ccàrd.-. Nossos resultados
sugerem que o cxxtpcsto 4S/C0 •:--5fj£m Wizzà histranirâ. em TnastScitos de coração
isolado de cobaia por Tpvoorsí^o ma fdcot&xloo. Dlirjtiril Ti.® cíclico (10"Ss) ,
em coração isolado da cobaia j-jotrndlou a açso cio cerpesto t8/C0 na dissolução da
dafflfltriz gríorular CSlg^J, cAi^-' çi-s n- -r.t&ría é x tz^brOhos eia irsst5c±tos es-
ta substância pcoâuzlu tnibi^sb Cia lüuréíçao da histarina qu •süo o processo ê
seletivo, Nossos icesul̂ cSa.-j r.T r̂̂ -Ti rr-̂ ĉsilss-crs da liberação cs histantLna dife -
rentes para o ccaçosto 48/80,, r.c?.sai£Tiicr ectes prrsivoljEsnto c.'qps>ndsntes da dose
e tecido sujeito â sua sqno.
FLg. 1 - MastScito ã* ecrespo ccntrolef gré^rjlci com is5rfulor,.la variada x 15600.
Bítg, 2 r- ffastScitc ãn corsjêb õo. cc\?a:'.a trat-.'do cc»n ocanposto 18/80? sinais de
dissoluçSo granular ísatac}; iroi."folog:ir. csalular ptcr-írveda :c 24000.
Fig, 3 - Mastôcito ds coreçSo cb c-*.aia roCs eiKiíi?ii« .̂nt CH ĴOIUÇQD granular (se
tas), organaJíir; jxnrAys-Ta&i':, 3: ICC-OO.
Etg. 4 - MasúBclto <3e coração Ca ccljata tratado cen difcutirll Ti® cloliào e ocn>-
posto 48/80: dissolução nrc^ler irit^n^a (esta5?) era célula T^isgra. x 17000.

217



\

ALTERAÇÕES ULTRA-ESTRUTURAIS HEPÃTICAS NA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÕREA.

ANDRADE, R.R.*; GREGÔRIO, E.A.**; OLIVEIRA, R.A.*; SILVA, M.A.M.* 4 HOSSNE.W.S.*

* Dept9 de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina - UNESP - Botucatu.

** Dept9 de Morfologia - IBBMA - UNESP - Botucatu - S.P. - Brasil.

As alterações hepaticas no cão foram astudadas em 6 diferentes modalidades

de circulação extracorpõrea (CEC), associando-se dois recursos comumente utiliza-

do como protetores do organismo, ou seja, hemodiluição e hipotermia. Fragmentos

de fígado foram colhidos 60 minutos após a instalação da CEC, obtendo-se os se-

guintes resultados: A ) - Normotermia (369C) sem hemodiluição: congestão sinusoi-

dal, dilatação de canallculos biliares e alterações de hepatocitos como diminui -

çao do glicogênio, floculação da matriz mitocondrial e apagamento das cristas, dî

latação do retículo endoplaswitico rugoso e vacuolização citoplasmãtica ( Fig 1);

B)- Normotermia com hemodiluição: lesões semelhantes ao grupo anterior, menos in-

tensas, diferindo pelo número de lisosomas polimorfos (Fig 2); C)- Hipotermia

(289C) sem hemodiluição: estrutura hepática preservada, onde alguns hepatocitos

mostraram discreta dilatação do retículo endoplasmático rugoso e número aumentado

de lisosomas (Fig 3); D)- Hipotermia com hemodiluição: as lesões pouco diferiram

das apresentadas pelo grupo B (Fig 4); E)- Hipotermia moderada (339C) sem hemodi-

luição: intensa congestão sinusoidal, hepatocitos com mitocondrias edemaciadas.di^

latação do retículo endoplasmitico rugoso, vacuolização e diminuição do glicogjê

nio, sendo encontradas regiões focais de necrose (Fig 5); F)- Hipotermia moderada

com hemodiluição: fragmentação do sistema de membranas, diminuição do glicogênio

e grande número de lisosomas (Fig 6).

Destes resultados pudemos concluir: 1- nos grupos com normotermia, a dilui-

ção promoveu melhor proteção hepãtica; 2- os grupos com hipotermia moderada apre-

sentaram graus mais intensos de lesão hepãtica; 3- os sinais de melhor preserva -

ção hepãtica foram observados no grupo com hipotermia sem hemodiluição.

(Trabalho parcialmente financiado pela FAPESP-Processo Médicas 74/1166).

Fig 1 - Normotermia sem hemodiluição: dilatação do retículo endoplasmãtico rugoso

(setas) e mitocondrias' (m) alteradas X 14000. Fig 2 - Normotermia com hemodilui-

ção: grande número de lisosomas(1) e discreta dilatação do retículo endoplasmãti-

co rugoso(setas) X 6200. Fig 3 - Hipotermia sem hemodiluição: hepatocitos com

morfologia conservada, lisosomas(1) golgi (g) e mitocondrias(m) X 9000. Fig 4

- Hipotermia com hemodiluição: morfologia hepatõcito preservada com discreta dila

t4ção do retículo endoplasmãtico rugoso, presença de lisosomas(l) e vacúolos

(v) X 7000. Fig 5 - Hipotermia moderada sem hemodiluição: vacúplos (v) dilata -

ção do retículo endoplasmãtico rugoso X 4700. Fig 6 - Hipotermia moderada com

hemodiluição; hepatocitos com rarefação citoplasmãtica X 5000.
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Fig. 1-Micrografia eletrônica de célula gigante trofoblastica de

rata normal. 17.600 x

Fig. 2-Micrografia eletrônica de célula gigante trofoblastica de

rata tratada com nicotina. 17.600 x
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EFEITO BA NICOTINA SOBRE AS CÉLULAS GIGAHTES TBOFOBIÍSTICAS SE

PLACENTAS DE RATAS ALBINAS. L.Kulay Jr.; K.J.Simões.; M.I, Egami.

M.N.G.Kulay.; O.A.Hora.; I.P.Pacheco e A.C.Lopea.(Cepto de Morfo

logia da Escola Paulista de Medicina).

São bem conhecidos os efeitos adversos da nicotina aobre a gravi

dez (Jarvik, 1979)* Embora o mecanismo ainda aeja objeto de estu

do, a presente comunicação refere-se a um estudo ultra-eatrutu -

- ral das células gigantes trofobláaticaa da rata. Utilisaram-se 6

rataa prenhes: 3 destas, constituíram o grupo controle; as ou-

tras 3 receberam uma única dose de nicotina (10 mg/kg de peão) ,

;
: :i i.p, no 182 dia de prenhez. Ho 182 dia + 4 horas, todos os ani-

|| maia foram sacrificados por conouaaão craniana e retirados frag-

K! mantos das placentaa os quais foram fixadoa em glutaraldeído, rg

:: fixadoa pelo tetróxido de óemio e incluídoa em araldite. Oa cor-

tes foram examinados em um microscópio Carl Zaisa SH 9a sob tea-

são aceleradora de 60 kV. A ultra-eatrutura das células gic^wtes

de placentaa normaia (Fig. 1) mostra um núcleo grande (I), cro*a

tina finamente granular a a membrana nuclear bem irregular. Ea-

pareo pelo citoplaama se observa o retículo eadopláamético grana

lar (Re), algumas mitoeSndrias (H) e gotículaa de lipídeoa (Li).

As células gigantes de rataa tratadas com nicotina (Fig. 2) apre

sentam um núcleo grande (H), cromatina mais granular qua o con-

trole e a membrana nuclear mais regular. Ho citoplasma se obser-

va uma acentuada dilatação das cisternas do retículo endoplaami»

tico granular (Se) e uma cristálise das mitocondrias (M). As se-

tas indicam o limite entre duas células gigantes.

REFERÉHCIAS

Jarvik,M.E. - The year Book of Drug Therapy 9 - 26, 1979.
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Estudo de pufes de DNA em Trichosia pubescens (Dip te rá ,Se ia r i -
dae) : e f e i t o da eedisona "in v i t r o " no processo de t ranscr ição

-gênica. Jaime Fernando Fe r re i r a e José Mariano Amabis. I n s t . •
de Biociências da USP.

Estudando a inf luência da eedisona sobre o padrão de
pufes de DNA de T. pubescens, verificamos que alguns desses pu_
fes podem se r induzidos "in v i t r o " , quando glândulas sa l iva res
são incubadas na presença do hormônio. 0^comportamento de expan
são e regressão destes pufes "in v i t r o " é semelhante ao observa
do durante o desenvolvimento l a r v a l . O pufe A28BbCa, um pufe de
DNA que, em condições normais, se expande na fase de pré-pupa
(durante a migração das manchas oculares) é o que atinge maior
grau de expansão e o que responde de maneira mais regular ao t r a
tamento com eedisona "in v i t r o " . A c i n i t i c a de expansão e regres
-são desse pufe é semelhante ao observado "in vivo" ( f i g .1 ) , com
a diferença de que "in v i t r o " o processo é mais rápido e o pufe
a t inge dimensões maiores. Pela f igura 2, pode-se observar que o
pufe expande "in v i t r o " na presença de eedisona, at ingindo o
grau máximo de aber tura 4 horas após o i n í c i o da incubação e re_
gredindo por vo l ta de Ç horas . Verificamos que pa ra que o pufe
A28BbCa a t i n j a seu grau máximo de expansão apôs 4 horas de incu
bação "in v i t r o " na presença do hormônio, as glândulas saliva-""
res devem se r obtidas de larvas^em período L7, i s t o ê, algumas
horas antes do i n í c i o da migração das manchas ocu la re s . Nesta
éçoca j á e s t á terminado o processo de amplif icação neste loco
genico. 0 fa to deste pufe não se expandir quando glândulas são
incubadas na ausência do hormBnio indica que a t r a n s c r i ç ã o gêni^
ca neste loco é" dependente da presença da eedisona. Pudemos mos_
t r a r que o pufe é a t ivo na t r ansc r i ção gênica, mesmo quando i n -
duzido "in v i t r o " , a través de experimentos au-corradiográficos
com precursores rad ioa t ivos de RNA. Determinamos que o tempo nú
nimo de contato da glândula com o hormônio para que o pufe se "~
expanda i de 10 minutos, i s t o é, quando glândulas são incubadas
por tempos menores que 10 minutos, era meio com eedisona e , em
seguida, por a té 4 horas em meio sem eedisona, o pufe A28BbCa
não se expande. Quando glândulas são incubadas por tempos mai-
ores que 10 minutos na presença de eedisona e, em seguida, por
a té 4 horas na ausência do hormônio, o grau máximo de expansão
do pufe é diretamente proporcional ao tempo de incubação(fig.3) .
Pode-se v e r i f i c a r ainda que a expansão desse pufe é dependente
da s ín t e se de pro te ínas "de novo", pelo menos, durante a primei_
ra hora de incubação { f ig .4 ) .

