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RESUMO 
 
 

O presente estudo constitui a realização de cortes histológicos em embriões 
de Gallus gallus domesticus L. não tratados e tratados com busulfan®, durante o 
período de 1 a 6 dias (estádios 5 a 30 de HAMBURGER & HAMILTON, 1951) de 
incubação. Nestes embriões, foram realizados cortes transversais, em diferentes níveis, 
dependendo da rota migratória das células germinativas primordiais. Tais cortes foram 
corados pela Hematoxilina e Eosina-floxina para estudos morfológicos; pelo método do 
ácido periódico-reativo de Schiff para a marcação das células germinativas primordiais 
e o estudo das glicoproteínas interativas; pelo método do Alcian Blue para observar 
glicosaminoglicanas sulfatadas e não sulfatadas e pelo Picrosirius para observar o 
colágeno em embriões tratados e não tratados com busulfan. Observou-se que as 
células germinativas primordiais seguem um fluxo contínuo na sua rota migratória do 
estádio 5 a 30 de HAMBURGER & HAMILTON, 1951. A rota inicia-se no crescente 
germinativo, passa pelos vasos sanguíneos e posteriormente pelo interstício para, por 
fim, colonizar o esboço gonadal. Ao longo da rota migratória notou-se que as 
glicoproteínas interativas diminuem logo após o início da fase intersticial de migração, o 
mesmo acontecendo com as glicosaminoglicanas sulfatadas, o que pôde ser 
interpretado como um mecanismo compensatório na velocidade de migração das 
células. Já nos embriões tratados com busulfan, embora as glicoproteínas interativas 
tenham diminuído em tal etapa, a quantidade suposta de ácido hialurônico aumentada, 
também compensa a velocidade de migração. As gônadas, frente ao busulfan, 
mostraram-se atrofiadas. A quantidade de colágeno permaneceu inalterada em toda a 
rota migratória com ou sem o tratamento com o busulfan. Estes resultados sugerem 
uma participação ativa de componentes da matriz extracelular como moduladores da 
migração das células germinativas primordiais ao longo do seu trajeto migratório.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

ABSTRACT 
 

In the present study, chick embryos, non treated and treated with busulfan® 
during the period from 1 to 6 days of incubation (stages 5 to 30) were used. These 
embryos were transversally sectioned in different levels, according to migratory pathway 
of primordial germ cells. The sections were then stained: 1. by Haematoxilin and Eosin 
for morphological observation; 2. by Periodic Acid Schiff, for the study of interactive 
glycoproteins and identification of primordial germ cells; sulfated and non sulfated 
glycosaminoglycans were observed by Alcian Blue (pH 2,5 and pH 1,0, respectively) 
and collagen was observed by Sirius Red Technique. Migration of primordial germ cells 
has a continuous flux. The route begins in germinal crescent, passes into the blood 
vessels and then reaches the interstitium destined to the developing gonads, where 
primordial germ cells colonize. Along the route, it was noted that interactive 
glycoproteins reduce right after the beginning of the intersticial migration phase. The 
same happens with sulfated glycosaminoglycans, that it could be related to a 
mechanism of compensation on the cell migration. On the other hand, in busulfan 
treated embryos, the amount of sulfated glycosaminoglycans (supposed to be hialuronic 
acid) increases, and, also, compensates the migration. Atrophic gonads were seen in 
busulfan treated embryos. The quantity of collagen was not modified along the route. 
These results suggest that extracellular matrix compounds participate actively by 
modulating the migration of primordial germ cells. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual, o conhecimento sobre os mecanismos biológicos da 

reprodução é de vital importância, não só para buscar eficientes metodologias que 

visem ao controle populacional, como também para contribuir com o 

desenvolvimento de novas técnicas relacionadas à fertilização assistida (FLECHON 

et al., 2003; TALBOT et al., 1985) e à engenharia genética (PETITE et al., 1990; 

MACHEV et al., 2004). Além disso, saber distinguir as diferentes etapas do processo 

de formação dos gametas nos vertebrados e poder atuar sobre eles, estimulando-os 

ou inibindo-os, constitui-se um poderoso instrumento para o controle do processo 

reprodutivo. 

 

Sabe-se que, nos vertebrados, os gametas diferenciam-se em órgãos 

especializados denominados de gônadas, as quais são oriundas de três linhagens 

celulares. A primeira linhagem é representada pelas células das cristas genitais, que 

surgem de um espessamento na parede celômica, colaborando então, para a 

formação dos túbulos seminíferos ou para os folículos ovarianos. A segunda, pelo 

mesênquima que irá constituir o estroma das gônadas e, finalmente, a terceira pelas 

células precursoras dos gametas, as células germinativas primordiais (CGP) 

(ROMANOFF, 1960; GILBERT, 2001; MOORE & PERSAUD, 2004).  

 

Todos os organismos que se reproduzem sexuadamente, surgem da 

fusão dos gametas e, estes, surgem das CGP, que, dessa maneira, fornecem a 

continuidade   da   vida através  das  gerações   (GILBERT, 2001). Em   embriões de  
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vertebrados, as CGP originam-se em uma região externa ao corpo do embrião e 

migram por uma rota bem definida até alcançarem as gônadas em desenvolvimento 

(FUJIMOTO et al., 1976; 1977; 1989). Para explicar a direção e o sentido do 

deslocamento das CGP, são propostas diversas hipóteses, entre elas, o papel 

desempenhado pela matriz extracelular (MEC) (ENGLAND,1983; FUJIMOTO & 

YOSHINAGA, 1986; SOTO-SUAZO et al., 2002a,b; 2004), um substrato-guia para o 

trânsito de células migratórias, formado por uma complexa rede de macromoléculas, 

composta principalmente por proteoglicanas, glicosaminoglicanas, glicoproteínas 

interativas e colágenos (ALBERTS et al., 1994). Nos organismos superiores, a 

migração celular é mediada por interações de moléculas da MEC com receptores 

transmembranosos, como as proteoglicanas e as integrinas. Estas interações 

desenvolvem sinais intracelulares para o citoesqueleto, de modo a permitir o 

deslocamento celular (SIROTHEAU-CORRÊA, 1999; SIROTHEAU-CORRÊA et al., 

2001; SOTO-SUAZO, 2001).  

 

A facilidade de manuseio dos embriões de Gallus gallus domesticus L. 

faz deles um excelente modelo biológico para se estudar as migrações de células 

durante o período embrionário. Além disso, as CGP de aves, durante a sua rota 

migratória, permitem adequadamente estudar as inter-relações célula-célula e 

célula-matriz por que: 1. as CGP possuem características peculiares (glicogênio; são 

maiores que as somáticas; apresentam núcleo grande esférico e excêntrico; 

nucléolo proeminente) que permitem distingui-las de outros tipos celulares durante o 

seu processo migratório; 2. são tipos celulares migratórios que possuem rota 

migratória bem definida no corpo do embrião (SWIFT, 1914; MEYER, 1964; 

CLAWSON & DOMM,1963; FUJIMOTO et al., 1976); 3. elas interagem com as 
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células somáticas colaborando para a morfogênese gonadal e para a própria 

formação dos gametas (MCCARREY & ABBOTT, 1982); 4. podem ser destruídas 

por certos agentes esterilizantes, como é o caso do busulfan que age seletivamente 

nas CGP (DUNN, 1974; BISHOP & WASSOM, 1986). O uso do busulfan facilita não 

só a compreensão das interações entre o processo embrionário de migração celular 

e os componentes matriciais, como também pode servir como base para os estudos 

sobre o desenvolvimento das gônadas e suas doenças. 

 

Embora já se saiba que existe uma íntima relação dos constituintes 

matriciais com o processo migratório das CGP, ainda há muito para se conhecer e 

esclarecer sobre os mecanismos que levam às diferentes interações célula-matriz, 

principalmente quando se tem um agente externo atuando de forma antagônica à 

migração dessas células. Apesar do tema em questão despertar grande interesse 

nos pesquisadores, a relação entre as glicoproteínas interativas, as 

glicosaminoglicanas e os colágenos, migração celular e o busulfan, ainda não foi 

descrita na literatura. Assim, tal relação levou à formulação da hipótese em questão: 

a expressão das moléculas da MEC torna-se alterada em embriões tratados com 

busulfan durante as etapas de migração e colonização das CGP em embriões de 

aves. Acredita-se que serão fornecidos resultados relevantes da pesquisa científica 

que possam ser utilizados para melhor elucidação dos mecanismos celulares e 

moleculares de doenças relacionadas à migração celular e à fertilidade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A EMBRIOGÊNESE E A ROTA MIGRATÓRIA DE CÉLULAS 

GERMINATIVAS PRIMORDIAIS 

O mecanismo de migração das células germinativas primordiais (CGP), 

nas aves e nos mamíferos, apresenta algumas similaridades e diferenças. Contudo, 

independentemente do curso migratório realizado por tais células, estas seguem um 

único destino: a futura região gonadal (CLAWSON & DOMM, 1963; MEYER, 1964; 

FUJIMOTO et al.,1976; SOTO-SUAZO et al., 2002a). A migração das CGP em 

embriões de aves ocorre em três etapas distintas (FUJIMOTO et al., 1976), 

enquanto, em mamíferos, a migração acontece em quatro fases (FUJIMOTO et al., 

1977; 1985).  

 

Em aves, durante a primeira etapa, a de separação, as CGP se 

desprendem do hipoblasto localizado na região do crescente germinativo; na 

segunda etapa, a de migração, elas penetram nos vasos sanguíneos vitelinos que 

se formam ao seu redor e, após migrarem passivamente pela corrente sanguínea, 

deixam os capilares e alcançam ativamente o interstício, destinando-se à futura 

região gonadal. Por último, na terceira etapa, a de colonização, as CGP alcançam 

as cristas gonadais (FUJIMOTO et al., 1976). Já em mamíferos, durante a primeira 

fase, como resultado do dobramento do embrião, as CGP são carregadas 

passivamente do endoderma do saco vitelino para o interior do endoderma do 

intestino posterior; na segunda fase, a de separação, elas deixam o epitélio do 

intestino posterior e entram na matriz extracelular (MEC) do mesentério dorsal; na 
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terceira fase, a de migração, as CGP migram ativamente por entre as células 

mesenquimais em direção às cristas gonadais. Por fim, na quarta e última fase, a de 

colonização, as CGP atingem e povoam as cristas gonadais (FUJIMOTO et al., 

1977). 

 

Em seus primórdios, os embriões de Gallus constituem-se de 

aglomerados de células que formam o blastodisco, situado no pólo animal do ovo 

(FIG. I). Em conseqüência de uma série de clivagens (FIG. IIa a IIf), a monocamada 

blastodérmica (epiblasto) se transforma em espesso blastoderma separado do vitelo 

pelo espaço subgerminativo ou blastocele (FIG. IIg) (PATTEN, 1971).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA I. Ilustração (modificado de PATTEN, 1971) mostrando o blastodisco de Gallus 

gallus domesticus L., situado no pólo animal do ovo.  