O fa to de termos um sistema onde genes específ icos po
dem se r ativados em condições "in v i t r o " pe rmi t i r á a rea l ização
de experimentos no sent ido de i d e n t i f i c a r os produtos destes ge
nes . Além d i s s o , o fa to de termos locos espec í f i cos que respon-
dem ao tratamento hormonal "in v i t r o " vem permitindo um estudo
detalhado para v e r i f i c a r a relação dose-e fe i to , o que poderá for
necér informações sobre os mecanismos de controle da at ividade
gênica em células eucar iontes . {FAPESP)
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í l f . l - Ciaãcica d* aipanaão do auf» aittbta duranta o daaaivolvjaaato larval. 0 graa da axpanaão ds pafa a * rate aacr» a iraa
da nglao A2SMCa a dt an rttiao prõxiaa qua não soft* altarafõaa antológica» ao dacomr do partado aaalUado. l / . ' i . r ' j ,Pj •
H oortaapoada» a aatigio» ••pacífico» do fia da. » aatidio. Cada posto corraapoada â •idla daa aaaida» 4a 23 «naMHW 4a S
dlfarantu prâptracõa* citolõfict».

r i | . l - Coapettaaaaco d* tatião AZMKa » (lãndulai provaaiaatia da lanaa aa parlodo l 7 ineukadu por dlfn-ancai taaaoa aa aaia
tantandft aedlaou (2nlO-*H> ( • - • ) a aa aaio eoacando asanaa o islnata do fcoraonio (A -A ) . Cada ponte corratpaoaa a aãaU «U
•adida» da 25 c r a u u n u • • 5 difaraata» pratarafõi» dtolôjlcu.

TI».3- Indufãa da pula A2SK>C* ptlà acdiiona " in vlcro". Oa dadoa a
igãala aoi eaunlu» indicado» na abeina (X). * • tlandvlai « t n U n
dUosa (J»XQ-*M) por 5(»l,l0<O).l5») ,20(A> a 30(O) •imito, a, • • u
Jk a5Sala(«,3li a KMn(O),3a t 45»in(A).3h a UHti<é) 3h 3 0 <

, • honõnlo. Na curva Iniarida, a»tio rapraiaatadoa
total da 4 horta da ircubacio.

f l l . * - Iftíto da aedttona a eielooaiitalda na indução do puta AIIIKa "ia vitro". Ca a a i d rapraaantado o tamha ralativo da ra
liao AJêlfcCa da larvaa an paríoda L7i a» b a c , o taaanho aádio daaea pufa apõ» incubarão por * korat aa aaia caa <a> i t a a (kf
•etiaou. Ea d, a a f rata rapratantado « tamnilw aidio da pu{a AZSIbCa da «laaduUa incubada» por Main (d), 1 koraCa).a 4 baraa
(í) aa'Mla cõiit«ido~acditoiia (J.ltr'HJ a eiciohaxialda (Ut/a>Di nai doia prlaairo» CIK» aata iawbaçã» foi tafutda 4* U M w
tra aa aaia cantando aaanaa acdiaona IZxlCTm) por 3 hora» a aala lá) a 3 kora» (•>. ~
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TAMANHO RELATIVO DO PUFE

TEMPO (MINUTOS)

1_.- Comportamento da região 15 E do cromossomo X de larvas em período L.:
una anestesia pelo éter dietilico (•—• ) , após duas anestesias pelo éter

dietílico, sendo a segunda administrada 80 minutos após a primeira (•-• ) e a-
põs duas anestesias pelo éter dietílico, tendo sido realizada a segunda 180 mi_

ó i

apôs

nutos apôs a primeira
TAMANHO RELATIVO DO PUFE

80 100 180 ato
Fij 2_.~ Comportamento da região 15E do cromossomo K de laxvas em período L-:
apôs o tratamento "in vivo" (•-•), em meio de cultura exposto ao ar (*r*),
em meio de cultura nao exposto ao ar (•—•), em meio de cultura exposto ao ar,
60 minutos após a anestesia pelo éter dietílico (A—A) e em meio de cultura
não exposto ao ar, 60 minutos após a anestesia pelo éter dietilicoÍD—o).
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INDUÇÃO DE PUFES EM GLÂNDULAS SALIVARES DE Trichosía pubescens-
Christine Janczur e José Mari ano Amabis (Departamento de Biolo-
gia do Instituto de Biociencias- Universidade de São Paulo).

A anestesia pelo éter dietílico ou pelo i lorofSrmio, pro-
voca o aparecimento de um grande pufe na região 15E do cromosso_
mo X de glândulas salivares de Trichosia pubescens em período
L-. Este pufe também é induzido quando as glândulas salivares sao
colocadas em meio de cultura exposto ao ar mas praticamente não
se desenvolve quando as glândulas são incubadas de forma a não en
trar em contato com o ar. Â cinética de expansão e regressão des_
te pufe foi medida nos três caso e os dados foram plotados em griá
ficos. Quando as larvas são anestesiadas pelo éter dietllico, po_
demos observar que o pufe alcança seu máximo desenvolvimento por
volta de 80 a 100 minutos apôs a anestesia, regredindo após 240
minutos. Em meio de cultura exposto ao ar, o pufe alcança seu mã_
ximo desenvolvimento também por volta de 80 a 100 minutos de in-
cubação. Nestas condições o pufe não regride, pelo menos até 2 40
minutos apôs o início da incubação. Quando as glândulas sao incu_
badas em condições onde o meio de cultura não esta em contato di_
reto com o ar, o pufe não aparece. Apesar disto, a região sofre
um leve entumescimento. Este estado mantém-se pelo menos até 240
minutos após o inicio da incubação.

A reindução deste pufe foi estudada tanto "in vivo" como
"in vitro". Pudemos observar "in vivo" que o pufe é reinduzido
toda vez que as larvas são submetidas a novas anestesias(fig. 1).
Os resultados obtidos com a incubação de glândulas extraídas de
larvas previamente tratadas com éter dietllico e que apresentavam
o pufe X15E no máximo de expansão mostraram que:

a. quando as glândulas sao incubadas em meio de cultura em
contato com o ar, o pufe apresenta uma pequena redução de tamanho
nos primeiros 20 minutos após o início da incubação. Em seguida,
este pufe volta a aumentar de diâmetro, permanecendo expandido pe_
Io menos por 190 minutos apôs o início da incubação; _ "~

b. quando as glândulas são incubadas em meio que não permi_
te o contato direto com o ar, o pufe regride, atingindo, entretan
to, um diâmetro um pouco maior que aquele característico de glân_
dulas tratadas "in vivo11 pelo éter dietílico.

Nossos resultados sugerem que a indução do pufe X15E é uma
resposta fisiológica da glândula salivar âs condições de "stress".
A exposição ao ar em meio de cultura provocaria um "stress" seme-
lhante ao tratamento "in vivo" com éter ou clorofõrmio. Os resul^
tados obtidos sugerem também que o pufe é induzido e/ou permane-
ce ativo enquanto a glândula permanecer na condição de "stress"
Isto pode ser deduzido do fato do pufe ser reinduzido "in vivo"
se o tratamento pelo éter for repetido e dele se manter expandi-
do durante todo o tempo em que a glândula é cultivada no meio em
contato com o ar. 0 fato do pufe não se expandir no meio de cul-
tura não exposto ao ar mostra que a condição indutora não e sim-
plesmente ò fato de a glândulas estar fora do corpo do animal; £
creditamos que o contato com o ar cause alterações no meio como,
por_exemplo, modificação de pH, o que poderia ser o'fator de in-
dução.
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EXPRESSÃO GÊNICA NA GLÂNDULA SALIVAR DE BRAPYSIA HYGIDA NO ÚLTIMO ESTÃDIO LARVAL

E.M. Laicine, H. Sauaia, J. C. de Almeida, H.A.R. Alves e W.C. Albernaz
Depto. de Morfologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, U.S.P.

Este é um estudo do perfil de síntese de proteínas da glândula salivar de B_.

hygida durante o 49 estádio larval. Extratos de regiões glandulares, de larvas

injetadas com mistura de amino-ácidos C, foram submetidos a eletroforese segui

da de fluorografia (1,2,3). Distinguem-se, principalmente para as regiões anteri

or (SI) e posterior (S3), três padrões sucessivos muito diferentes de síntese

proteica (Fig. 1). Na região intermediária (S2), a intensidade de síntese é me-

nor e as mudanças do padrão de síntese são menos pronunciadas. No 39 período, os

perfis de síntese tendem a igualar-se nas três regiões glandulares.

0 estudo minucioso dos pufes cromossômicos de cada região glandular (4,5,6)

permite reconhecer também três padrões sucessivos que coincidem temporalmente

com os diferentes padrões de síntese proteica. Essa distribuição é particularmen

te evidente em SI e S3, nas quais são proeminentes os pufes de DNA. que, em S2

são muito menores ou não ocorrem. A maioria dos pufes de RNA são comuns às três

regiões, embora haja ao longo dos três períodos pufes específicos de região. Du-

rante o segundo período e, especialmente, durante o terceiro, o padrão de pufes

também tende a uniformizar-se nas três regiões da glândula.

• Além de descrever um caso interessante de reprogramação sucessiva da sínte-

se de proteínas, provavelmente desencadeada por estímulo hormonal, este estudo

possibilitou a detecção de diversos produtos gênicos cuja síntese coincide no

tempo com os pufes de DNA. Essas informações são úteis para situar em um quadro

geral de desenvolvimento outros resultados - obtidos com inibidores seletivos

dos pufes de DNA - que também sugerem uma clara relação entre esses pufes e a sín

tese de produtos gênicos específicos. (CNPq 2222.0321/78)

1. Laemlli, U.K., Nature 227, 680 (1970); 2. Sauaia, H. e Laicine, E.M., Anal.
Biochem. 80, 125 (1977); 3. Bonner, W.M. e Laskey, R.A., Eur. J. Biochem. 46, 83
(1974); 4. Sáuaia, H., Laicine, E.M. e Alves, M. A. R., Chromosoma 34, 129(1971);
5. Alv«», M.A.R., Dissertação de Mestrado, FMRP (1975); 6. Rizzo, E>, Disserta-
ção de Mestrado, FMRP (1980).
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Figura 1. Perfis de síntese de proteínas da glândula salivar de Bradysia hygida. 1 ul de solução de amino-áci-

dos 14C (Amersham-Searle, 5A mCi/mStomo, 50 uCi/ml) foi injetado em cada larva 1 hora antes do pro-

cessamento. As setas ã esquerda indicam a posição de proteínas de referência cujo peso molecular es-

tá expresso em Kdaltons. Em SI, S2 e S3, cerca de 65 ug, 95 ug e 130ug de proteínas por poço, respe£

tivamente. A-E: 19, 39, 59, 69 e 79 dias apôs a 3a. muda; F: aproximadamente 16 horas depois de E;

G: cerca de 4 horas depois de F; H-S: de 2 em 2 horas depois de G; T: amostra de glândula de pupa, 4

horas depois de S.
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Figuras 1 a 3 - Cromossomos nitóticos de gânglios cerebrais

de D. nebulosa. 1 e 2: Método de banda C segundo Hsu

(2); reassociaçao a 6 5°C e 75°C, respectivamente. 3: M£

todo de banda C segundo Sumner (3); reassociaçao a 75°C.

Traço = 5pm

VY .

Figuras 4 a 6 - Cromossomos mitõticos de gânglios cerebrais

de D. nebulosa. Método de banda C segundo Hagele (4).

4 e 6: Reassociaçao a 6 5°C. 5: Reassociaçao a 75°C.

Traço = 5um
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1,6
PADR3ES DE BANDEADO CROMOSSOMICO EM DROSOPHILA NEBULOSA

Shirlei M. Recco e Maria Luiza S. Mello

Departamento de Biologia Celular, I.B., UNICAMP, 13100 Campinas SP

A espécie Drosophila nebulosa possui 3 pares de cromossomos,
dois dos quais sao metaeentrlcos (cromossomos X, Y e II) e um par
acroeêntrieo (cromossomo III).^Pavan (1) verificou que os cromosso
raos X e II mitõtieos desta espécie (em termos de área ou volumeT
possuem praticamente a mesma qrantidade de heterocromatina centro-
mérica. Jã em cromossomos politênicos da mesma espécie, o cromoceii
tro pertence quase totalmente ao cromossomo II, enquanto que as he
terocromatinas dos cromossomos X, Y e III, estão reduzidas a uns
poucos granulos heterocromáticos. Esta distribuição desigual da he
terocromatina em cromossomos politênicos contrasta então com as oF
servações feitas em cromossomos mitóticos. Existiriam, portanto,
dois tipos de heterocromatina:^um sofreria relativamente pouca re-
dução (heteroeromatina centromérica do II), e o outro se reduziria
consideravelmente (heterocroraatina dos cromossomos III, X e Y) ,
quando em cromossomos politênicos (1).

O objetivo de nosso trabalho foi tentar detectar diferenças
que caracterizassem em teritios citoguímicos esses dois tipos de he-
terocromatinas. Foram utilizados gânglios cerebrais de larvas de
3? estádio de jD. nebulosa. Os preparados, previamente fixados em
ácido acético a 45%, foram submetidos a vários métodos de bandeado
(C e G) (2-5). Embora todos os métodos de banda C tenham salienta-
do as regiões heterocromáticas centroméricas dos cromossomos II,
III e Y (Figs. 1,2,3,4,6), não foram encontradas diferenças entre
essas heterocromatinas tanto^para as reassociaçôes â temperatura
de 65°C quanto a 75 °C, exceção feita ao cromossomo Y, o qual P*ja
um dos métodos mostrou-se palidamente corado quando a reassociaçio
era efetuada a 7S°C (Fig.5), em contraste com as observações a
65°C (Fig.4). Ha, portanto, sugestão de acentuada riqueza em AT
neste cromossomo, o que está de acordo com dados para outras espé-
cies (6,7). Quanto ao bandeado G, não se constatou diferençarem iri
tensidade de coloração quando as varias regiões heterocronãtica?
foram comparadas entre si.

Os métodos de banda Ç e G não permitiram, portanto, uma detec-
ção de diferenças citoquxmicas entre as heteroeromatinas dé I). ne-
bulosa referentes aos cromossomos mitõtieos II, III e Y, coüpara-
das entre si. Sabe-se, no entanto, que no estado politenizado, es-
tas heterocromatinas irão se comportar diferentemente (1) (8).

Referências

(1) Pavan, C. Genetics 32: 137-145 (1946)
(2) Hsu, T.C. Journal Heredity 62: 285-287 (1971)
(3) Suaner, A.T. Exptl. Cell. Rês". 75: 304-306 (1971)
(4) Hagele, K. Chromosoma 5£: 207-2TB" (1977)
(5) Gallimore, P.H. and CR. Richardson. Chroraosoma ti: 259-263

(1971) ' —
(6) Blumenfeld, M. and H.S. Forrest. Proc. Matl. Acad. Sei. 68:

3145-3149 (1971) —
(7) Fansler, B.Y. et ai. Biochem. Biophys. Res. Comraun. 40: 1266-

1272 (1970) —
(8í Pesquisa subvencionada pelo CNPq.
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Título: "SÍNTESE DE ÜNA NO EPITÉLIO GENGIVAL DE CAMUNDONGOS".

Autores: Zuleice Viana da Silveira Tarelho e Sebastião Hetem.

Instituição: Faculdade de Odontologia do "Campus" de Araçatuba - UIMESP.

A incorporação de timidina tritiada pelas células epiteliais da mucosa

gengival de camundongos foi investigada em animais jovens e adultos de ambos os

sexos com a utilização da técnica autorradiografica.

Os animais foram sacrificados uma hora após a injeção do radioisótopOjrenro

vidas em peças mandibulares contendo os molares que,a seguir,foram fixadas e sub

metidas ao processamento histológico.Após a efetuação da autorradiografia e colja

ração por H-E,foram feitas contagens das células marcadas[células em S] na carra

da basal (Fig.2]considerando-se as diferentes regiões do epitélio da gengiva, a

saber: Bpitélio oral(EO), epitélio de crescimento CEO e inserção epitelial CIE]

(Fig.l A-B ). As proporções de células marcadas no epitélio gengival agrupando-

se as três regiões bem como para cada uma delas,separadamente,foram submetidas

ã análise estatística adequada.

No epitélio gengival de camundongos a atividade mitótica aumenta com a

idade,tanto nos machos quanto nas fêmeas,possivelmente porque os animais jovens

se encontram em fase dB desmama e os adultos alimentam-se de ração granulada já

há muito tempo.Considerando-se as influências da atividade mastigatória,era de

se esperar uma maior freqüência de células marcadas na face vestibular, entretaji

to,isso só ocorreu nos machos; nas fêmeas a maior freqQência de células marcadas

localiza-se na face lingualCP<O,D13.Uma vez verificada pela análise de variãncia

a interação entre regiões do epitélio gengival e faceCP<0,05),a posterior utili

zação do teste de Tuckey mostrou que a inserção epitelial difere significativa-

mente das demais regiões na face lingual,apresentando maior freqüência de célu

Ias em S (P<0,01)•

Como no presente trabalho o efeito da face na atividade mitótica das djl

ferBntes regiões do epitéllo gengival só foi observado nas fêmeas adultas de ca

mundongos.é de se imaginar que o fator seja de natureza hormonal local. Sabendo-

se que o estrõgeno estimula as mitoses em geral e que,uma vez injetado em camun_

dongos machos produz um aumento na atividade mitótica do epitélio oral, com um

maior efeito na inserção epitelialCBEAGRIE,1966].inferimos que este hormônio p£

de ser o responsável pela maior freqüência de células em S verificada na face

lingual do epitélio gengival das fêmeas adultas de camundongos com uma atuação

mais acentuada na inserção epitelial.

1. Uma parte do equipamento utilizado foi doada pela FAPESPCProc.Biol.74/1262).

2. BEAGRIE,G.S. - Observations on CBII biology of gingival tissues of mice. Br.
dent. J_. 12H9): 417-420, 1966.
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B

Fig.l. Esquema (A) e corte frontal (B).respectivamente,do epitélio gengival de

fimea adulta de camundongo, mostrando as tris regiões estudadas, segundo

BEAGRIE.G.S.(Dent.Practnr.dent.Rec.14:18,1963]:EO epitélio oral, EC= epî

télio de crescimento ("downgrouth of oral epithelium"), IE= inserção epi

telial e EE (espaço do esmalte]. Aumento= 340 X.

Fig.2. Células marcadas com timidina tritiada localizadas na camada basal(setas)

do epitélio gengival de fimea adulta de camundongo. Aumento= 1.000 X.
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ANÁLISES PRELIMINARES BOS PADRÕES PROTEICOS DE DISCOS IMAGINAIS

BB D.MELADOSASTER SELVAGEM S DE KUTANTES H0M0EÓTIC03. Abdelhay E

Pellegrini S* Miranda M. Lab de Biologia Molecular - Instituto

de Biofísica do C C S . da Ü.F.fi.J.

Os padrões ppoteicos de discos imaginais de asa em

final de 3E estádio larval e início de formação de papa de qua

tro estoques selvagens de D.melanogaster, não apresentam dife-

renças qualitativas. No entanto, apesar das concentrações pro-

teicas serem semelhantes em todos os estoques, pode-se verifi-

car diferenças quantitativas entre os picos densitometrieos (

fig 1,2 e 3).

Se no entanto compararmos o perfil densitométrico

de um selvagem nos àois estádios, podemos notar a presença do

aparecimento de um pico no início da formação de pupa, podendo

ser indicativo do início de um processo de citodiferenciação

(fig 4).

Sendo tánif orme o padrão proteico de disco de asa

nos diferentes selvagens, podemos compará-lo com padrões pro

"éeicos de mutantes homoeóticos, que apresentam diferenças na

regulação genica. A análise desses padrões mostram que o mutan

te da série Mthorax (1) apresenta um pico que corresponde a

presença de proteínas de alto peso molecular que não é encon-

trada nos outros mutantes (fig 5,seta 1) e a ausência de protejí

na âe baixo peso molecular (fig 5»seta 2),podendo ser atribuído

a diferenças na regulação entre esses mutantes homoeoticos.

Se compararmos o perfi$ densitométrico de um mutan

te com um selvagem, notamos a presença de diferenças qualitativas

(fig 6) no padrão proteico (3).

Bibliografiaíl-Lewis S B-Amer Zool 3:33-56,1963, 2-0'Farrel P H

-JBC 250:4007-21,1975, 3-Hiranda M,S P Pellegrini, M.Sarpa-XIV

Congresso Internacional àe Genética,em EOBCOU,1978.

Financiado . por: CNPq,PINEP,PIG - *- Depto Genética-Inst Biologia
U?HJ
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M
ALGUNS ASPECTOS DA SÍNTESE DE PROTEÍNA "IR VITRO" DE DISCOS IMAGI

HAIS DE D.MELAKQgASTER .Pellegrini S, Abdelhay E, Sarpa M, Miran

da H.I*b de Biologia Molecular-Inat Biofísica do C C S . da ÜPRJ.

Poi possível a identificação de diferenças quantita

tivss marcantes na análise do padrão eletroforético de discos 1
' 14maginais de asa, incubados "in vitro" com aminoacidos C em meio

rico D-20 (1) e meio salino (sol de shen(2)),apesar de nos mes-

mos as atividades específicas encontradas serem semelhantes (tab 1

e fig 1).

Para o cálculo das atividades esp^ícíficas dos discos

foi necessário utilizar uma microãosagem de proteínas (3)• Os 'r_e

saltados obtidos nos mostram que em final de 3 C estádio temos 1,12

ug de proteína por disco de asa e 0,5 ug por disco de halter, o

que é corrente com o fato de que o número de células existentes

em disco de asa é de 2 a 4 vezes maior que o número de células _e

xistentes em disco de halter (4). No início da fosmação de pupa

os discos de asa apresentam 1,26 ug de proteína por disco, o que

corresponde a u$ aumento da quantidade de proteína no inicio da

metamorfose, que não deve ser seguido de divisão celular.

Numa cinética de incorporação pode-se observar que a

maior velocidade de síntese se dá na primeira hora, com uma que-

da acentuada depois de 4 hs (fig 2), o que estaria de acordo com

9 trabalho de Frist roía (5). A variação da concentração de proteí

na após 4 ao de incubação sugere que 77 % das mensagens foram de_

gradada»,restando portanto 23£ de mensagens nesse período (fig3).