 

 

Blastodisco 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA II. Processos de clivagem e formação da blástula de Gallus gallus domesticus 

L.  Inicialmente, o blastodisco situado no pólo animal do ovo, sofre  sucessivas clivagens 

(a,b,c,d,e), até formar a mórula (f). A seguir, o embrião de Gallus se transforma em blástula, 

constituída pelo blastoderma e blastocele (g) (modificado de PATTEN, 1971).  

 

Blastoderma 

Blastocele  

Vitelo 
g 

a 

c 

e f 

d 
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Na região central do blastoderma, suas células mais profundas (células 

hipoblásticas primitivas) se desprendem para o interior da blastocele (FIG. IIIa). O 

epiblasto, em forma de círculo, é denominado de área pelúcida. Na periferia deste 

círculo, o espesso blastoderma é formado por um anel denominado de área opaca 

(FIG. IIIa) (ROMANOFF, 1960; EYAL-GILADI et al., 1992, 1997; ARENDT & 

NÜBLER-JUNG, 1999). Na chamada foice de Koller, uma região da zona marginal 

(esta região é o limite entre as áreas pelúcida e opaca), verifica-se a proliferação das 

células profundas hipoblásticas que, vão migrar e formar uma lâmina de células, 

constituindo o hipoblasto primário (FIG. IIIa). Esta lâmina, que se integra às várias 

ilhotas residuais de células hipoblásticas primárias presentes na blastocele, constitui 

o hipoblasto secundário (FIG. IIIb).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA III. Esquema (modificado de EYAL-GILADI et al., 1992) ilustrando a formação das 

duas camadas blastodérmicas de embriões de Gallus gallus domesticus  L. 
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Epiblasto Células hipoblásticas se desprendendo  do 
epiblasto.  
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b 

Zona Marginal Posterior 
Zona Marginal Anterior 

Ilhotas residuais de células 
hipoblásticas integrando-se à uma 
lâmina de células hipoblásticas, 
formando o hipoblasto secundário.  

 



 
10 

Simultaneamente à formação do hipoblasto secundário, as células do 

epiblasto, situadas anteriormente à foice de Koller, migram em direção cefálica para 

formar a linha primitiva (FIG. IVa, IVb e IVc) (EYAL-GILADI et al., 1992). Sobre ela, 

surge uma depressão linear denominada goteira primitiva por onde células se 

desprendem e invadem a blastocele, como células mesenquimais. As que se 

desprendem da extremidade anterior (nó primitivo ou de Hensen, com sua 

depressão, a fosseta primitiva) da goteira primitiva formam o mesênquima notocordal 

ou simplesmente notocórdio (estrutura indutora para a formação do sistema 

nervoso) (FIG. IVc). As que se desprendem do restante da goteira primitiva e se 

insinuam por entre o epiblasto e o hipoblasto, constituem o mesênquima 

mesodérmico ou mesoderma intra-embrionário. A massa mesodérmica que se 

propaga perifericamente à linha primitiva, forma o mesoderma extra-embrionário 

(FIG. V) (SMITH & SCHOENWOLF, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA IV. Formação da linha primitiva de embriões de Gallus gallus domesticus L. 

As células epiblásticas migram em sentido cefálico (setas) para formar a linha primitiva (a, 3-

4 horas; b, 4-7 horas; c, 15-16 horas de desenvolvimento) (modificado de SMITH & 

SCHOENWOLF, 1998).  
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FIGURA V. Esquema (modificado de PATTEN, 1971) mostrando em um embrião de 14 

horas de desenvolvimento, a massa mesodérmica (setas) que se propaga perifericamente à 

linha primitiva, originando  o mesoderma extra-embrionário. 

 

As CGP de Gallus surgem da porção central da área pelúcida do 

epiblasto (EYAL-GILADI et al., 1981) em estádios anteriores à formação da linha 

primitiva (em torno do estádio XIII de EYAL-GILADI & KOCHAV, 19761), quando o 

blastoderma é composto pelo epiblasto e pelo hipoblasto primário. Em torno de 18 

horas de desenvolvimento (estádio 4 de HAMBURGER & HAMILTON, 1951), o 

                                            

1
 No presente trabalho, os embriões foram observados e estadiados segundo os critérios 

morfológicos de Hamburger & Hamilton (1951), referido como H&H. Porém, referências adicionais são 

feitas ao estadiamento de Eyal-Giladi & Kochav (1976).  

Nó de Hensen 

Linha Primitiva  

Área  Opaca 

Área  Pelúcida 
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embrião de Gallus já possui uma linha primitiva formada. Neste período, algumas 

células mesenquimais migram através do nó de Hensen, invadem o interior da 

blastocele e dirigem-se no sentido cefálico. Tais células deslocam as células 

hipoblásticas, que se tornam confinadas a uma região localizada na porção anterior 

à área pelúcida, formando um arco no limite entre as áreas pelúcida e opaca, 

denominado de hipoblasto tardio (FIG. VI) (EYAL-GILADI, 1981). De acordo com 

SWIFT (1914), as CGP aparecem neste arco, ao qual se deu o nome de “crescente 

germinativo”. Este crescente germinativo não forma estruturas embrionárias, mas é 

fundamental para o desenvolvimento gonadal, porque aí se alojam as CGP 

(GILBERT, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA VI. Esquema (modificado de ENGLAND & MATSUMURA, 1993) mostrando a 

região do “crescente germinativo”.  
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Ainda no “crescente germinativo”, inicia-se a etapa de separação das 

CGP (estádio 4 de H&H). Estas células se desprendem do hipoblasto tardio. No final 

desta etapa (estádio 8 de H&H), as CGP se separam do endoderma, ficando livres 

entre este e o ectoderma, ou seja, no mesoderma da área pelúcida (FIG. VII). 

(FUJIMOTO et al., 1976).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA VII. Etapa de separação de CGP de embriões de Gallus gallus domesticus L.  

As CGP são encontradas entre o ectoderma e o endoderma da região do crescente 

germinativo (modificado de FUJIMOTO et al., 1976).  

 

Com a formação dos vasos sanguíneos vitelinos, as CGP, que se 

encontravam livres no mesoderma da área pelúcida, são envolvidas pelos vasos 

sanguíneos vitelinos recém-formados (FIG.VIII) (FUJIMOTO et al., 1976). No estádio 

12 H&H (45-49 horas de incubação), quando os sistemas circulatórios extra-

embrionário e intra-embrionário tornam-se contínuos, as CGP iniciam a etapa de 

migração pelos vasos sanguíneos intra-embrionários. Elas penetram no corpo 

do embrião, circulando livremente. Nessa época, o coração começa a realizar 

Ectoderma 

Endoderma 

CGP Mesoderma 
Extra-embrionário 
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movimentos de contração, levando a propulsão sanguínea para o interior dos vasos 

(ROMANOFF, 1960; MEYER, 1964).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA VIII. Início da etapa de migração passiva de CGP de embriões de Gallus 

gallus domesticus L. Muitas CGP são envolvidas pelos vasos sanguíneos extra-

embrionários em formação (modificado de FUJIMOTO et al., 1976).  

 

Em torno de 50 horas de incubação (estádio 15 de H&H), MEYER (1964) 

observou a formação de trombos de CGP na luz dos vasos do mesênquima da 

cabeça próximos ao mesencéfalo, da aorta dorsal esquerda e das artérias 

onfalomesentéricas. As CGP, que formaram trombos no interior das artérias 

onfalomesentéricas, foram observadas enfileirando-se com células similares, 

localizadas no mesoderma próximo às paredes dorsais destas artérias e no estroma 

abaixo do epitélio do soalho celômico. Assim, as CGP deixam o sistema vascular e 

migram ativamente, por meio de pseudópodos através do mesoderma para se 

destinarem à futura região gonadal, as cristas gonadais (MEYER, 1964). A futura 

CGP 

Ectoderma 

Mesoderma 
Extra-embrionário 
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área gonadal está localizada posterior às artérias onfalomesentéricas, ou seja, na 

região caudal (CLAWSON & DOMM, 1963; MEYER, 1964). Tal área é formada por 

uma camada epitelial espessada e por um delgado estroma mesenquimal, oriundo 

da diferenciação do mesoderma intra-embrionário em mesoderma intermediário 

(MEYER, 1964).  

 

No início da etapa de migração intersticial (estádio 15 de H&H), a 

maioria das CGP é encontrada no mesoderma esplâncnico, formador do soalho do 

celoma intra-embrionário (FIG. IX) (CLAWSON & DOMM, 1963; MEYER, 1964; 

URVEN et al., 1989; ANSTROM & TUCKER, 1996). O mesoderma esplâncnico 

apresenta ramos arteriais ventrolaterais que irrigam a região, os quais aparentam 

ser grandes o suficiente para permitir a passagem das CGP (MEYER, 1964). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA IX. Início da etapa de migração intersticial de CGP de embriões de Gallus 

gallus domesticus L. A maioria das CGP é encontrada no mesoderma da esplancnopleura 

e algumas, no interior dos vasos sangüíneos intra-embrionários (modificado de MEYER, 

1964). 
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Durante o estádio 16 de H&H (51-56 horas de incubação), a maioria das 

CGP migra do mesoderma esplâncnico para o estroma do ângulo celômico, e 

algumas células já se encontram no estroma da crista gonadal (etapa de 

colonização) (CLAWSON & DOMM, 1963; FUJIMOTO et al., 1976). No estádio 17 

(52-64 horas de incubação), a maioria das CGP já ocupa o epitélio germinativo das 

cristas gonadais, enquanto outras ocupam seu estroma (CLAWSON & DOMM, 

1963). A partir do estádio 18 (65 a 69 horas de incubação), as aortas dorsais se 

fundem (MEYER, 1964) e, a maioria das células, ocupa o epitélio germinativo das 

cristas gonadais (CLAWSON & DOMM, 1963; MEYER, 1964).  

 

Com o contínuo crescimento do sistema nervoso, o saco amniótico que 

acompanha o crescimento das vesículas encefálicas, acarreta o estrangulamento do 

saco vitelino, cujo mesoderma esplâncnico associado ao endoderma originará o 

intestino primitivo. Esta camada de esplancnopleura irá se fundir na linha média, 

originando o mesentério dorsal. O completo fechamento do embrião ocorre por volta 

do estádio 20 de H&H (70 a 72 horas de incubação) (PATTEN, 1971), período em 

que as CGP podem ser encontradas no estroma das cristas gonadais e no 

mesentério dorsal (FIG. Xa). Entre os estádios 22 e 25 de H&H (3 ½ a 5 dias de 

incubação), as CGP migram pelo interior da gônada em desenvolvimento (FIG. Xb). 