Bibliografia:l- Echalier G and Ohanessian A-In vitro 6(3),1970,

2-Kicoletti B-DIS 38:181,1959, 3- Cooper T G-The tools of Bioche

miatry, 4-Garcia-BeIlido A and Merriam-PRAD 68:2222-6,1971, 5-

Pristrom J W et col-MGG 102-1:14, 1968.

Financiamento: CNPq, PINEP, PIG.

•* Depto Genética-Instituto de Biologia, UPRJ.
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SKELETAL MUSCLE PROTEIN SYNTHESIS INJA15TNÍ RATS. I. DNA, RKA AND

PROTEIN CONTENT AND IN VITRO STUDIES WITH CRUDE RIBOSOHES.

Young, V.R.; Burini, R.C.; Moreira, M.; Wei, I.; Pluskal, M.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - CAMBRIDGE, U.S.A.

UNESP - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - S.P.

To investigate the basis for the decline in m u s -

cle mass with aging, DNA, RNA and protein content were determined

and in vi tro protein synthesis activity was assayied in mixed hind

leg skeletal muscles obtained from young (2 m o . ) , mature (12 mo.)

and old- {"> 20 mo.) Sprague Dawley rats. Analysis of protein con -

tent of muscle illustrated a net accumulation of nitrogen in coll£

gen as age progresses. The levels of DNA decreased after weanling,

but remained constant through maturity to old age. The RNA levels

in muscle showed a 50% decline between weanling and maturity and a

smaller change thereafter. Analysis of polyribosomes by sucrose

density gradient centrifugation demonstrated a reduction of heavy

polyribosomes material with old age. Protein synthesis capacity of

crude ribosomes from mixed skeletal muscle was examined in a cell-

free system. Assay conditions were optimized with respect to Mg

K , pH 5 enzyme and ribosome concentrations, C-leucine or _JL^_

pheny1 alanine incorporation was linear after 30 minutes Incubated

with a medium containing 70 mM KC1, 10 mM Mg Acetate, 5mM ATP, ImM

GTP, 5 mM DTT, 10 mM Creatine Phosphate, 50 ug/ml assay of CPK,

1 uM of each of 19 unlabelled ami no acids (minus leucine or pheny-

lalanine),80 ug/assay of pH 5 enzymes, 20 ug/assay of ribossomes.

Rlbosomes from old rats showed 6 4 % ( p < 0 , 0 0 1 ) of the activity of

young ribosomes. Comparisons of ribosomes from mature and old rats

showed a decline with aging, the latter being 76% ( p < 0 , 0 5 ) of

m a t u r e . Similar results were obtained with poly (U) as a mRNA

template. The pH 5 enzyme fraction from muscle of old and mature

rats showed 73% of the activity obtained from young rats. These

results suggest that progressive aging leads to a lowering of the

muscle protein synthesis capacity and efficiency.

(FAPESP - Proc. 76/0571»)
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SKELETAL MUSCLE PROTEIN SYNTHESIS IN AGING RATS. 1 1 , AN IMPROVEMENT

OF AN ASSAY FOR IN VITRO STUDIES WITH SALT-WASHED RIBQSOMES AND

SALT-WASH.

Wei , I . ; B u r i n i , R . C . ; P l u s k a l , M. ; Young, V .R .

MASSACHUSETTS. INSTITUTE OF TECHNOLOGY - CAMBRIDGE, U.S.A.

UNESP - FACULOADE DE MEDICINA DE BOTUCATlí - S . P .

To i n v e s t i g a t e f u r t h e r the aging reduced muscle p r o t e i n

syn thes is a c t i v i t y in a c e l l - f r e e crude ribosome system (see I ) we

worked out an assay using s a l t - washed ribosomes obta ined from

r a t muscles. Crude ribosomes from mixed hind leg s k e l e t a l muscles

- 7 w e r e sa l t -washed by t reatment w i t h 0. 5M Ĵ CJ f o r removing the ion-

ribosomal p r o t e i n f a c t o r s which were recovered in the sa l t -wash

f r a c t i o n . The assay was set up under cond i t ions opt imized w i t h rejs

pect to t ime course , Mg+ , K+ , c e l l sap or crude enr iched e longa-

t i o n f a c t o r f r a c t i o n and ribosome concent ra t ions . The maximum r e s -

ponse t o the sa l t -washed ribosomes (3 ug/assay) was found in a

medium c o n t a i n i n g : 70mM KCl , 9 mM Mg C l - , I mM ATP, 0 ,1 mM GTP,

ImM DTT, 10 mM C r e a t i n e Phosphate, *»0 ug/ml CPK and e i t h e r 20 ug/

assay c e l l sap or 60 ug/assay crude e l o n g a t i o n f a c t o r f r a c t i o n as

a source of p r o t e i n f a c t o r s . The system were t e s t e d w i th e i t h e r

an endogenous mRNA w i t h C-leucy1-tRNA as a l a b e l or a poly (ti)

s y n t h e t i c mRNA w i t h * C-phenylalany1-tRNA l a b e l . The a c t i v i t y of

the s a l t - w a s h was assessed by a d d i t i o n of t h i s f r a c t i o n to the

above assay . In same e a r l y experiments a poly (U) s y n t h e t i c messen

ger RNA and c e l l sap as a source of e l o n g a t i o n f a c t o r s was t e s t e d

and found to g ive a low dependence assay on the added s a l t - w a s h .

A good response of the assay to the added s a l t - w a s h (3&~74ug/assay)

was f i n a l l y found incubat ing sa l t -washed ribosomes (3 ug/assay) as
I h

endogenous mRNA source in a medium c o n t a i n i n g (3mM Mg Cl»» £ " ' « £

cy l - tRKA) «s a l a b e l (3530 dpm/assay) , 60 ug/assay of e l o n g a t i o n

f a c t o r s prepara.Sons and the other sybstances l i s t e d above. The

c e l l - f r e e I n c o r p o r a t i o n assaies fo r sa l t -washed ribosomes w i t h or

w i t h o u t s a l t - w a s h were incubated a t 37?C f o r 30 min and te rmina ted

by the addition of I ml \Q% TCA. The precipitate was heated to 90?C for 15 min

and then collected on glass f ibre f i l t e r discs and washed with 5* TCA and 95%

ethanol. The discs were then dried and counted in a Packard model 2002 liquid

sc in t i l l a t ion counter at an efficiency of 83* for |£*C. (FAPESP-Proc.76/0574).
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activity of salt-washed ribosomes was determined with a)
I k

lafanyl-tRNA-poly-(U) system and b) a C-leucy1-tRNA system.

SKELETAL MUSCLE PROTEIN SYNTHESIS IN AGING RATS. Ill - In vitro

studies with salt-washed rlbosomes.

Burlni.R.C; Wei,I; Pluskal.M,; Young,V.R.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - CAMBRIDGE, U S A '

FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - S.P. - UNESP.

We previously reported that crude rlbosomes extracted from

mixed hind leg skeletal muscles of aged Sprague Dawley male rats

{> 20mo.) showed a reduced capacity for in vl tro protein synthesis

than similar preparations from young (2 mo.) and maturs (12 m o ) ,

rats (see I). To explore the basis for these changes, crude ribosomes

were salt-washed by treatment- with 0.5M KC1 for removing the non-

rlbosomal protein factors from the ribosomes. The protein synthetic
f,
C-pheny-

Cell

sap or a crude enriched elongation factor fraction were used as a

source of protein factors. The conditions optimized for each system

and ribosome source were described elsewhere (see II) There were no

statistically/ significant (p<: 0.05) differences in the v o t e t n

synthetic activity of salt - washed rlbosomes from the difrerent

age groups. The activity of the salt-wash from the aging groups were

evaluated in an assay containing endogenous mRNA and a common source

of young salt-washed rlbosomes and young crude elongation factors

preparation. Salt-wash from old and from mature rats showed 88% and

80% (p<:0.00l), respectively, of the activity of young salt-wash;

there were no significant differences in the activities of salt-wash

obtained from mature and old rats. Thus it appears that the reduction

in the protein synthetic efficiency of crude ribosomes from aged

muscles is not due to a defect in the ribosomes per se but due to

defects in the Initiation and/or elongation stages.

(FAPESP - Proc. 76/057*0
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1
ATTALISIS ELECTROPORETIGO DE PROTEIMAS 17ÜCLEAHES PASICAS BURMTS

LA ESPEBl'ATOGMESIS DE SCHROEDERYCKTHTS CHILSITSIS.

OLIVARES, P . CARLOS0. Departamento de B io log ia , ITniversiâad de

C h i l e , V a l p a r a i s o , C h i l e .

Este tratajo estudia Ias positO.es tnodificacicnes cualitativas
y/o cuantitativas que pudiesen ocurrir en Ias proteínas nucleares
básicas durante Ia esperraatogénesis (2,3 y 6). Se utilizo ei tes-
tículo de S. chilensis, ei que presenta cuatro potlaciones célula
res facilmente discerni ties: Espermatogonioe (G), Espermatocitos
I y II (C), Espermátidas (E) y Espermios (Ep) (4).

Se ottuvo cromatina (I) de cada una de lae potlaciones célula
res (<J,C y E), de ias cuales se extrajo Ia fracciôn ácido soluble
con H2S04 0.25 N.; caâa fracciôn fue purificada, caracterizada m£
diante electroforésis en gel de poliacrilamida, urea, ácido aeéti
co (5) y analizada por densitometría, Sn alícuotas de cada frac-
ción se determino ei contenido de Triptófano por espectrofluojçp-
metría. La potLacián celular de espermios (Ep) fue tratada con di
versas té*cnicas de extracción, detido a Ia resistência que presente*
ai método senalado para Ias otrao potlaeiones celulares.

En relación a los standards utilizados (hígado de R. rattus y
espermios de T. niger) Ia potlaciôn espermatogonial (G) se compor
ta como una potlación somática (fig. I ) . En espermatocitos I y I I
(C) aparece una nueva proteína, así como tamHén variaciones en
cantidad de Ia misraa. En espenn£tidas se acentua Io anterior (ta-
fcla I) y sã otserva una nueva tanda de alta raovilidad electroforé
tica (fig. 2).

Estos resultados sugieren que Ias variaciones de Ia fracción
histónica total se corresponden con la etapa de la e sperm at oge"ne-
sis para cada pofclación celular.
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Figs.1,2,3 e 4. Núcleos de hepatócitos de camundongos corados com
solução de azul de toluidina a pH 4,0 após tratamento com RNAse.
1 e 2. Controle. 3 e 4. Núcleos de animais tratados com oxamni -
quine. As setas nas Figs.l e 3 indicam tipos de núcleos utiliza -
dos para as medidas citofotométricas. As Figs.2 e 4 são imagens
de birrefringência das Figs.l e 3i respectivamente. Li e L2 (Figs.
l_e 2) e Ax e A2 (Figs. 3 e 4): núcleos em duas diferentes situa-
ções de observação. Barras = 2 0ym
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PADRÕES DE BASOFILIA E ANISOTROPIA NUCLEARES EM CAMUNDONGOS TRATA-

DOS COM OXAMNIQUINE

Ivanira J. Bechara e Maria Luiza S. Mello

Departamento de Biologia Celular, I.E., UNICAMP, 13100 Campinas SP

A oxamniquine e uma íiroga usada cora bastante eficiência no tr«a
tamento da esquistossomose. Estudos ao nível celular mostram que o
uso da oxamniquine não acarreta aberrações cromossôraicas em pacien
tes portadores de esquistossomose Cl). Não se sabe, porém, se, me£
mo assim, ela possa atuar ao nível do DNA, de certa forma alteran-
do a sua conformação e a sua comglexação com proteínas (2) sem, no
entanto, induzir quebras cromossomicas. 0 hycanthone, outra droga
já usada no tratamento da esquistossomose, se intercala no inte-
rior da molécula de DNA alterando a sua conformação em dupla héli-
ce e afetando a sua complexação com proteínas. Cromossomos de célíi
Ias tratadas com hycanthone e a seguir corados com solução de
azul de toluidina a pH 4,0 apresentam alterações nas propriedades
de basofilia e birrefringêncie (2). No presente trabalho a basofi-
lia e a anisotropia nucleares foram estudadar. em células de camun-
dongos machos com 3 meses de idade os quais haviam recebido uma d£
se oral de oxamniquine a 17,9 x 10"2M (436mg/kg). Os camundongos
foram sacrificados após diversos tempos de administração da droga
(12h,^24h, 48h, 7 dias). Foram utilizados, também, animais contro-
le. Núcleos de hepatoeitos, de células musculares do miocãrdio e
de linfõcitos foram corados com solução de azul de toluidina a pH
4,0, apôs tratamento com RNAse. Os aspectos visuais da basofilia e
da birrefringência foram comparados entre os núcleos de animais
controleje tratados. Nas figs. I a 4 estão representados núcleos
de hepatocitos. Fora/n feitas medidas citofotometricas de absorbân-
cia e calculo dos valores dos índices metacromácicos para as croma
tinas dos vários tipos de núcleos. Os dados de basofilia de ani~
mais controles e experimentais foram comparados estatisticamente
entre si. Emjienhum dos casos foram encontradas diferenças signify
cantes. Também as observações de anisotropia nuclear_não sugerem
diferenças. As moléculas de oxamniquine, portanto, não devem se in_
tercalar no interior do DNA nem alterar sua conformação molecular.
Também não se ligam aos grupos fosfatos do DNA. Resultados seme-
lhantes haviam, sido ̂sugeridos para material vegetal (cromossomos
em células meristemâticas de raízes de Allium cepa) (3). Mas, uma
vez que se desconhecia a necessidade ou nao de uma metabolizaçao
da droga no organismo animal os dados para vegetais não podiam ser
extrapolados para animais. (CNPq, Brasil)
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V
INFLUÊNCIAS DA ALIMENTAÇÃO E DO RlTMO CIRCADIANO SOSRE A ATIVIDADE
MITOTICA DA MUCOSA GÁSTRICA DO RATO.

Eliana Parisi Alvares e João Batista Aguilar.
Departamento de Histologia e Embriologia - Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo.

Entre os fatores que influenciam a atividade mitótica em te_

eidos que se renovam estão alimentação e ritmo circadiano (ciclo

que se repete com duração de um dia).

Resolvemos investigar esses 2 fatores ao mesmo tempo utili-

zando mucosa gástrica de ratos adultos e lactentes.

Ratos adultos {70 dias) ou jovens (14 dias) quer em jejum de

24 horas ou alimentados ad libidum receberam 2,30h antes do sacxxfí

cio uma injeção intraperi toneal de colchicina (dose: 0,1 mg/100gpe

so corporal}. De cada animal anotamos células mitóticas ou não mi

tõticas, nas glândulas gástricas da região fundica do estômago,con

tando - 5000 células por animal, obtendo assim o índice mitotico

(IM), expresso em porcentagem.

Os resultados estão apresentados nas figuras 1 e 2, onde ca

da ponto é média de contagens de 3 animais (jovens) ou 4 (adultos).

Análise de variância de cada curva foi significativa ao nível de

5%, indicando apenas que ao menos uma média difere das demais.

Os animais alimentados mostraram uma variação individual gran

de, portanto desvio padrão(s) grande, de modo que não se pôde de-

tectar existência de ritmo circadiano nesses casos.

Já para os animais em jejum, os (s) são menores, e pelo me

nos 3 médias, em cada caso, diferem das outras. Assim pode-se suge_

rir ritmo circadiano com valor máximo ãs 12h (adulto) ou 18h (j£

vem). Interessante notar que adultos alimentam-se ã noite. Conside

rando-se alimentação um estimulo para células sintetizarem DNA (na

figura 2, IM dos ratos alimentados é maior do que IM dos ratos em

jejum) encontraríamos - 12h após (tempo suficiente para S+G2) essas

células entrando em mitose. Os ratos jovens, por outro lado mamam

o dia inteiro (menos ã noite quando a mãe se alimenta) , o que tal.

vez poderia explicar esse deslocamento de valor máximo, em relação

ao ritiro circadiano. Entretanto, este ritmo pode não estar bem e£

tabelecido ainda nestas idades.
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TEHAS LIVRES EH CIÊNCIA DOS MATERIAIS
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VALDEHIR S.CAMPOS, CHEN Y.HOO, INGRID A.SANTOS (Divisão de Mate-

riais, Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento, Centro Técnico

Aeroespacial - São José dos Campos - S.Paulo)

CARACTERIZAÇÃO DAS CAUSAS DE FALHAS DE MATERIAIS METÁLICOS

A ocorrência de acidentes com transportes públicos e

aeronaves ten sido associado a diferentes fatores, tais como os

da falha humana» manutenção imprópria, condições de tempo, aobre

cargas ou condições de serviço não previstas, bem coao a defei-

tos dos materiais utilizados.

Levantamentos realizados em outros países, revelaram

que a falha do material, sob as mais diferentes formas possíveis,

tem contribuído em aproximadamente 20g dos acidentes ocorridos.

Portanto, com o objetivo de mostrar a importância da

caracterização ou determinação da causa da falha do material em

serviço, é que destacamos dentre os inúmeros casos analisados,

somente aqueles associados a defeitos do material provenientes

do processo de fabricação.

Assim, a figura 1 mostra o aspecto típico do defei-

to de porosidade de contração constatado em uma peça fundida (Lji

ga de Alumínio 356), enquanto a figura 2 ilustra o defeito na

solda de uma junta soldada em um tubo de aço SAE 4130. Ambos os

tipos de defeitos ilustrados colaboraram no processo de ruptura

devido a queda da resistência nss respectivas regiões dos mate-

riais.

A figura 3 mostra a superfície da fratura de uma pe-

ça de aço SAE 4340, submetida ao tratamento superficial de nitre

tação, com a presença de um entalhe decorrente da impressão do

número de fabricação ou da identificação da peça. Este entalhe

foi o responsável pelo início do processo de fratura dessa peça

em serviço associado ao mecanismo de corrosão sob tensão. Final-

mente, a figura 4 apresenta o aspecto característico de uma cor-

rosão superficial intenaa em uma peça de liga de Alumínio 2024,

e cujo processo de corrosão associado as tensões residuais de u-

sinagem da peça favoreceram o mecanismo de corrosão s^b teneão.
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Fig.l, Aspecto da estrutura den
drítica com a porosidade da coi[
tração na liga de Alumínio 356.

Fig.2. Junta soldada do tubo de
aço SAE 4130, mostrando o
to da solda.

Fig.3. Observa-se o entalhe su-
perficial na peça de aço SAE
4340.

Fig.4. Aspecto da corrosão su-
perficial em uma liga de Alumí-
nio 2024.
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Figura IIA e IIB

Sistemasde montagem

SISTEMA A P A R A F U S A ' V E L

Figura IA e IB

Aspectos microscopy
cos dos_ revestimeji
tos metálicos em
fios condutores.

SISTEMA DE PLAOUETAS

Figura IVA e IVB

Aspectos microscopy
cos para fios reve£
tidos.

Figura II IA e 11 IB

Aspectos microscõpj_
cos para fios "EC".
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USO DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA NO ESTUDO DAS SUPERFICIES

DE CONTATO EM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

; Vera Lúcia Antunes da Silveira Walter Arno Mannheimer

' CEPEL-Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
is Caixa Postal 2754 - 20000 Rio de Janeiro, RJ

•} Ao estudar o comportamento de contatos elétricos de baixa tensão p£
•; ra uso domiciliar, observou-se uma diferença de desempenho entre
*; fio de alumínio comercialmente puro ("EC"-Electrical Conductor) não

revestido e fio de alumínio-1iga revestido metalicamente1*2.

ií. 0 uso do alumínio como condutor elétrico te.n como um dos seus pro-
; bleraas condicionantes a existência de uma camada de Oxido na sua sj*
f perfície.que em determinadas condições é prejudicial ao seu desemp£
, nho elétrico. Para contornar este problema, sem o emprego de disp£
A sitivos ou técnicas especiais, foi proposto o uso do alumínio reco_
:, berto superficialmente com camadas metálicas. A Figura I mostra o
•:> aspecto superficial dos recobrimentos de níquel e estanho observa-
•ã dos no microscópio eletrônico de varredura.

| Nos dispositivos usuais em instalações domiciliares empregam-se, en
,| trè outros, dois sistemas de contato:o sistema de plaquetas e o siste-
f ma aparafusãvel j[Figuras IIA e IIB). Verificou-se_experimenta]mente
: que para o alumínio "EC", o sistema aparafusãval e o mais eficien-
; te, enquanto que para alumínio revestido, o sistema de plaquetas re_

sulta em maior vida útil.

• !' As Figuras 111A e IIIB referem-se ao comportamento de fio "EC". No
ta-se claramente que a utilização do sistema aparafusãvel resultou,

; pelo atrito e movimento relativo do parafuso,e do fio a ser fixado,
numa remoção de material, principalmente os Óxidos superficiais, gã

;, rantindo assim um bom contato entre o parafuso e o fio condutor. Na
:. Figura IIIB, nota-se que o sistema de plaquetas resultou simplesmejn

; te em arnassamento do fio sem remoção do material e com conseqüente
manutenção da camada isolante de oxido. Ê de esperar portanto que
a primeira situação tenha um melhor contato elétrico entre odispo-
sitivo e o fio. Para o fio recoberto metalicamente, como podemos

;.; ver nas Figuras IVA e IVB, o comportamento é diverso. 0 uso do si£
i" tema aparafusãvel acarreta arrancamento indesejável da camada metjâ

lica protetora, enquanto o sistema de plaquetas, que acarreta _a£e
nas em compressão, mantém a desejável integridade da camada metáli-

1= ca.

' Resulta desse trabalho que nas instalações com fio de alumínio "EC
sem revestimento deverá ser empregado o sistema de contato aparafu-
sãvel e nas instalações com fio de alumínio revestido, o sistema de
plaquetas.

(1) Silveira, V.L.A. & Mannheimer, W.A. "On the Use of Aluminum Hoii
sewiring". To be presented at 6th InterAmerican Conference on
Materials Technology, San Francisco, August 12 - 15 , 1980.