Assim sendo, após o estádio 25 de H&H (4 ½ dias de incubação), a maioria das 

CGP completa a etapa de colonização, enquanto raras são aquelas que ainda 

estão migrando (CLAWSON & DOMM, 1963).  
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FIGURA X. Etapa de Colonização de CGP. CGP colonizando as cristas gonadais.  

Algumas CGP estão migrando no mesentério dorsal (a). CGP no interior das gônadas 

protuberantes na cavidade celômica (b) (modificado de SOTO-SUAZO et al., 2002a).  

 

 

 

2.2.  MORFOLOGIA DE CÉLULAS GERMINATIVAS PRIMORDIAIS  

Os estudos ultra-estruturais das CGP nas etapas de separação e 

migração, em humanos (FUKUDA, 1976; FUJIMOTO et al., 1977; PEREDA et al., 

1988, MAKABE & MOTTA, 1989; MAKABE et al., 1991; SOTO-SUAZO & PEREDA, 

1995), camundongos (JEON & KENNEDY, 1973; SPIEGELMAN & BENETT, 1973; 

CLARK & EDDY, 1975; FUJIMOTO et al., 1989; SOTO-SUAZO, 2001) e em aves 

(CLAWSON & DOMM, 1963; MEYER, 1964; FUJIMOTO et al., 1976), demonstraram 

que estas células possuem forma arredondada ou ovalada e, geralmente, emitem 

projeções tipo pseudópodos. O núcleo é grande, excêntrico, esférico e vesiculoso. O 

nucléolo é central e proeminente. O citoplasma possui grande quantidade de 

ME 
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glicogênio e gotas lipídicas, além de ribossomas, mitocôndrias, complexo de Golgi e 

escasso retículo endoplasmático. 

 

Em embriões de Gallus, as CGP, ao microscópio óptico, nos estádios 

iniciais de desenvolvimento, apresentam grande fonte de glicogênio distribuído 

homogeneamente no citoplasma, enquanto nos embriões de estádios mais 

avançados, o glicogênio forma grumos localizados em um dos pólos da célula 

(FUJIMOTO et al., 1976). Contudo, este constituinte citoplasmático torna-se reduzido 

quando as CGP detêm o seu processo migratório, ao colonizarem a região gonadal 

(humanos: FUKUDA, 1976; FUKUDA et al., 1988; FUJIMOTO et al., 1977, 1989; 

PEREDA et al., 1991; MAKABE & MOTTA, 1989; MAKABE et al., 1991; 

camundongos: JEON & KENNEDY, 1973; CLARK & EDDY, 1975; FUJIMOTO et al., 

1989; aves: CLAWSON & DOMM, 1963; MEYER, 1964).  

 

 

2.3.  MECANISMOS ENVOLVIDOS NA MIGRAÇÃO DE CÉLULAS 

GERMINATIVAS PRIMORDIAIS 

Atualmente, após o conhecimento das características morfológicas das 

CGP, o interesse dos pesquisadores está direcionado para o conhecimento dos 

mecanismos envolvidos na migração destas células (DONOVAN et al., 1987). 

Quatro hipóteses principais foram elaboradas: 

 

A primeira destaca que um dos mecanismos da migração intersticial das 

CGP seria o seu próprio movimento. A locomoção ativa das CGP foi demonstrada in 
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vitro, em humanos (KUWANA et al., 1983); em camundongos (BLANDAU, 1963; 

STOTT & WYLLIE, 1986) e em aves (KUWANA et al., 1983).  

 

A segunda sugere que as CGP seriam atraídas por substâncias químicas 

segregadas pelas células do esboço gonadal. ROGULSKA et al. (1971) implantaram 

CGP de camundongos em embriões de aves, durante a etapa de migração destas 

células e notaram que as CGP implantadas, dirigiam-se à futura região de gônadas. 

Estudos posteriores, in vitro, com CGP e restos de esboço gonadal, mostraram que 

as CGP são atraídas por seu órgão alvo (KUWANA et al., 1986; GODIN et al., 1990).  

 

A terceira hipótese propõe que as CGP poderiam ser guiadas pela 

membrana basal das células epiteliais da via migratória. HEASMAN et al. (1985), 

usando como modelos animais, os anfíbios, sugeriram que o surgimento da 

membrana basal na rota migratória esteja correlacionado com a migração das CGP 

e que o contato destas células com a membrana basal não permite que estas 

células atravessem este constituinte.  

 

A quarta hipótese propõe que as CGP seriam guiadas ao seu destino 

pelas células e/ou pela matriz extracelular (MEC) presentes na rota migratória. 

WYLIE et al. (1979) cultivaram CGP de Xenopus laevis, utilizando, como substrato, 

células mesenquimais do mesentério intestinal e observaram que o movimento das 

CGP é dirigido pelas diferentes formas das células presentes no seu substrato. Há 

também indicações que o contato entre as CGP e outros tipos celulares seja crucial 

para a sua sobrevivência, proliferação e ativação da motilidade (DONOVAN et al., 

1987).   
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Além destas hipóteses, há propostas da existência de fatores 

moderadores, tanto positivos como negativos que estariam regulando a proliferação, 

a sobrevivência e o efeito quimiotrópico sobre as CGP (GODIN et al., 1990; WYLIE 

& HEASMAN, 1993).  

 

 

2.4. A PARTICIPAÇÃO DA MATRIZ EXTRACELULAR NA ROTA 

MIGRATÓRIA DE CÉLULAS GERMINATIVAS PRIMORDIAIS 

Como descrito anteriormente, alguns fatores parecem contribuir para que 

as CGP alcancem seu destino. Dentre eles, algumas evidências já indicam que os 

componentes da MEC podem participar no processo de migração das CGP em 

direção ao esboço gonadal. 

 

Os constituintes da MEC são definidos como uma associação 

supramolecular de moléculas estruturais, compreendendo colágenos, 

glicoproteínas não colagenosas, proteoglicanas, glicosaminoglicanas e elastina. 

No entanto, atualmente, pesquisadores estão ampliando essa definição ao incluir 

outras moléculas que estão bioquímica e funcionalmente associadas à MEC; 

entre estas, se encontram certos fatores de crescimento, proteases de 

degradação de matriz e seus inibidores, bem como receptores da matriz 

(SCHUPPAN & RUHL, 1994; CARVALHO & RECCO-PIMENTEL, 2001). Os 

elementos da MEC (como por exemplo, a fibronectina) são capazes de interagir 

entre si (MCCLAY & ETHENSOHN, 1987; ALBERTS et al., 1994) bem como com 

os elementos intracelulares, através de receptores glicoprotéicos 
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transmembranosos do tipo integrinas (HYNES, 1987; BUCK, 1987). Em 

decorrência desta sinalização, efetuada a partir da MEC, ocorre agregação e 

desagregação de estruturas do citoesqueleto. Além disso, pode ocorrer a 

modulação via transdução, tal como a ativação da quinase (TRAN et al., 2002). 

 

Alguns autores já descreveram a presença de certos componentes da 

MEC ao longo da rota migratória das CGP em embriões de Gallus. CRITCHLEY 

(1979) ao estudar a associação das células mesodérmicas e das CGP com a 

fibronectina, durante os estádios 3 a 6 de H&H (etapa de separação), observou-a 

no epiblasto, daí, haver sugerido que esta glicoproteína deva facilitar os 

movimentos morfogenéticos no início do desenvolvimento embrionário, e 

contribuir como um guia de contato que pode ser utilizado pelas CGP, já que 

estas células tendem a se mover seguindo a rede de fibronectina. URVEN et al. 

(1989) ao descreverem a distribuição da fibronectina, da laminina, do colágeno 

tipo IV e do condroitin sulfato, durante as etapas de separação, migração e 

colonização das CGP, nos estádios 4 a 27 de H&H, propuseram que tais 

componentes de MEC são necessários para que as CGP possam se aderir e 

migrar ao longo de sua rota. 

 

Outra glicoproteína constituinte da MEC, presente em abundância nos  

tecidos embrionários, é a tenascina, que provavelmente atua na adesão e na 

migração celular  (TOOLE, 1991). Para MACKIE et al. (1988), a tenascina-C é um 

componente do ambiente migratório, que, segundo eles, auxilia as células na 

separação do seu substrato, de modo que elas possam se mover. 
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Adicionalmente, os trabalhos de ANSTROM & TUCKER (1996) dão conta de que 

as CGP que saem dos vasos sanguíneos e se destinam às cristas gonadais, bem 

como as que vão para locais ectópicos (formadoras de disgerminomas, por 

exemplo), estão sempre associadas à tenascina-C. Este substrato de tenascina-C 

deve servir como um sinal para que as CGP deixem os vasos sanguíneos e 

iniciem a sua migração intersticial e a sua associação com a fibronectina, faça 

com que o complexo tenascina-fibronectina se torne um substrato ideal para a 

migração celular. Alguns autores verificaram que a tenascina-C promove a 

motilidade de muitos tipos celulares, sendo um substrato muito comum que 

promove a migração celular (KUWANA et al., 1986; GODIN et al., 1990). 

 

Em mamíferos, estudos imuno-histoquímicos realizados por SOTO-

SUAZO et al. (2001; 2002a; 2002b; 2004), com embriões de murinos, 

demonstraram a expressão diferencial e coordenada de moléculas da MEC, que 

podem dirigir o deslocamento destas células através do mesentério dorsal ao 

esboço gonádico bem como contribuir para a fixação destas no local das futuras 

gônadas.  

 

Segundo SOTO-SUAZO (2001) e SOTO-SUAZO et al. (2002b), o 

condroitin-0-sulfato e o proteoglicano decorin são moléculas facultativas (de 

expressão diferencial), porque só foram detectados em etapas determinadas do 

processo migratório das CGP. O condroitin-0-sulfato foi expresso, em moderada 

ou forte intensidade, temporal e espacialmente, nas etapas de separação e 

migração. No entanto, a expressão destas glicosaminoglicanas não foi observada 
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durante a etapa de colonização, no esboço gonadal e nos tecidos de rota 

migratória. Quanto ao decorin, este foi somente detectado na fase de colonização, 

nas membranas basais do epitélio celomático das gônadas em desenvolvimento e 

dos túbulos seminíferos. 

 

De acordo com SOTO-SUAZO (2001) e SOTO-SUAZO et al. (2002 a, b; 

2004) o ácido hialurônico; o heparan sulfato, o condroitin-6-sulfato, as 

proteoglicanas versican e sindecan-4, os colágenos tipos I, III, IV e V, a laminina e 

a tenascina são moléculas constitutivas, uma vez que foram detectadas em todas 

as fases do processo migratório, entretanto, são ao mesmo tempo variáveis, já 

que apresentaram uma expressão diferencial em algumas fases do processo 

migratório das CGP. 