(2) Silveira, V.L.A.; Ponciuncul a, S.; Mannheimer, W.A."Aspectos Me_
talürgicos do Comportamento de Fiação Elétrica em Duas Ligas de
Alumínio Revestido Metalicamente".A ser apresentado ao 349 Con-
gresso Anual da Associação Brasileira de Metais, São Paulo, Ju-
lho, 1980.
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BULHÕES, I.A.M., AKUNE.K., PIWATTI.D.G. e ROBERTS*. J.M. (Departamento de
Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos)

Uso de Tunelagem de Elétrons para Estudar a Precipitação de

Hidreto-6 no Sistema Nb-H
Tem sido desenvolvidos estudos correlacionando a resolução das linhas

de Diagramas de Tuneiõgem de Elétrons (DTE] com a deformação plástica dB
uma matriz metálica f 1). üu\rante o andamento destes estudos, foram dete£
minados mapas de DTE para Nióbio (reticule bec), para substituir os at¥
então disponíveis na literatura, uma vez que os mesmos eram insatisfató
rios para a análise dos diagramas. A Figura 1 mostra um destes mapas p_a
ra as vizinhanças da direção <010>. É indicado na Figura a distância an_
guiar correspondente a 2,4° (4,19 X 10~2 rd). Este mapa apresenta bandas
com largura proporcional a (h2 + Kz + 1 2 ) l / 2 (onde h. K e 1 são os_ índi_
ces de Mflller para um dado plano), e interseptam-se formando ângulos
iguais aos dos respectivos planos na rede cúbica. A Figura 2 mostra a mi_
crografia, obtida por microscopia ótica, de uma amostra de Nb policrista
lina, dopada com 760 ppm-p de hidrogênio. E" observado o contorno de grão
s um precipitado de hidreto-0. A Figura 3 mostra um DTE obtido sobre o
contorno de grão para a amostra recozida. Sobreposto ao diagrama pode
ser observado o contorno de grão que divids o DTE em dois, correspondente
aos dois respectivos grãos. Algumas das principais bandas estão indexa_
das, o qua possibilita conhecer a orientação cristalografica dos dois
grãos. A Figura 4 mostra um DTE obtido sobre o mesmo contorno de grão,
após a amostra ter sido dopada com 76D ppm-p de H (vide Flg. 2). £ obsejr
vado nesta Figura o DTE dos dois grãos, o contorno, e um precipitado de
hidreto que intersepta o contorno de grãos. Comparando-se as Figuras 3
e 4 pode-se identificar com clareza a perda de resolução das linhas do
DTE após a dopagem da amostra. £ conhecido que a precipitação de _ hidre_
to-0 a partir da solução intersticial - a é associada a uma expansão voljj
nütrica de 12 %. Durante esta. precipitação, o deslocamento da massa de
material em torno do precipitado é efetuado pala -Formação de deslocações
(2]. Isto causa uma deformação elástica não homogênea do retículo e uma
consequents perda de resolução do DTE. Há também a possibilidade de ocor
rer uma deformação elástica volumêtrica homogênea o que deve corresponder
a uma diminuição na largura das bandas do DTE. Uma detalhada análise da
perda dB, resolução das linhas do DTE e da variação da largura das bandas
como função do teor de hidrogênio está sendo conduzida. Os resultados,
associados com m9didas de relaxação anelástioa, possibilitarão uma anali_
se quantificando as parcelas de dilatação uniforme e de defeitos gerados,
que ocorrBm para acomodar o hidreto formado.
BIBLIOGRAFIA:

1) AK.UNE, K., PINATTI, D.G. S ROBERTS, J.M. "Aplicação de Difração em £
rea Selecionada para o Estudo de Deformação Plástica em Nb". Submetido ao
4* CBECIMAT, Dez. (1980)

2) BIRNBAUM, H.K., GROSSBECK, M.L. & AMANO, M.J. Less Common Metals. 49_
357 (1976)
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FIG.1: Mapa de DTE para niõbio nas vizinhajn FIG. 2: Micrografia Úptica de Nb
ças da direção <011> com 760 ppm-p de H. Aumento 42 X.

FIG.3: DTE obtido num contorno de grão
de Nb recozido.

FIG.4: DTE obtido no contorno de
grão de Nb com 760 ppm-p de H.
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Figura 3
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/ oFORMAÇÂ*O DK ARRANJOS CELULARES ALONGADOS

Sergio Keves Monteiro - COPPE/UFRJ

Luiz Henrique de Almeida - COPPE/UFRJ

O desenvolvimento de arranjos de discordâncias no aço inoxidável aus-

tenítico tipo AISI-304 foi recentemente investigado entre 200 e 800°C(l).Observou

se que no início da deformação plástica formavam-se os contornos primários das

estruturas celulares, caracterizadas pelo fechamento de arranjos planares para-

lelos â direções <100>. Assim sendo, células tipicamente equiaxiais eram obser-

vadas segundo estas direções (2). Ficou também caracterizado que com o aumento

da deformação o tamanho destas células diminui. Para os níveis de deformação

uniforme mais elevados, notou-se uma tendência localizada de alinhamento de pa-

redes de células'a temperaturas ainda inferiores S temperatura de recozimento

(1/2 Tf - 620°C), como ilustra a fig. 1 a 600°C, bem como evidências de alinha-

mento a baixas temperaturas como 200°C, fig.2.

Processos de condensação de parede de células foram observados em sito

durante a deformação de Al num microscópio de transmissão de 2MV (3). Este ê a-

parentemente o mecanismo de formação das células alongadas. A grande concentra-

ção de discordâncias em certas paredes de células ocasiona mudanças de orienta-

ção tal que extenda essa parede para garantir continuidade no ângulo de desorien

tação através de um alinhamento. Estas desorientações foram analisadas para a

amostra da fig.2, cija micrografia encoBtra-se perfeitamente normal a <100>. In-

clinou-se a amostra de 4,5 e identificou-se faixas de desorientação, fig.3, en-

tre as paredes condensadas. Uma vez formado o alinhamento, estes agirão como lo-_

cais preferenciais de acumulação de discordâncias, tendendo a eliminar as subes-

truturas entre eles. Este processo de eliminação seria similar ao que ocorre du-

rante os estágios iniciais da formação de células equiaxiais. 6 provável que es-

tas células alongadas constituam-se em ura estágio intermediário para a formação

de sub-grãc, como ocorre para temperaturas mais altas (1).

Bibliografia
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ESTUDOS DE DIATOMITOS INDUSTRIAIS BRASILEIROS POR MICROSCOPIA

; ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO E VARREDURA

'- Teresa Wagner Campos e Helena de Sousa Santos

: ;; Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Física

:i Experimental do Instituto de Física da Universidade de São

't';c Paulo

, Os diatomitos, rochas sedimentares constituídas essencialaen

te por silica não-cristalina, têm ua grande uso industrial como

: agentes filtrantes, isolantes térmicos e acústicos, além de uma aa

pia gaaa de outras utilizações. Suas propriedades decorrea da aor

|r; -fologia e textura peculiar das carapaças (frústulaa) das algas dia

(>i toaãceas que lhes deram origem. É usual considerar qua as diatoms

ceas de águas marinhas (circulares) são os principais constituin-

tes dos diatomitos norte-americanos e franceses, enquanto que as

; diatomãceas de ãgua-doce (naviculares) seriam os constituintes mais

freqüentas dos diatomitos brasileiros, estudados ate* o presente.

Como parte de um estudo sisteaãtico visando correlacionar as

aorfologias das carapaças com as propriedades tecnológicas de dí.a-

toaitos brasileiros, foram estudadas 16 amostras e estas compara-

das com 5 diatomitos norte-americanos e* franceses por aicroseopia

eletrônica de transmissão e de varredura. Os principais ' resulta-

dos obtidos quanto S morfologin foram 03 seguintes:

a) Foraa encontrados ate o momento 38 tipos diferentes de cara

paçaa da diatomitos dos estados de: Ceará, Rio Grande do Nor

ta, Alagoas, Maceió, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Mato Gros-

: «o, São Paulo e Santa Catarina;

b) As aorfologias das carapaças dos diatomitos brasileiros não

foraa ontradas noa diatomitos estrangeiros estudados.

As Figuras apresentam ua diatomito brasileiro e ua francês ,

vistos nos microscópios eletrônicos de transmissão « de varredura,

respectivamente.

256



5 um

Diatomito Dois Irmãos, Recife, Pernambuco.

Fotografado no microscópio eletrônico de transmissão.

Diatomito de uma amostra francesa.

Fotografado no microscópio eletrônico de varredura.
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A) Sintético
1 6 K

GftXf-ICO DI RAXOfl-X DA SERPEBTIKA SIHTfiTICA

OTTIDO COH o o m c r o * OB EHERGIA DISPERSA

A 100 kV.

OBTIPP COt O nPTKCTOP DE

100 k\.

DISPrPSA

A f i t ** { i i

srs

rJ-Ü*

A) Talco sintético (placas)
0.47 Mg, 2.53 Ni, 3.62 Si
Serpentina sintética (tubos) 0.84Mg
2.53 Ni, 2.12 Si

B) Serpentina natural (I)
Area Mg Al Si Fe
1 - - 93.2 6.9
2 - 14.2 5.9 74.2 3.4
3 94.5 4.9 0.6
4 2.9 6.1 20.3 68.5 1.3 1.1
5 2.1 6.4 56.7 33.0 1.0
6 - 25.3 20.5 38.1 8.9

Ni Cr

1.7

0.8
7.1
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-I "1
CÂMARA, E.G. (Centro Ticnico Aeroespacial, São José dos Campos, SP, Brasil).

Caracterização de Minerais Silicatados de NTquel

Os minerais silicatados de níquel apresentam a fórmula geral X, Y. O^Q (0H)g, OJJ

de X representa Mg2+, Fe2+, Fe 3 +, Co?+, Ni2+, Mn2+, Hn3+, Ce3+, Cu2+, Al 3 + e Ti4f

4+ 3+ 3+ -

era coordenação octaedrica; Y representa Si , Al e Fe em coordenação tetrae-

drica e OH também representa Cl', F" e Br". A quantidade exata destes elementos

pode variar de grão para grão sugerindo que somente uma análise química microsco

pica reproduza sua real composição.

Devido a complexidade das amostras naturais, inicialmente estudou-se amostras siri

teticas contendo Ni, Bg e Si, obtidas por equilíbrio hidrotérnrico.

Tanto as amostras sintéticas como as naturais foram estudadas sobre a forma de pó

depositadas em filme de carbono. Foi empregada a técnica de análise de raios X por

dispersão de energia an microscopia de transmissão, com base em uma curva de ca-

libração conhecida.

Os resultados obtidos para amostras sintéticas mostraram a formação de minerais

do grupo serpentina e talco. 0 talco predominou em misturas que inicialmente coji

tinham Ni e Si. 0 níquel substitui o tnagnésio em maiores proporções no talco do

que nas serpentinas. Para as amostras naturais, constatou-se a presença de Mg,Al,

Si, Fe, Ni, Cr, Co, Mn, Ti e Ca. 0 níquel estava basicamente si/bstiuindo o magné

sio, apesar de terem sido verificadas algumas partículas de oxido de ferro con-

tendo níquel. A razão magnesio mais níquel para silica, variou da composição do

talco até a das sepentinas, ilustrando a complexidade da composição destes miné-

rios a nível microscópico.