 

GARCIA-CASTRO et al. (1997) demonstraram ao longo da rota 

migratória de CGP de embriões de camundongos, a presença de glicoproteínas 

como a fibronectina, a laminina e o colágeno tipo IV. Estas moléculas foram 

expressas de modo diferencial durante o trajeto migratório das CGP.  
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2.5.  O BUSULFAN® E SEUS EFEITOS QUIMIOTERÁPICOS, 

HISTOPATOLÓGICOS E EM CÉLULAS GERMINATIVAS 

PRIMORDIAIS  

Os agentes antineoplásicos atualmente utilizados, em particular os que 

são citotóxicos, afetam, em sua maioria o processo de divisão celular, sendo, 

portanto, antiproliferativos. Dentre eles, citam-se os alquilantes, que atuam através 

da alquilação (RANG et al., 1998). 

 

Os agentes alquilantes contêm grupamentos químicos que apresentam 

a propriedade de formar ligações covalentes com substâncias nucleofílicas 

adequadas na célula. Eles formam íons carbônicos que reagem com componentes 

celulares essenciais (BOENTO et al, 1998; RANG et al., 1998). 

 

Os agentes alquilantes antineoplásicos citótoxicos são, em sua maioria, 

bifuncionais, isto é, possuem dois grupos alquilantes. As células expostas ao 

agente alquilante apresentam seus átomos de hidrogênio substituídos pelos 

radicais alquil, provocando ligações cruzadas intracadeia ou extracadeia. Tal 

processo interfere não apenas na transcrição, como também na replicação, 

resultando na formação de bases anormais nas moléculas de DNA, que se tornam 

incapazes de conduzir a função reprodutora normal, constituindo o principal efeito 

crítico dos agentes alquilantes antineoplásicos. Os agentes alquilantes são 

conhecidos como radiomiméticos, já que causam danos ao DNA semelhantes aos 

que decorrem da radioterapia (RANG et al., 1998).  
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Busulfan®, bussulfano ou Myleran (1,4-butanodiol dimetanosulfonato) é 

um agente citotóxico potente e alquilante bifuncional. É metabolizado pelo fígado, 

por oxidação, após a formação de um conjugado com a glutationa. Em meio aquoso, 

libera grupos metanosulfonatos produzindo íons carbono que podem alquilar o DNA, 

o que se pensa ser um importante mecanismo para o seu efeito citotóxico (DELEVE 

& WANG, 2000).  

 

Busulfan tem sido utilizado por mais de 40 anos, como um agente 

quimioterápico, especialmente para o tratamento de leucemia mielóide crônica 

(LMC), uma doença mieloproliferativa, na qual as células tronco são originadas de 

células anormais sem perderem a sua capacidade proliferativa e sua função 

hematopoética. Nessa doença, o busulfan funciona como um mielossupressor e um 

imunossupressor (EHLING & NEUHÄUSER-KLAUS, 1991). Em combinação com 

ciclofosfamida, tem sido utilizado em transplante autólogo e alogênico de medula 

óssea (BOENTO et al., 1998). 

Contudo, baseado no seu mecanismo de ação, o busulfan pertence a 

uma classe de substâncias que são potencialmente teratogênicas. Observações 

clínicas e experimentais relatadas, por diversos autores, apresentam diferentes 

doenças ocasionadas pelo uso de tal medicamento. Tais doenças podem ser 

citadas: malformações e anomalias do sistema músculo-esquelético (BASSLEER & 

DE LEVAL, 1963) e possibilidade de indução tóxico-pulmonar (FAUROUX et al., 

1996). Em diferentes tipos de malformações embriofetais, SWARTZ (1980) dedicou 

seus estudos à teratogenicidade proporcionada pelo medicamento em embriões de 
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Gallus gallus domesticus L. Em seus achados, o autor confirmou que tal 

medicamento poderia provocar deformações na cauda, favorecer a formação de 

hematomas cefálicos e edema na cavidade corporal. 

Além das doenças relatadas, o busulfan proporciona infertilidade tanto 

em humanos de ambos os sexos, como em outras espécies de animais. Nos 

homens, ele pode acarretar impotência, azoospermia e atrofia testicular (BUCCI & 

MEISTICH, 1987). Nas mulheres, ocasiona menopausa precoce (CICOGNANI et al., 

2003).  

Na vida pré-natal, o uso de busulfan pode vir a gerar indivíduos estéreis, 

já que o curso normal do desenvolvimento gonadal é alterado pelo uso do 

medicamento. O busulfan afeta as CGP em estádios de migração (REYNAUD, 

1977), suprimindo fortemente a proliferação das CGP em embriões de aves 

(WENTWORTH et al., 1988; AIGE-GIL & SMIKISS, 1991; VICK et al., 1993); de 

murinos (WEINGARTEN et al., 1971; VIÑAS SALLES et. al., 2003) e de humanos 

(ABRAMOVICI et al., 1978), além de proporcionar a vacuolização das poucas CGP 

que ficam presentes na gônada em formação (FURUTA & FUJIHARA, 1999). 

Em experimentos, com a finalidade de estudar o eixo hipotálamo-

pituitário, VIGUIER-MARTINEZ et al. (1985) utilizaram o busulfan para tornar os 

camundongos estéreis; fêmeas em prenhez receberam injeção do medicamento e 

geraram filhotes azoospérmicos. A redução do peso testicular está relacionada à 
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depleção das CGP (VIGUIER-MARTINEZ et al., 1985). No mesmo modelo animal, 

VIÑAS SALLES et al. (2003), injetaram busulfan por via intraperitonial apresentando 

como resultados o bloqueio da migração das CGP e a redução considerável do 

número de células nas gônadas em formação. Além disso, AIGE-GIL & SIMKISS 

(1991) demonstraram que embriões de Gallus, tratados pelo medicamento, 

apresentaram gônadas com agenesias e atrofias. 
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3. OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivo inicial conhecer o papel modulador 

das macromoléculas da matriz extracelular (MEC) sobre a atividade migratória de 

células durante o desenvolvimento embrionário. 

 

Monitorar tal desenvolvimento, possível de se fazer em embriões de 

Gallus gallus domesticus L., proporcionaria conhecer, em nível microscópico, vários 

dos modelos de migração celular. Uma vez escolhido o modelo, pela facilidade de 

manuseio e pela possibilidade de atuar farmacologicamente sobre os mecanismos 

moduladores, formulou-se o presente estudo que consiste em identificar, as células 

que migram para as gônadas em desenvolvimento e que depois se diferenciam nos 

gametas.  

 

Dessa maneira, o presente estudo teve como objetivo geral fornecer 

subsídios para conhecimento dos mecanismos moduladores da migração de células 

germinativas primordiais (CGP) na formação das gônadas em embriões de Gallus 

gallus domesticus L.. Adicionalmente, este estudo permitirá:  

 

- Identificar, pelo método histoquímico, com o uso do ácido periódico-reativo de 

Schiff (PAS), as CGP durante as diferentes etapas da sua rota migratória, em 

embriões de Gallus; 
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- Verificar, pelo método histoquímico com o uso do PAS e do Alcian Blue (pH 2,5 e 

pH 1,0), grupos de glicoproteínas presentes na MEC, em diferentes etapas do 

desenvolvimento embrionário de Gallus, ao longo da rota migratória das CGP;  

 

- Identificar, pelo método seletivo de coloração Vermelho de Picrosirius, a presença 

de colágeno na MEC, em diferentes etapas do desenvolvimento de Gallus gallus 

domesticus L., ao longo da rota migratória das CGP; 

 

- Observar possíveis alterações na presença e na migração de CGP, ao longo da 

rota migratória, em embriões de Gallus, tratados com a droga esterilizante 

busulfan®, quando comparados com os animais não tratados;  

 

- Observar possíveis alterações, no desenvolvimento das gônadas, durante o 

período de migração das CGP, em embriões de Gallus tratados com a droga 

esterilizante busulfan®, dissolvida em acetona e diluída em óleo de gergelim. 

 

 

 

 

 

 



 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 

 



 
32 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. MATERIAL BIOLÓGICO: EMBRIÕES DE Gallus gallus 

domesticus L. 

 

4.1.1. Justificativa do Modelo Biológico 

Para o presente estudo, foi utilizado o embrião de Gallus gallus 

domesticus L., da raça White Leghorn. O embrião de Gallus representa um modelo 

biológico adequado para o estudo do desenvolvimento embrionário em vertebrados, 

pois: é de fácil obtenção; tem o manuseio facilitado pelo uso de chocadeira em 

umidade e temperatura controláveis; seus componentes morfogenéticos são 

facilmente identificáveis pelas análises histoquímica e imuno-histoquímica (URVEN 

et al., 1988; SMITH & SINCLAIR, 2001).  

 

Ademais, são bastante conhecidos, não só o estadiamento de embriões 

de Gallus por critérios morfológicos estabelecidos por HAMBURGER e HAMILTON 

(1951), como também as diferentes etapas do desenvolvimento embrionário desde o 

trabalho de PATTEN (1971) até os dias de hoje (SMITH & SINCLAIR, 2001).  

 

4.1.2. Determinação dos Grupos 

Uma vez adquiridos na granja Tolomei (Campo Grande, Rio de Janeiro), 

os ovos embrionados de Gallus foram distribuídos em grupos controles (1. não 
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tratados, NT; 2. grupo de simulação, GS; 3. óleo de gergelim, OG; 4. óleo de 

gergelim e acetona, OGA) e grupos a serem tratados com busulfan® (1,4- butanodiol 

dimetanosulfonato; Sigma produto B-2635) (5. tratado com busulfan dissolvido em 

acetona, TB; 6. tratado com busulfan em suspensão, TBS).  

4.1.2.1. Grupos de Ovos Embrionados Controles: 

4.1.2.1.a. Embriões Não Tratados (NT): estes ovos embrionados não receberam 

nenhum tipo de tratamento.  

4.1.2.1.b. Embriões de Simulação (GS): nestes ovos embrionados, uma agulha 13X7 

estéril foi introduzida no interior do vitelo.  

4.1.2.1.c. Embriões Tratados com Óleo de Gergelim (OG): estes ovos embrionados, 

receberam, no interior do vitelo, 0,02ml de óleo de gergelim (produto Hong Kong, 

São Paulo).  

4.1.2.1.d. Embriões Tratados com Óleo de Gergelim e Acetona (OGA): foi preparada 

uma solução contendo 0,05ml de acetona (produto Vetec, no.187) e 0,95ml de óleo 

de gergelim. Estes ovos receberam 0,02ml desta solução, no interior do vitelo.  

 

4.1.2.2. - Grupos de Ovos Embrionados Tratados com Busulfan:  

4.1.2.2.a. Embriões Tratados com Busulfan Dissolvido em Acetona (TB): para obter 

uma solução estoque, 5mg de busulfan foi dissolvida em 0,2ml de acetona. A 

solução trabalho foi preparada a partir da diluição da solução estoque como descrita:  

0,05ml de solução estoque em 0,95ml de óleo de gergelim. Estes ovos TB 

receberam, no interior do vitelo, 0,02 ml da solução de trabalho.  
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4.1.2.2.b. Embriões Tratados com Busulfan em Suspensão (TBS) estes ovos TBS, 

receberam, no interior do vitelo, busulfan suspenso em óleo de gergelim, em uma 

concentração de 0,025mg para 0,02ml de óleo.  

4.1.3. Inoculação 

Em todos os ovos dos grupos de simulação (GS), dos tratados com óleo 

de gergelim (OG), com óleo de gergelim e acetona (OGA), com busulfan® dissolvido 

em acetona (TB) ou em suspensão (TBS), realizou-se, primeiramente, a assepsia 

destes com álcool a 70%. Após, foram postos num suporte de papelão adequado. A 

seguir, foram identificados e apoiados com o maior eixo na horizontal evitando 

então, que o blastodisco em formação se deslocasse de sua posição e que fosse 

atingido pela agulha que foi introduzida no interior do vitelo (DUNACHIE & 

FLETCHER, 1969). 

 

Cada ovo foi observado em Ovoscópio (marca Premium Ecológica, MG, 

Brasil), munido de uma lâmpada fria adaptada para visualizar, na casca, os 

contornos produzidos pela sombra da câmara de ar e do vitelo, podendo estes 

serem marcados a lápis. Ainda no ovoscópio, foi feito um pequeno orifício 

centralizado na extremidade da casca adjacente à câmara de ar, por meio de um 

perfurador metálico, de modo a não danificar nem a casca e nem a membrana 

interna do ovo. Deve ser salientado que, a integridade da câmara de ar deve ser 

mantida, uma vez que ela condensa o vapor e reduz a perda de água sem afetar as 

trocas respiratórias (SIMKISS, 1980). Por meio do pequeno orifício, uma agulha 

estéril 13X7 foi introduzida no interior do vitelo de cada ovo. Após esta operação, o 



 
35 

orifício foi vedado pela fita adesiva Mágica 810 (produto Scotch 3M), pois segundo 

WENTWORTH et al. (1988) realizar este procedimento de vedação resulta em 80% 

de sobrevivência, enquanto que, para aqueles embriões em que o orifício foi vedado 

com parafina quente, a sobrevivência foi de 12%. 

4.1.4. Incubação 

Após assepsia com álcool 70%, os grupos de ovos embrionados, 

controles e tratados com busulfan, foram postos a incubar numa câmara de 

incubação (marca Premium Ecológica), sendo mantidas a umidade de 55% 

higrômetro e a temperatura de 37,5OC da incubadora, com o dispositivo automático 

de viragem dos ovos, acionado de duas em duas horas. Estas condições foram 

consideradas ideais para o desenvolvimento do modelo animal em estudo. 

4.2. - COLHEITA DOS EMBRIÕES 

A retirada dos ovos da incubadora e a colheita dos embriões foram 

realizadas de 18 horas (estádio 4 de H&H) de incubação a 6 ½ dias (estádio 30 de 

H&H), para os embriões dos grupos NT e TB; de cinco a dez ovos foram abertos 

para cada um destes grupos. Para cada estádio embrionário daqueles ovos dos  

diferentes grupos estudados (NT, GS, OG, OGA, TB, TBS); foram coletados 30 

ovos, de cada grupo, após 6 ½ dias de incubação, para estudo estatístico.  

 

A colheita dos embriões iniciou-se sempre com a abertura, nos ovos, na 

câmara de ar. Após repouso de alguns minutos, os embriões foram expostos através 

de uma abertura feita na casca dos ovos. 
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4.3. - PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

4.3.1 Fixação, Desidratação e Diafanização  

Uma vez retirados, os embriões foram imediatamente fixados. Em virtude 

da sua solubilidade em água, o glicogênio só pode ser pesquisado desde que os 

fixadores não fossem aquosos (MICHALANY, 1980). Portanto, os embriões foram 

fixados em solução de “methacarn” (PUCHTLER et al., 1970). 

 

Durante a fixação, os embriões foram classificados (estadiados) segundo 

os critérios morfológicos de desenvolvimento embrionário de HAMBURGER e 

HAMILTON (H&H) (1951). Cortes transversais com cerca de três a cinco milímetros 

de espessura foram realizados em diferentes níveis da rota migratória das CGP, 

após a metade de cada período de fixação. 

 

4.3.1.a. Para embriões dos estádios 4 a 14 de H&H, os cortes foram realizados na 

região do crescente germinativo; 

 

4.3.1.b. Para embriões dos estádios 15 a 18 de H&H, os cortes foram realizados na 

extremidade caudal das artérias onfalomesentéricas;  

 

4.3.1.c. Para embriões dos estádios 19 a 30 de H&H, os cortes foram realizados 

próximo à porção cefálica dos membros inferiores.  
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4.3.1.1. Processamento Histológico para os Embriões Fixados em “Methacarn” 

(PUTCHLER et al., 1970)  

 

4.3.1.1.a. Preparo do Fixador: 

Para a fixação com “methacarn”, preparou-se tal mistura fixadora da 

seguinte forma: 1) 60% de metanol (Produto Isofar, no. 208); 2) 30% de clorofórmio 

(Produto Vetec, no.192) e 3) 10% de ácido acético glacial (Produto Vetec, no. 141) 

(PUCHTLER et al., 1970). 

 

4.3.1.1.b. Aplicabilidade da Técnica de Fixação: 

Preserva bem a morfologia e a antigenicidade das moléculas (SOTO-

SUAZO et al., 2002b). 

 

4.3.1.1.c. Protocolo:  

Os espécimens foram fixados por um período de quatro horas a 4oC, 

para embriões de 18 horas a 4 dias de incubação (estádios 4 a 24 de H&H) e de seis 

horas para embriões de 4 ½ a 6 ½ dias de incubação (estádios 25 a 30 de H&H). 

Após isso, para embriões dos estádios 4 a 24 de H&H foram lavados em um banho 

de etanol a 100% por 30 minutos, e para embriões dos estádios 25 a 30 de H&H, por 

uma hora. Em seguida, para embriões dos estádios 4 a 24 de H&H foi realizada a 

desidratação com três banhos sucessivos de etanol a 100%, por 30 minutos cada, e 

para embriões dos estádios 25 a 30 de H&H, por uma hora cada. 
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A clarificação foi realizada em três banhos de xilol por 15 minutos cada, 

para todos os estádios embrionários de HAMBURGER e HAMILTON (1951). 

 

4.3.2. Impregnação e Inclusão 

A impregnação foi realizada em três banhos de Paraplast líquido 

(Produto Merck, no. 1.11609) (mistura de parafina purificada e polímeros de plástico 

de peso molecular regulado), por 30 minutos cada, para embriões dos estádios 4 a 

24 de H&H  e por 1 hora cada,  para embriões dos estádios 25 a 30 de H&H. 

 

Os espécimens foram, então, incluídos em Paraplast, orientados com a 

face do corte voltada para baixo, de modo a fornecer cortes transversais das regiões 

da rota migratória das CGP. 

 

4.3.3. Microtomia 

Desses blocos, foram obtidos cortes histológicos (seccionados num 

micrótomo American Optical modelo Spencer) com espessura de cinco a sete 

micrômetros, que foram colocados em lâminas limpas e previamente cobertas com 

polilisina (Produto Sigma, P- 8920).  
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4.4. – COLORAÇÃO 

4.4.1. - Técnica de Coloração Geral para Estudo Morfológico (Hematoxilina e 

Eosina - floxina - LUNA, 1968; STEVENS & WILSON, 1996).  

 

4.4.1.a. Preparo das Soluções: 

Para a realização da técnica histológica de hematoxilina e eosina-floxina, 

foram preparadas as seguintes soluções: 1) solução de eosina-floxina; 2) 

Hematoxilina de Mayer e 3) Hematoxilina de Harris. 

 

Para o preparo da solução de eosina-floxina, foram utilizados: 1) 100ml 

de solução estoque de eosina, sendo 1g de eosina Y (Produto Merck, no. 5190) para 

100ml de água destilada; 2) 10ml de solução estoque de floxina, sendo 1g de floxina 

B (Produto Proquímios, no. 0581) para 100ml de água destilada; 3) 780ml de álcool a 

95% e 4) 4ml de ácido acético glacial (Produto Vetec, no 141) (LUNA, 1968). 

 

Para o preparo da hematoxilina de Mayer: foram dissolvidos em água 

destilada, 50g de alúmen de potássio ou amônio (sem esquentar) (Produto b’Herzog, 

no. 1050-04) e, posteriormente dissolvidos em 1g de cristais de hematoxilina 

(Produto Carlo Erba, no. 446472) nesta solução. Após o procedimento, adicionou-se 

o iodato de sódio (Produto Sigma, S-4007), o ácido cítrico (Produto Reagen, no.127), 

o hidrato de cloral (Produto Carlo Erba, no. 33408), agitando até todos os 

componentes se dissolverem completamente. A cor final da marcação foi violeta 

avermelhado (LUNA, 1968). 
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Para o preparo da Hematoxilina de Harris: foram dissolvidos 2,5g de 

hematoxilina em 25ml de álcool absoluto, sendo adicionados, no frasco que foi 

dissolvido, 50g de alúmen de potássio em 500ml de água destilada quente. 

Cuidadosamente, adicionou-se 0,5g de iodato de sódio (Produto Sigma, S-4007). 

Após alcançar a temperatura ambiente, adicionou-se 20ml de ácido acético glacial, 

que é opcional. Entretanto, quando este composto faz parte do preparo, a coloração 

do núcleo torna-se mais precisa (HARRIS, 1900). 

 

4.4.1.b. Protocolo de Coloração Histológica Hematoxilina de Mayer e Eosina-floxina:  

Os cortes histológicos foram desparafinados em xilol, hidratados em 

soluções de concentrações decrescentes de etanol e levados até a água destilada. 

A seguir, os cortes foram imersos na hematoxilina de Mayer por 15 minutos, levados 

à água destilada por 10 minutos e em um banho de etanol 70% por dois minutos. Foi 

realizada então, a coloração com a eosina-floxina por 10 minutos. Após isso, os 

cortes foram desidratados em soluções de concentrações crescentes de etanol, 

clarificados em três mudas de xilol e montados em Goma de Damar. 

 

4.4.1.c. Protocolo de Coloração Histológica Hematoxilina de Harris e Eosina-floxina: 

Os cortes histológicos foram desparafinados em xilol, hidratados em 

soluções de concentrações decrescentes de etanol e levados até a água destilada. 

A seguir, os cortes foram imersos na hematoxilina de Harris por 15 minutos, levados 

à água corrente por 5 minutos e então diferenciados em solução álcool-ácido (10ml 

de ácido clorídrico concentrado em 1l de álcool 70%). Em seguida, os cortes foram 
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lavados rapidamente em água da torneira e em água amoniacal (30ml de hidróxido e 

amônio em 1l de água da bica). Logo após, os cortes foram lavados em água 

corrente por 10 minutos e em um banho de etanol 70% por dois minutos. Foi 

realizada então, a coloração com a eosina-floxina por 10 minutos. Os cortes foram 

desidratados em soluções de concentrações crescentes de etanol, clarificados em 

três mudas de xilol e montados em Goma de Damar. 