Bibliografia
1. Montava, T.W. and Bour, G.S.- Nickel iferoits serpentines, chlorites and rela-

ted minerals found in two lateritic ores. Amer. Min., 48,1227-38, 1963.
2. Roy, R. -Aids in Hydrothermal experimentation: methods of making mixtures for

both dry and wet phase equilibrium studies. J.Amer.Ceram.Soc. 39,145-46,1956.
3. Lorimer, C.W.; Cliff,C. -Quantitative Analysis of thin foils, using EHMA-4.

The ratio technique, Proc. 5th Europ.Congr. on Elétron Microscopy, Manchester.
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MECANISMO BE CRESCIMENTO DAS FIBRILAS DE CRISOTILA BRASILEIRA:
ESTUDO CPTICO-ELETRÔNICO

Helena de Souza Santos e Keiji Vada

Laboratório de Microscopia Eletrônica do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo e Institute for Scientific Measurements
Tohoku University, Sendai, Japão

A crisotila, de fórmula MSgSi^OjQ(OH)- £ o equivalente magne
siano do «rgilotuineral caulinita Al. Si ,0.. (0H)g e constitue cerca
de 952 do material asbestiforme de consumo industrial em todo o
mundo; naturalmente, o seu extensivo uso está intimamente ligado
ãs suas excelentes propriedades físico-mecinicaa.

As microfibrilas do amíanto-crisotila de Druaçu, Goiás foram
observadas em duas direçõec: paralelas e perpendiculares ao eixo
da fibrila, por microscopia eletrônica de alta resolução. Os resul
tados foram comparados com aqueles descritos por Yada, segundo o
modelo àe Jagodzinski e Xunze, que haviam introduzido o concei-
to da discordâncias axiais, radiais e acopladas, para explicar o
mecanismo de crescimento de fibrilas cilíndricas ocas de minerais.
As medições de diâmetros das fibrilas da crisotila brasileira de
üruaçu, apresentaram variações dentro de uma larga faixa de valo-
res (de 200 a 800 X) sendo portanto provável que apresentem defei-
tos. Já havia sido verifiendo^por Yada que a maioria das fibrilas
de crisotila mais espessas (diâmetro maior de 350 A)apresentam des
continuidades inusitadas de crescimento, de dois ou três passos.

As Figuras 1 e 2 apresentam respectivamente a micrografia
eletrônica das fibrilas da criaotila de Uruaçu e o seu diagrama de
difração. As Figuras 3 e 4 mostram fibrilas de crisctiia secciona
das transversalmente ou perpendicularmente aos seus eixos. Esse
tipo de imagem do reticulado, observada em secção transversal S fi
brila, permite a obtenção de um certo numero de informações impor-
tantes para a compreensão de suas propriedades, como segue:

1) Podem ser claramente observadas as franjas de 7,3 X corres-
pondentes a reflexão (001),

2) A maioria das fibrilas da crisotila de Uruaçu apresenta uma
forma cilíndrica oca (A); algumas, entretanto, não são ocas,
nas sólidas (8),

3) As camadas de 7,3 % do reticulado cristalino dos cilindros
ocos formam: (a) camadas cilíndricas perfeitamente concentri
cas (C); (b) estruturas em dupla espiral (D); (c) cresci-
mentos descontínuos de dois passos (E); (d) crescimentos não
usuais (F).

A compreensão do mecanismo de crescimento das fibrilas de
crisotila de Uruoçu quanto ao tipo de« defeitos (discordâncias en-
tre outros), que seriam acarretados, provavelmente,, pela grande
faixa de diâmetros das fibrilas, é importante para a interpretação
das conseqüências que teriam nas propriedades físico-mecânicas das
fibrilas.

Auxílio-Fund.de Amparo à Pesquisa do Est.de S.Paulo (Proe.79/1835)
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Sfflv
Fibrilas de crisotila de Uruaçu,
Goiás. As franjas de 7,3 $ cor-
respondentes ã reflexão (001) po
dem ser claramente observadas.

Diagrama de área selecionada
de crisotila com os índices e
o valor do espaçamento inter-
planar marcados.

Figura 3 Figura U
Fibrilas de crisotila seccionadas transversalmente.
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LEGENDA

Fig. 1 C- crisotilo; L- lizardita; *- antigorita.
Aum.: aproximadamente 11.200X

Fig, 2 C- crisotilo
Aum.: aproximadamente 55.500X

Fig. 3 A- antigorita
Aum.: aproximadamente 23.000X

Fig. 4 L- lizardita
Aum.: aproxinadanante 20.Ü00X
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b-STUDO DE MINERAIS DE SERPENTINA ATRAVÉS DA MICROSCOPIA ELETRÕNI -
CA E DIFRAÇÃO DE RAIOS X

* ** ***
VIEIRA, H.M. , FORMOSO, M.L. , COIRO, J.R.R.
* . •

- Fundação Universidade de Rio Grande - Departamento de Geocien
^ cias - 96.200 - Rio Grande (RS) - Brasil.

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Geo-
ciências - Departamento de Geologia - 90.000 - Porto Alegre

*** (RS)- Brasil.
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Bio-
ciências - Departamento de Ciências llorfolõgicas - Setor de
Microscopia Eletrônica - 90.000 - Porto Alegre (RS) - Brasil.

Este trabalho compreende o estudo de mineraisjSe serpentina por
microscopia eletrônica, para posterior correlação com os resulta-
dos obtidos através de difração de raios X.

As amostras utilizadas são oriundas de um maciço ultramáfico,
localizado ao sul da Vila Rufino, município de São Gabriel (RS).
Este maciço é predominantemente constituído por uma associação de
crisotilo, lizardita e antigorita, em proporções variáveis (Fig.l).

A técnica de difração de raios X para identificação de minerais
de serpentina vem sendo utilizada há algum tempo e, para minerais
relativamente puros, os resultados são satisfatórios (MALT1-1AN, '78
Geological Society of America Bulletin, 8£:978-980; PAGE & COLEMAN
'67- Geological Survey Research, 575-B: B103-B107; WHITTAKER t,
ZUSSMAN, '56- The Mineralogical Magazine, ̂ 1:107-126). Ho caso de
associação, o método apresenta algumas dificuldades devido às seme
lhanças destes minerais. As dificuldades recaem principalmente na
identificação dos picos, uma vez que apresentam valores muito pró-
ximos .

Em vista disso, nos propomos a estudar algumas amostras de ser-
pentinito através de microscopia eletrônica que foram previamente
5nãTisãdas por difração de raios X. O método utilizado foi o do e-
xame direto do material pulverizado e dispersado em água destila -
da, com 4-6 gotas de calgon como defloculante. A concentração óti-
ma desta dispersão foi determinada através de medidas de turbidez.

Por microscopia eletrônica, o__crisotilo é facilmente identifica
do devido ao seu hábito fibroso característico (Fig.2). Â  antigorl
i^e a lizardita apresentam hábitos lamelares muito semelhantes.
No entanto observa-se que a antigorita forma cristais geralmente
maiores, de contornos bem delimitados e com aspecto maciço (Fig.3),
enquanto que a lizardita apresenta cristais menore.s, rugosos, for-
mando muitas vezes, pequenos agregados (Fig.4)

Este trabalho recebeu auxílio da Fundação de Amparo ã Pesquisa
do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS - e Pró-Reitoria de Põs-
Graduação e Pesquisa - PROPESP - UFRGS.

263



% *
RODRIGUES, J,A., PINATTI, O,G. s ROBERTS , J.M. CDepartattiento de Engenha
ria ds Materiais Universidade Federal de São Carlos]

Observações de Fraturas na Superfície Lateral de Amostras de Ligas

Nb-H Ensaiadas a Tração.

A Figura 1 apresenta uma fotomlcrografia de fratura, obtida em um Mi
croscópio Eletrônico de Varredura fMEV] Cambridge, de uma amostra _ s

c9 m

12j4 çpm-p de H ensaiada a_233 K. com taxa de deformação de 4.2 x 10 s .
fôist8~enéaio a redução em área foi nula e não foi observada trincas na
superfície lateral de amostra. A superfície da fratura é completamente
frágil do tipo divagam facetada. A Figura 2 mostra a fratografia de
uma amostrajcoQt_endo^29.7. ppm-p ds H ensaiada a 223 JL corn taxa de defD_r
inação de 4.2 x 10 s . Neste ensaio a redução em"area foi de 11 %, e
não foi observada trincas na superfície lateral da amostra. A fratura é
frágil do tipo çlivagem facetada grosseira em regiões grandes, e de_
grau9 de çlivagem muito fino circundado por bandas dúcteis finas. Esta
última ocorre mais provavelmente em grãos com os planos {100} inclinados
com relação ao eixo de tração. A Figura 3 é a fratografia de uma amos.
tra contendo 9,1 pprngp de ftidrogênio tracionada a 223 K com taxa de d£
formação de 42 x 10~ s . A redução em área foi de 1D %, foi observada
trincas múltiplas na superfície e a superfície da fratura principal foi
frágil do tipo çlivagem. A Figura 4 é a fratografia de uma amostra cqn
tsngo 25,B ppm-p de H ensaiada a 223 K com taxa de deformação de 42 x
10 s . A redução em área foi de 11 %, forem observados trincas múl^
tiplas na superfície da amostra e a fratura principal é frágil do tipo*
çlivagem. Estas obrsrvações sugerem que a existência de trincas múlti
pias na superfície lateral, da amostra i sensível ã taxa de deformação.
Ss a taxa de deformação for alta,>a primeira trinca macroscópica a fo£
mar nâo pode crescer suficientemente rápido pala falta ds tempo para a
difusão ds hidrogênio para a extremidade da trinca, possibilitando o
crescimento da mesma. Isto dá chance para a nucleação de outras trincas
concorrentes. Portento trincas múltiplas na superfície lateral são
observadas provavelmente em grãos onde a direção {100} é aproximadamente
perpendicular ao eixo de tração. Esta interpretação é consistente com
o mecanismo de fragilização de ligas Nb-H proposto por outros aut£
res £ 3. "

REFERENCIAS

1) GROSSBECK, M.L. 8 BIRNBAUM, H.K.. Acta Met 25, 135 C1977).
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FIG.1: Amostra com 12,4 ppm-p de H, fjn_ FIG.2: Amostra com 29,7 ppm-p de H,en_
saiada a 223 K com taxa de deformação saiada a 223 K com taxa de deformação
de 4.2 X IO"5 s"1. Aumento 200 X. de 4.2 X 10~5 s"1. Aumento de 200 X.

FIG.3: Amostra com 9,1 ppm-p de H, en_ FIG.4: Amostra com 25,8 ppm-p de H.ejn
saiada a 223 K com taxa de deformação saiada a 223 K com taxa de deformação
de 42 X 10~5 s-1. Aumento de 20 X. de 42 X 10~5 s"1. Aumento de 50 X.
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(I k
OBSERVAÇÃO SIMULTÂNEA M SUPERFÍCIE EE FRATURA E M iflCROSTRUTURA )

EM MTCROSCOPIO ELETRÔNICO EE VARREDURA /"/,

Alexandre Meirelles Pope (COPPE/UFRJ)

Antonio Sergio Sousa e Silva (GOPPE/UFRJ)

Mauricio W. Seal (CGPPE/UFRJ)

Carlos José B.M. Joia (PETOOBRAS)

A identificação de um constituinte numa superfície de fratura, de
modo a caracterizar a sua influência no processo de ruptura, ê uma tarefa difí
cil. A técnica mais usada para tanto, que ê o exame de uma seção polida e ataca
da e transversal ã superfície de fratura, tem a desvantagem de permitir apenas a
observação de uma pequena região.