 

4.4.1.d. Aplicabilidade da Técnica de Coloração:  

A técnica histológica de coloração hematoxilina e eosina-floxina 

possibilitou a observação da morfogênese embrionária das áreas de rota migratória 

das CGP. 

 

4.4.2.- Técnica Histoquímica de Coloração  

4.4.2.1. Ácido Periódico-Reativo de Schiff (PAS- MCMANUS, 1946) 

Os polissacarídeos podem ser constituídos de cadeias de glicose, como 

é o caso do amido e do glicogênio e também podem se associar às proteínas 

constituindo as proteoglicanas e as glicoproteínas (MCMANUS, 1946).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Para a realização da técnica histoquímica de PAS é necessária a 

utilização do ácido periódico, já que ele converte os polissacarídeos em compostos 

aldeídicos, a partir da clivagem das ligações carbono – carbono das seqüências 1,2 

glicol dos hidratos de carbono (HOTCHKISS, 1948; JUNQUEIRA & JUNQUEIRA, 

1983). O polialdeído formado a partir da oxidação pelo ácido periódico, reage com a 
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fucsina sulfurosa e com o sulfito, compostos que fazem parte da solução de reativo 

de Schiff. Esses compostos irão revelar o glicogênio e certas glicoproteínas, 

formando um composto corável e insolúvel, de cor rósea ao vermelho púrpura 

(magenta) (HOTCHKISS, 1948; JUNQUEIRA & JUNQUEIRA, 1983; COOK, 1996). 

 

No presente estudo, a técnica do PAS possibilitou a identificação do 

glicogênio citoplasmático das CGP, bem como a expressão de glicoproteínas da 

MEC.  

 

4.4.2.1.a. Preparo das Soluções: 

Para a realização da técnica histoquímica do PAS,  foram preparados: o 

ácido periódico (Produto Vetec, no 784) a 0,5% e o reativo de Schiff . 

Para o preparo do reativo de Schiff, segundo MCMANUS (1946) foi 

dissolvida 1g de fucsina básica (Produto Isofar, no. 616) em 200ml de água quente, 

levando ao ponto de ebulição. À temperatura de 50O C, foram dissolvidos 2g de 

metabissulfito de sódio (Produto Isofar, no. 443). Alcançando a temperatura 

ambiente, foram adicionados 2ml de ácido clorídrico concentrado (Produto Vetec, 

no. 154) e 2g de carvão ativo (Produto Isofar, no. 0712). Após, a mistura foi 

colocada em um frasco de vidro escuro, coberto com papel laminado e mantida em 

ambiente escuro, overnight, à temperatura ambiente. No dia seguinte, a solução, 

após filtrada,  apresentava-se clara ou em cor de palha amarela (LUNA, 1968).  
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Para validar a eficácia do reativo de Schiff, o produto foi colocado em 

uma placa de Petri, sendo testado pela adição de gotas do reativo de Schiff, em 

10ml de formol concentrado (40%) (Produto Isofar, no. 219), apresentando, então, 

rapidamente, a coloração vermelha púrpura (LUNA, 1968). 

 

4.4.2.1.b. Protocolo de coloração da Técnica do PAS (MCMANUS, 1946):  

Os cortes histológicos foram desparafinados em xilol, hidratados em 

soluções de concentrações decrescentes de etanol e levados até a água destilada. 

A seguir, foram tratados, durante cinco minutos, com ácido periódico a 0,5%, 

lavados em água destilada durante um minuto e imersos, em reativo de Schiff, 

durante 15 minutos. Após a diferenciação em água corrente por 10 minutos, os 

cortes em que se corou os núcleos com Hematoxilina foram, então, imersos em 

hematoxilina de Harris por seis minutos, lavados em água corrente cinco minutos e 

diferenciados em 1% de álcool ácido de três a 10 mergulhos rápidos. Os cortes 

foram lavados em água corrente por cinco minutos e mergulhados em água 

amoniacal e lavados, novamente, em água corrente por 10 minutos. Tanto os cortes 

PAS como aqueles PAS + Hematoxilina foram desidratados em soluções de 

concentrações crescentes de etanol, clarificados em três mudas de xilol e montados 

em Goma de Damar.  

 

Alguns cortes, com a finalidade de remover o glicogênio citoplasmático 

das CGP, foram cobertos com saliva e incubados a 37oC durante 15 minutos e, 

depois de terem sido lavados em água corrente por 10 minutos, foram submetidos 

ao método do PAS.  
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4.4.2.1.c. Aplicabilidade da Técnica de PAS: 

A técnica histoquímica de PAS é utilizada para a localização de certas 

glicoproteínas e do glicogênio (JUNQUEIRA & JUNQUEIRA, 1983; COOK, 1996).  

 

4.4.2.2. PAS + Alcian Blue pH 2,5 / PAS + Alcian Blue pH 1,0 

4.4.2.2.a. Preparo das Soluções: 

Para o preparo da Solução de Alcian Blue pH 1,0, 1g de alcian blue 8GX 

(Produto Sigma, A-3157) foi dissolvido em 100ml de ácido clorídrico a 0,1N. Para o 

preparo da Solução de Alcian Blue pH 2,5, 1g de alcian blue 8GX foi dissolvido em 

100ml de ácido acético glacial.  

 

4.4.2.2.b. Protocolo da Técnica de Coloração pelo PAS + Alcian Blue pH 2,5/ PAS + 

Alcian Blue pH 1,0: 

Os cortes histológicos foram desparafinados em xilol, hidratados em 

soluções de concentrações decrescentes de etanol e levados até a água destilada. 

A seguir, foram tratados, durante cinco minutos, com ácido periódico a 0,5%, 

lavados em água destilada durante um minuto e imersos, em reativo de Schiff, 

durante 15 minutos. Após a diferenciação em água corrente por 10 minutos, alguns 

cortes foram, então, levados a solução de Alcian Blue pH 2,5 e outras dos mesmos 

blocos, para a solução de Alcian Blue pH 1,0.  Em seguida, os cortes foram lavados 

em água corrente por cinco minutos. Após isso, os cortes foram desidratados em 

soluções de concentrações crescentes de etanol, clarificados em três mudas de xilol 

e montados em Goma de Damar.  
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4.4.2.2.c. Aplicabilidade da Técnica:  

Esta técnica histoquímica de coloração tem o objetivo de demonstrar 

glicosaminoglicanas ácidas. As glicosaminoglicanas ácidas, fortemente sulfatadas, 

reagem em baixos valores de pH com corantes catiônicos adequados e são, 

usualmente, PAS-negativas, enquanto as glicosaminoglicanas ácidas não sulfatadas 

reagem histoquímicamente através dos grupamentos carboxilas, corando-se bem 

com os corantes catiônicos em níveis de pH entre 3,2-1,7. As glicosaminoglicanas 

fracamente sulfatadas coram-se bem nas soluções corantes de pH 2,5 a pH1,0 

(COOK, 1996). 

 

Com este método, as glicosaminoglicanas sulfatadas e não sulfatadas 

coram-se em azul, após a utilização do corante em pH 2,5; em pH 1,0, a solução 

cora em azul, apenas as glicosaminoglicanas sulfatadas. 

 

4.4.3. - Técnica Seletiva de Coloração para Colágeno (Vermelho de 

Picrosirius)  

 

4.4.3.a. Preparo das Soluções: 

 Para a realização da coloração de Picrosirius, foram preparadas as 

seguintes soluções: 1) solução de Picrosirus; pH 2,0; 2) Ácido Clorídrico 0,01N 

(0,83ml de ácido clorídrico completando até 1l  com água destilada) e 3) 

Hematoxilina de Mayer. 

 



 
46 

Para o preparo da solução de Picrosirus: 0,1g de Sirius Red (Produto 

Aldrich, no.2610-10-8) foi dissolvido em uma solução contendo 4g de ácido pícrico 

(Produto Reagen, no.2611) e 100ml de água destilada.  

 

4.4.3.b. Protocolo: 

Os cortes histológicos foram desparafinados em xilol, hidratados em 

soluções de concentrações decrescentes de etanol e levados até a água destilada. 

A seguir, os cortes foram imersos na solução de Picrosirius por 1hora, lavados em 

solução de ácido clorídrico a 0,01N por 2 minutos e então contracorados por 3 

minutos com Hematoxilina de Mayer A seguir, os cortes foram desidratados em 

soluções de concentrações crescentes de etanol, clarificados em três mudas de xilol 

e montados em Goma de Damar. 

 

4.4.3.c. Aplicabilidade da Técnica: 

Este método baseado na coloração por Van Gienson, no fim do século 

passado é um dos tricômicos descritos na literatura de maior eficiência, simplicidade 

e de resultados mais constantes e nítidos. É um método que permite evidenciar o 

colágeno (JUNQUEIRA et al., 1978; JUNQUEIRA et al., 1979). 
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4.5. QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE CÉLULAS GERMINATIVAS 

PRIMORDIAIS 

Para verificar o efeito do busulfan na quantidade de CGP, naqueles 

cortes corados ao PAS de embriões não tratados e tratados com busulfan, as CGP 

presentes nos locais de rota foram contadas, em cortes seriados, a cada 20 

micrômetros.  

 

4.6. ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS (RESPOSTA À 

DIFERENTES TRATAMENTOS) 

Para verificar os efeitos dos diferentes tratamentos (NT, GS, OG, OGA, 

TB e TBS) na sobrevivência dos embriões até o sexto dia de incubação, a análise da 

sobrevivência de Kaplan-Meier foi realizada. A diferença entre as distribuições dos 

tempos de sobrevivência dos tratamentos foi realizada através da estatística do teste 

log rank ao nível de significância de 5%. Estas análises foram realizadas com o 

programa SPSS 10.1 para Windows.   
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5. RESULTADOS  

No presente estudo, os cortes histológicos de embriões de Gallus gallus 

domesticus L., incluídos em Paraplast e, corados pela Hematoxilina e Eosina-floxina 

ou PAS, permitiram a identificação dos estádios 5 a 30 de H&H, nos quais puderam 

ser vistas diferentes etapas do trajeto migratório das CGP desde a sua separação, 

ao nível do hipoblasto (FIG. 1b), até a sua colonização na gônada (FIG. 7l). Outros 

cortes, corados pela técnica seletiva Vermelho de Picrosirius e histoquímicas, o PAS 

e/ou Alcian Blue (pH 2,5 e pH 1,0) permitiram analisar a qualidade da MEC 

circundante às CGP, suposta fonte de modulação para a migração celular. 

Além disso, puderam também ser observadas nítidas diferenças entre os 

animais tratados (FIG. 2, 4,6 e 8) e não tratados com busulfan (FIG. 1, 3, 5 e 7), no 

tocante a: número de CGP, qualidade e quantidade da matriz circundante e 

desenvolvimento das gônadas. 

5.1. IDENTIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CÉLULAS 

GERMINATIVAS PRIMORDIAIS AO LONGO DA ROTA MIGRATÓRIA 

E  DESENVOLVIMENTO GONADAL 

No estádio 5 de H&H (18 a 19 horas de desenvolvimento), cortes 

transversais nos embriões, na região do crescente germinativo (FIG. 1a), permitiram 

observar os limites entre o crescente germinativo e as áreas opaca e pelúcida (FIG. 
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1b a 1d). As CGP foram localizadas no hipoblasto do crescente germinativo (FIG. 

1c). 

 

Nos embriões do estádio 7 de H&H (23 a 25 horas de desenvolvimento), 

os cortes transversais realizados na altura da região do crescente germinativo (FIG. 

1e) demonstraram a presença de CGP, positivas ao PAS, entre o epiblasto e o 

hipoblasto do crescente germinativo (FIG. 1g e 1h). 

No estádio 11 de H&H (50 a 53 horas de desenvolvimento), os cortes 

transversais realizados na altura da porção cefálica (FIG. 1j), permitiram que se 

observassem vasos sanguíneos (FIG. 1k), nos quais estão inseridas em sua luz, as 

CGP (FIG. 1l). 

No estádio 17 de H&H (52 a 64 horas de desenvolvimento), em plena 

etapa de migração intersticial, cortes transversais, na porção posterior às artérias 

onfalomesentéricas (FIG. 3a), permitiram que se observasse o mesoderma da 

esplancnopleura, as aortas dorsais e as futuras regiões de cristas gonadais (FIG. 

3b). Em aumentos maiores, os cortes corados pelo método do PAS, permitiram ver 

CGP no interstício do mesoderma esplâncnico (FIG. 3d, 3e, 3g, 3j e 3k) e nos limites 

do seu epitélio celomático (FIG. 3d).   

No estádio 19 de H&H (70 a 72 horas de desenvolvimento), nos cortes  

realizados na porção anterior aos brotamentos inferiores (FIG. 5a), vê-se a aorta 
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dorsal única, o mesentério dorsal em formação e o local das cristas gonadais (FIG. 

5b). Muitas das CGP estão localizadas no mesentério dorsal, próximo ao ângulo 

celômico (FIG. 5c, 5d, 5e) e algumas já estão colonizando as cristas gonadais (FIG. 

5c e 5d). 

No estádio 21 de H&H (3 ½ dias de desenvolvimento), cortes transversais 

realizados na porção anterior aos brotamentos inferiores (FIG. 5f) permitiram 

observar as saliências das cristas gonadais (FIG. 5g), vendo-se ainda algumas 

células no interior dos vasos (FIG. 5k). 

No estádio 26 de H&H (4 ½ a 5 dias de desenvolvimento), cortes 

transversais anteriores ao brotamento dos membros inferiores (FIG. 7a) 

demonstraram gônadas protuberantes na cavidade celômica (FIG. 7b a 7h), 

revestida por um epitélio celomático, em cujos cordões derivados destes, insere-se a 

maioria das CGP (FIG. 7d). Estes cordões dispõem-se de modo tortuoso (FIG. 7d). 

Foi notada, a migração de CGP, no mesentério dorsal, próximo ao ângulo celômico 

(FIG. 7d). 

No estádio 30 de H&H (6 ½ dias de desenvolvimento), nos cortes 

transversais anteriores ao brotamento dos membros inferiores (FIG. 7i), notam-se 

gônadas bem desenvolvidas e protuberantes na cavidade celômica (FIG. 7j), onde 

os cordões repletos de CGP (FIG.7k) distinguem-se do estroma adjacente (FIG. 7l).  



 
52 

5.2.  PLASTICIDADE DAS MOLÉCULAS DA MATRIZ 

EXTRACELULAR AO LONGO DO TRAJETO MIGRATÓRIO DE 

CÉLULAS GERMINATIVAS PRIMORDIAIS  

Durante os estádios de separação (estádios 5 e 7 de H&H), moderada 

positividade ao PAS foi notada na matriz intersticial do hipoblasto (FIG. 1c, 1g e 1h). 

Pelas associações Alcian Blue pH 2,5 + PAS ou Alcian Blue pH 1,0 + PAS, 

moderada alcianofilia foi observada por entre as células mesenquimais e fraca na 

membrana basal do hipoblasto, sendo predominante nesta membrana, o vermelho-

magenta (PAS-positiva) (FIG. 1h). Pela técnica do Vermelho de Picrosirius, 

positividade foi observada na MEC do interstício e da membrana basal do 

hipoblasto, de embriões do estádio 5 de H&H (FIG. 1d) e também, por entre as 

células mesenquimais no estádio 7 de H&H (FIG. 1i).  

 

No estádio 17 de H&H, correspondente à migração intersticial em que a 

maioria das CGP encontra-se migrando por entre as células mesenquimais do 

mesoderma da esplancnopleura (sendo raras aquelas nas gônadas), notou-se ao 

PAS, fraca positividade por entre as células mesenquimais deste folheto (FIG. 3e, 3f, 

3g, 3i, 3j e 3k), e mais intensa na membrana basal (FIG. 3d, 3e, 3f, 3g, 3i,  3j e 3k). 

Pela associação Alcian Blue pH 2,5 + PAS, predominância da coloração azul por 

entre as células mesenquimais dos locais de rota das CGP (FIG. 3f, 3g e 3h), bem 

como alcianofilia na membrana basal do epitélio celomático da esplancnopleura 

(FIG. 3f e 3g). Quanto às futuras cristas gonadais, fraca positividade por entre as 

células mesenquimais para o Alcian Blue pH 2,5 (FIG. 3f e 3h) e para o PAS (FIG. 3f 

e 3h). Pela associação Alcian Blue pH 1,0 + PAS, positividade PAS, notando-se 
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fraca alcianofilia na matriz intersticial e na membrana basal do epitélio celomático do 

mesoderma da esplancnopleura (FIG. 3j). A futura região de cristas gonadais 

revelou positividade ao método seletivo do Vermelho de Picrosirius (FIG. 3I). 

No estádio 19 de H&H, quando as células se concentram no ângulo 

celômico e algumas já colonizaram as cristas gonadais, positividade fraca ao PAS foi 

vista por entre as células mesenquimais tanto do mesentério dorsal quanto das 

cristas gonadais. As membranas basais destas regiões apresentaram positividades 

ao PAS de modo moderado. Ambas as associações, Alcian Blue pH 2,5 + PAS e 

Alcian Blue pH 1,0 + PAS apresentaram-se moderadamente alcianofílicas em toda a 

MEC. Quanto ao método seletivo do Vermelho Picrosirius, positividade para o  

colágeno: intensa na membrana basal e moderada por entre as células 

mesenquimais do mesentério dorsal e das cristas gonadais.  

Durante o estádio 21 de H&H, o de colonização, positividade ao PAS foi 

vista por entre as células mesenquimais do mesentério dorsal e das cristas 

gonadais, estando esta mais intensa nas membranas basais próximas às regiões de 

rota migratória, apreciadas como uma linha contínua fortemente corada (FIG. 5h, 5i, 

5j e 5k). Pelas associações dos métodos Alcian Blue pH 2,5 + PAS e Alcian Blue pH 

1,0 + PAS, notou-se prevalência do azul alciano na primeira associação (FIG. 5i), 

enquanto na segunda, semelhante positividade para o PAS e Alcian Blue (FIG. 5j e 

5k). A membrana basal contínua, ao longo da rota migratória, é também alcianofílica 

em ambos, pH 2,5 (FIG. 5i) e pH 1,0 (FIG. 5j e 5K), para o Vermelho de Picrosirius 

indicativo de colágeno (FIG. 5i). 
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No estádio 26 de H&H, observou-se intensa positividade ao PAS na matriz 

intersticial do mesentério dorsal (FIG. 7c). Quanto às membranas basais, estas 

permanecem como uma linha contínua, ao longo do trajeto migratório fortemente 

positivas ao PAS (FIG. 7d). A associação Alcian Blue pH 2,5 + PAS revelou forte 

presença alcianofílica na MEC do mesentério dorsal, sendo fraca a positividade da 

MEC das gônadas (FIG. 7e). Entretanto, a associação ao pH 1,0 demonstrou 

prevalência ao PAS por entre as células mesenquimais do mesentério dorsal (FIG. 

7f). Positividade para o colágeno foi notada na matriz intersticial do mesentério 

dorsal, na sua membrana basal e na MEC das gônadas em desenvolvimento (FIG. 

7g e 7h). 

Nas gônadas desenvolvidas do estádio 30 de H&H (estádio final de 

colonização), intensa positividade ao PAS (FIG. 7k). Pelas associações Alcian Blue 

pH 2,5 + PAS ou Alcian Blue pH 1,0 +PAS, foi notada fraca alcianofilia na MEC das 

gônadas em desenvolvimento e foi vista moderada positividade ao Vermelho de 

Picrosirius, no estroma por entre os cordões das gônadas em desenvolvimento (FIG. 

7l). 
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5.3. IDENTIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CÉLULAS 

GERMINATIVAS PRIMORDIAIS AO LONGO DA ROTA MIGRATÓRIA 

E DESENVOLVIMENTO GONADAL EM EMBRIÕES TRATADOS COM 

BUSULFAN® 

No estádio 5 de H&H de embriões tratados com busulfan® (18 a 19 horas 

de desenvolvimento), cortes transversais na região do crescente germinativo (FIG. 

2a), permitiram que fossem observados os limites entre o crescente germinativo e as 

áreas opaca e pelúcida (FIG. 2b a 2c).  

 

Nos embriões tratados com busulfan do estádio 7 de H&H (23 a 25 horas 

de desenvolvimento), os cortes transversais realizados na altura da região do 

crescente germinativo (FIG. 2e) demonstraram a presença de CGP, positivas ao 

PAS por o epiblasto e o  hipoblasto do crescente germinativo (FIG. 2g a 2i), 

destacando-se que algumas CGP encontram-se por entre os vasos extra-

embrionários que estão em formação (FIG. 2i). 

Nos embriões tratados com busulfan do estádio 11 de H&H (50 a 53 

horas de desenvolvimento), os cortes transversais realizados na porção cefálica do 

crescente germinativo (FIG. 2j) já permitiram observar alguns vasos extra-

embrionários (FIG. 2k), onde as CGP estão inseridas (FIG. 2l). 
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Nos embriões tratados com busulfan do estádio 17 de H&H (52 a 64 

horas de desenvolvimento), em plena etapa de migração intersticial, cortes 

transversais na porção posterior às artérias onfalomesentéricas (FIG. 4a), permitiram 

que observasse o mesoderma da esplancnopleura, as aortas dorsais e as futuras 

regiões de cristas gonadais (FIG. 4b). Em aumentos maiores, os cortes corados pelo 

método do PAS, permitiram ver CGP no interstício do mesoderma esplâncnico (FIG. 