Em um estudo sobre o comportamento em fadiga de juntas soldadas de
observou-se que, nos ensaios realizados com tensões

acima do limite de fadiga, os corpos de prova soldados por TIG possuíam uma vida
menor que outros soldados por eletrodo revestido (FIG.1). A única diferença im
portante entre eles era a quantidade de ferrita delta no cordão de solda, a qual
era maior metal depositado por TIG.

Utilizando-se um verniz adequado isolaram-se determinadas areas na
superfície de fratura, que foi então polida eletroliticamente em solução de lei
do perelórico e atacada em ácido oxálico. Apôs, o verniz foi retirado e o corpo
de prova levado ao microscópio eletrônico de varredura. Observaram-se então trin
cas secundárias partindo de interfaces ferrita-austenita (FIG. 2 e 3), sugerindo
que a propagação da fratura é facilitada com a ocorrência destas trincas ,as quais
são^ resultantes das altas tensões do ensaio e explicando o fato do netal de sol
da com maior teor de ferrita possuir menor resistência à fadiga.

';
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FISSURACÃO POy jy-fYff-ĝ i LAMELAR

CARACTERIZAÇÃO DOS M5CANISM3S POR M.E.V

Ari Sauer Guimarães - COPPE/UFRJ - Prog, de Engenha
ria Metalúrgica & de Mate
riais ~~

José Ferreira Xavier Borges - COPPE/UFRJ -Prog.^ de
Engenharia Metalúrgi
ca e de Materiais

Quando se analisa a soldabilidade de aços estruturais procura-se ca
racterizar a susceptibilidade dos mesmos ií diversos tipos de defeitos, quando
soldados. Fissuração a frio, a quente, por reaqueciroento e decoesão lamelar.são
mais comuns^ .

Para a identificação do mecanismo predominante em cada um dos casos
apenas a análise química ou microscópia ótica não são normalmente definitivas.
Para tal existem diversos ensaios que procuram mostrar a tendência a este ou
aquele problema. A peça é então fraturada e analisada por MEV ou MET, em casos
especiais.

No presente trabalho as fratografias identificam uma fratura, típica
mente dútil, por micro cavidades, oriundas do descolamento da interface matriz-
inclusão. Foi utilizado um microscópio marca CAMBRIDGE de 30 KV. As partículas
foram posteriormente estudadas em um micro analisador por dispersão de energia
marca ORTEC mostrando A presença marcante de Enxofre e Manganês (Sulfato de Man
ganes).

Como a fratura foi oriunda de um ensaio de tração na direção "z" a
presença maciça de sulfetos evidenciam a tendência do material em estudo à Fis
suração por Decoesão Lamelar*- '.

Bibliografia

(1) Guimarães, A.S., Borges, J.F.X e outros - Testes de Soldabilidade: Una Revi
são Necessária. Anais do III Congresso Latino Americano e V Encontro Nacio
nal de Tecnologia de Soldagem, pp. 20-25 (1979).

(2) Farrar, J.C.M., Indus ions and Susceptibility to Lamellar Tearing of Welded
Structural Steels. Welding Journal, Vol. 53 (8), pp. 3213-331s (1979).
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2600 X 6500 X

2600 X 2600 X

Fratografias do aço C-Mn estudado mostrando diversas inclusões de
sulfetos de Manganês quebrados durante a laminação e geradores de micro cavida
des. Originais reduzidos em 301.

269



Figura 1 - Sistema de Purificação Zonal Flutuante do Silício.

Em (A) Gerador de Indução,(B) Controlador de Potên

cia, (C) Sistema Central.

IO2 10s 10°

CONCENTRAÇÃO DAS IMPUREZAS (ppbo)

TÕ1 Í Õ 2 10 *

RESISTIVIDADE Ohm*- cm

Figura 2 - Perfis de Concentração e Perfis de Resistividade

de uma barra processada com três passadas.
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APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA DE MASSA DE IONS SECUNDÁRIOS NA

CARACTERIZAÇÃO DE SILÍCIO DE GRAU ELETRÔNICO

Luiz Carlos Barbosa e Antonio Celso F. de Arruda

Projeto TELEBRAS MGE - UNICAMP *

RESUMO

Foram realizadas técnicas de espectroscopia de massa de

ions secundários^ 'para a caracterização do silício purificado por

fusão zonal flutuante. Como técnica auxiliar utilizou-se também me

didas de resistividade elétricas pelo método das quatro pontas.

Pela técnica da espectroscopia de massa de ions secundjá

rios, detectou-se e caracterizou-se as seguintes impuiezas: Al, Na,

K, Ca, Mg, Cu, Cr, Zn, Mn, C e N. Detectou-se também, mas não fo

ram caracterizados Fe, S e Ag.

Os perfis de concentração destas impurezas, através des_

ta técnica facilitaram a interpretação dos perfis anômalos de re_

sistividade elétrica obtidos ao longo da barra.

Conclui-se que de todas as impurezas analisadas, somente

o Al sofreu arrastamento, devido ao fato de apresentar baixo cóefi

ciente de distribuição e baixo coeficiente de difusão, fator indj.

cativo de alta eficiência de purificação. Como esta impureza pei;

tence ao grupo IIIA da tabela periódica pode-se extrapolar : estes

resultados para concluir que todas as outras impurezas deste gru

po (a excessão do boro) também teriam alta eficiência de purifica

ção. Isto também ê verdadeiro para as impurezas do grupo VÀ da ta

bela periódica, pois apresentam as mesmas propriedades. Deste modo

ficou provado qua fusão zonal flutuante do silício somente pode

ser aplicada para impurezas deste tipo.

(1) ANDERSEN,CA. and HINTHORNE,J.R.-Ion Microprobe Mass Analyzer.
Science, 175C2), 853 - 60, 1972.
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MODIFICAÇÕES EM INCLUSÕES NÃQ-METÃLICAS POR TRATAMEMI09 TÉRMICOS

F.L.BASTIAN
COPPE/ÜFRJ e EE/U1FRJ

J. A. CHARLES
University of Cambridge

Aços produzidos pelo processo de forjamento de pSs, "powder-forging",

a partir de pós pré-ligados atomizados por água, podem apresentar inclusões cu-

jas composições químicas e<estruturais não são as de equilíbrio. Isso decorre

das elevadíssimas velocidades de resfriamento das gotículas atomizadas, pelos

jatos d'água, o que ocasiona uma solidificação extremamente rápida das mesmas.

Como conseqüência, as inclusões não sofrem as transformações segundo os seus di£

gramas de equilíbrio, o que ocorreria se o resfriamento fosse bem mais lento,

como no caso de lingotes, cujo tempo de solidificação é bastante elevado. Trata-

mentos térmicos a altas temperaturas podem, entretanto, acarretar modificações nas

inclusões cujas composições e estruturas tendem ao equilíbrio, naquelas condi-

ções.

Um aço, o W32 da norma inglesa, cuja composição e: 0,22ZC; 0,54ZMn;

O,32ZNij 0,38ZCr; 0,34%Mo; < 0,02ZSi; O,O2ZS e 0,01ZP, apresentou, quando estu-

dado por microsonda eletrônica Microscan 5, inclusões monofSsicas como a da Fi-

gura 1. Sua composição química obtida foi: 5,27ZCa; 24,43%Si; 10,13ZMn; 9.90ZA1;

3,51XFe; 46,73Z 0 (por diferença). Apôs recozimentos prolongados desse aço ã

1.300°C, as inclusões mostraram profundas modificações de forma, tendendo para

a esférica e de composição química, pois elas se enriquecem em Mn e Cr, por rea-

ção com a matriz metálica. Do mesmo modo, todas as inclusões nesse estado eram

bifásicas, como ilustrado pela Figura 2, com uma fase mais rica em Al e Cr e a

outra em Si e Mn. A composição obtida da primeira fase foi: 0,04%Ca, 0>01XSi,

27,33ZMn; 1O.O1XA1, 29,57%Cr; l,93ZFe e 31,15X0, enquanto que a da segunda foi:

0,30ZCa; 9,55JSSi; 45,19»fa; 4.145EA1; ll,44ZCr; 2,50ZFe e 27,35*0.

Esse trabalho foi patrocionado pelo CNPq e STI-MIC.
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Figura 1 - (acima)

a. imagem da inclusão

b. distribuição de elementos

b.l - Fe

b.2 - Si

b.3 - Ca

b.4 - Mn

Figura 2 - (abaixo)

a, - imagem de inclusão

b, - distribuição de elementos:

b.l - Fe

b.2 - Mn

b.3 - Al

b.4 - Si

b.5 - Cr

b.6 - Ca

#

H
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secundários
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Fig. 1 - Após solidificação Fig.2 - Apôs os tratamentos
térmicos
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A.A.CARDOSO (Faculdade de Engenharia - UNESP, Departamento de Enge-
nharia Mecânica» Ilha Solteira - SP, Brasi l ) .

Precipitação do Crorao em uma Liga Al Zn Mg Cu

Em trabalho anterior ( 1 ) , foi estudado o aparecimento de Cr na
forma de grandes partículas intermetSlicas que prejudicam a deforma^
ção plástica a quente e as propriedades de fratura das ligas Al Zn
Mg Cu. Aproveitando o aparecimento destas partículas, em um estudo
na microssonda eletrônica (2) verificou-se a precipitação do Cr du-
rante os tratamentos termomecãnicos a 4509C da liga Al - 6.0% Zn -
}.7% Mg - 0.3* Cr - 0.3% Fe - 0.2% Nb, possilvemente formando a fa -
se ternaria Cr£ Mg3 Al is ( 3 ) . As amostras foram retiradas de um Mn
gote sem nenhum tratamento térmico e de uma placa que foi processa-
da da seguinte maneira: apôs solidificação do l ingote, este sofreu
tratamento de homogeneização, foi forjado e laminado sendo toda es-
ta seqüência executada a 4509C. Como esta temperatura de trabalho a
quente coincide com a temperatura normal de recistalização deste tj[
po de l i g a , esta forte interação do Cr com a matrix jus t i f ica a fojr
te ação anti-recrista"! izadoras deste elemento, promovendo subestru-
tura (4}> A imagem de elétrons secundários nas Figs, la e 2a mos-
trara a l iga nas duas condições especificadas acima sendo que na Fig.
2a a amostra fo i atacada quimicamente em solução de Keller para re-
mover a camada mais mole de AI depositada sobre o Cr durante o poH
mento. A imagem de Raios-X CrK na Fig. lb mostra o Cr apôs so l id i -
ficação sem nenhuma interação com o Mg, Fig. 1c. Jã na Fig. 2 a for;
mação de um composto intermediário contendo Cr e Mg é evidente mes-
mo na imagem de elétrons secundários, Fig. 2a, onde ocorreu ataque
quTmico preferencial nos contornos das partículas de Cr.
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