4i e 4j) e no epitélio celomático (FIG. 4g). Nestes embriões tratados com busulfan, o 

número de CGP apresentou-se reduzido ao longo da rota migratória das CGP (TAB. 

1). 

Nos embriões tratados com busulfan do estádio 19 de H&H (70 a 72 

horas de desenvolvimento), cortes na porção anterior aos brotamentos inferiores 

(FIG. 6a) demonstraram a aorta dorsal única, o mesentério dorsal em formação e os 

locais das cristas gonadais (FIG. 6b). Raras foram as CGP localizadas ao longo do 

mesentério dorsal. Algumas foram vistas colonizando as cristas gonadais (FIG. 6c e 

6d). 

Nos embriões tratados com busulfan do estádio 21 de H&H (3 ½ dias de 

desenvolvimento), cortes transversais realizados na porção anterior aos brotamentos 

inferiores (FIG.6e) permitiram observar as saliências das cristas gonadais (FIG.6f). 

Nestes embriões, algumas CGP foram vistas no mesentério dorsal, próximas ao 

ângulo celômico (FIG. 6g) e somente poucas colonizam as cristas gonadais (FIG. 6i 

e 6j). 
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Nos embriões tratados com busulfan do estádio 26 de H&H (4 ½ a 5 dias 

de desenvolvimento), cortes transversais realizados na porção anterior ao 

brotamento dos membros inferiores (FIG.8a) demonstraram gônadas protuberantes 

na cavidade celômica revestida por um epitélio celomático (FIG. 8b a 8g), em cujos 

cordões derivados deste epitélio, insere-se a maioria das CGP (FIG. 8d). Os cordões 

mesenquimais apresentaram certo grau de desorganização, além de estarem 

bastante afilados (FIG. 8d). 

Nos embriões tratados com busulfan do estádio 30 de H&H (6 ½ dias de 

desenvolvimento), os cortes transversais anteriores ao brotamento dos membros 

inferiores (FIG. 8h) mostraram gônadas protuberantes na cavidade celômica (FIG. 

8i), onde os cordões, além de afilados, dispostos de modo desorganizado, 

apresentaram raras CGP (FIG. 8j e 8k). 

TABELA 1. Número de CGP em embriões não tratados (NT) e tratados com busulfan 

(TB).  

 

 

 

Estádio N Número de CGP Diferença (***) 

  
 

NT TB NT-TB 
 

17 3 73,0  7,8 25,0  2,1 (*) valor-p = 0,05 
 

19 3 84,0  3,1 28,7  3,4 (*) valor-p = 0,05 
 

21 3 96,0  7,6 38,3  9,5 (*) valor-p = 0,05 
 

26 3 110,3  16,5 32,3   5,5 (*) valor-p = 0,05 

     

Dados são expressos como média   EP. 
(*) Diferenças estatísticamente significantes em P<0.05. 

(***)Hipótese nula: NTTB - Mann-Whitney teste (unilateral) 
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5.4. PLASTICIDADE DAS MOLÉCULAS DA MATRIZ 

EXTRACELULAR AO LONGO DO TRAJETO MIGRATÓRIO DE 

CÉLULAS GERMINATIVAS PRIMORDIAIS EM EMBRIÕES 

TRATADOS COM BUSULFAN® 

Durante os estádios de separação nos embriões tratados com busulfan 

(estádios 5 e 7 de H&H), positividade ao PAS foi notada na matriz vizinha às CGP 

(FIG. 2c, 2g, 2h e 2i). Pela associação Alcian Blue pH 2,5 + PAS, alcianofilia foi 

notada por entre as células epiblásticas e hipoblásticas e fraca na membrana basal 

do hipoblasto (FIG. 2i). Pela técnica do Vermelho de Picrosirius, foi notada 

positividade na MEC do hipoblasto (FIG. 2d).  

 

No estádio 17 de H&H, correspondente à migração intersticial, em 

embriões tratados com busulfan, notou-se fraca positividade ao PAS, na MEC da 

rota migratória das CGP (FIG. 4d). Pela associação Alcian Blue pH 2,5 + PAS, 

positividade por entre as células mesenquimais do mesoderma da esplancnopleura 

(FIG. 4e e 4f) e moderada na matriz intersticial das futuras cristas gonadais (FIG. 4e 

e 4g). Nesta associação, a membrana basal do mesoderma da esplancnopleura 

apresentou-se moderada (FIG. 4e e 4f) e a das futuras cristas gonadais 

intensamente alcianofílica (FIG. 4e e 4g). Pela associação Alcian Blue 1,0 + PAS, 

moderada positividade por entre as células mesenquimais de todo o trajeto 

migratório, estando fraca na membrana basal do mesoderma da esplancnopleura e, 

intensa na membrana basal das futuras cristas gonadais (FIG. 4h e 4j). Toda a rota 
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migratória das CGP revelou positividade ao método do Vermelho de Picrosirius (FIG. 

4k e 4l). 

No estádio 19 de H&H, nos embriões tratados com busulfan, moderada 

positividade ao PAS foi notada na MEC de todo o trajeto das CGP. Pelas 

associações pH 2,5 + PAS, intensa alcianofilia na matriz intersticial do mesentério 

dorsal e das cristas gonadais e, positividade na membrana basal. Pela associação 

Alcian Blue pH 1,0 + PAS, fraca foi a positividade por entre as células mesenquimais 

do mesentério dorsal e das cristas gonadais, estando moderada nas suas 

membranas basais. Toda a rota migratória das CGP revelou positividade ao método 

do Vermelho de Picrosirius. 

Nos embriões tratados com busulfan do estádio 21 de H&H, notou-se 

positividade ao PAS, por entre as células mesenquimais do mesentério dorsal e das 

cristas gonadais, sendo mais intensa nas membranas basais, apreciadas como uma 

linha contínua fortemente corada (FIG. 6g e 6h). Pela associação dos métodos 

Alcian Blue pH 2,5 + PAS, notou-se prevalência do azul alciano por entre as células 

mesenquimais e intensa positividade nas membranas basais (FIG. 6i e 6j). Percebe-

se nas associações Alcian Blue pH 1,0 + PAS, prevalência de positividade ao PAS 

(FIG. 6i); membrana basal contínua, ao longo da rota migratória, também 

alcianofílica em ambos, pH 2,5 (FIG. 6i e 6j) e pH1,0 (FIG. 6k), bem como para o 

Vermelho de Picrosirius (FIG. 6l). 
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Nos embriões tratados com busulfan do estádio 26 de H&H foi notada, 

intensa positividade ao PAS na MEC do mesentério dorsal e das gônadas (FIG. 8c). 

Quanto às membranas basais, no interior das gônadas, estas são descontínuas 

(FIG. 8d). As associações Alcian Blue + PAS pH 2,5 e Alcian Blue + pH 1,0 

revelaram moderada alcianofilia por entre as células mesenquimais do mesentério 

dorsal e fraca positividade no estroma gonadal (FIG. 8e e 8f). Intensa positividade na 

MEC, ao longo da rota migratória para o colágeno (FIG. 8g). 

Nas gônadas de embriões tratados do com busulfan do estádio 30 de H&H 

(estádio final de colonização), fraca positividade ao PAS (FIG. 8j e 8k) e ao Alcian 

Blue (pH 2,5 e pH 1,0) foi vista. Ao Vermelho de Picrosirius, moderada positividade  

foi notada no  estroma por entre os cordões das gônadas em desenvolvimento (FIG. 

8l). 
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FIGURA 1 
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Inserir prancha 1 (documento: pranchas 1-8). No verso da página 

61, inserir legenda da figura 1 (documento: legendas dos 

resultados)
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FIGURA 2 
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Inserir prancha 2 (documento: pranchas 1-8). No verso da página 

63, inserir legenda da figura 2 (documento: legendas dos 

resultados) 
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FIGURA 3 
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Inserir prancha 3 (documento: pranchas 1-8). No verso da página 

65, inserir legenda da figura 3 (documento: legendas dos 

resultados) 
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FIGURA 4 
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Inserir prancha 4 (documento: pranchas 1-8). No verso da página 

67, inserir legenda da figura 4  (documento: legendas dos 

resultados) 
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FIGURA 5 
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Inserir prancha 5 (documento: pranchas 1-8). No verso da página 

69, inserir legenda da figura 5  (documento: legendas dos 

resultados) 
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FIGURA 6 
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Inserir prancha 6 (documento: pranchas 1-8). No verso da página 

71, inserir legenda da figura 6  (documento: legendas dos 

resultados) 
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FIGURA 7 
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Inserir prancha 7 (documento: pranchas 1-8). No verso da página 

73, inserir legenda da figura 7  (documento: legendas dos 

resultados) 
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FIGURA 8 
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Inserir prancha 8 (documento: pranchas 1-8). No verso da página 

75, inserir legenda da figura 8  (documento: legendas dos 

resultados) 
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Inserir nesta página, tabela 2 (documento: tabela resultados matriz0 
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5.5. SOBREVIVÊNCIA DOS ANIMAIS EM RESPOSTA A DIFERENTES 

TRATAMENTOS  

Para se tornar viável o presente estudo, um dos procedimentos 

necessários foi o de estabelecer uma dosagem para o busulfan que não fosse tóxica 

o suficiente para exterminar toda a população de embriões tratados com esta droga, 

no período de 1 a 6 dias de desenvolvimento, bem como reduzisse o número de 

CGP. Pelo fato de o busulfan não ser diluído em óleo de gergelim, mas sim 

suspendido, foi indispensável o uso de um solvente para tal fármaco (em questão, o 

solvente foi acetona), que, associado ao busulfan não alterasse a sobrevivência dos 

embriões.  

 

O óleo de gergelim aparenta ser um fator influente na sobrevivência dos 

embriões. Contudo, o efeito tóxico do busulfan parece ser mais acentuado. A 

sobrevivência dos embriões no período especificado de observação é mostrado na 

TABELA 3. A proporção de embriões sobreviventes ao final do período (seis dias) 

encontra-se resumida na TABELA 4. 

 As curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier para os seis grupos 

estudados demonstraram que os diferentes tratamentos acarretam efeitos tóxicos 

distintos. Os grupos tratados com busulfan (TB e TBS) tiveram maior número de 

embriões mortos do que os grupos controles com óleo de gergelim (OG) e com óleo 

de gergelim e acetona (OGA). Entretanto, o óleo de gergelim (grupos OG e OGA) 

revelou o seu efeito tóxico, o que pode ser verificado ao se compararem as curvas 
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de sobrevivência destes grupos com aquelas dos grupos de embriões controles 

simulados (GS) e não tratados (NT) (GRAF. 1).  

Embora os tempos médios de sobrevivência (com os respectivos 

intervalos de confiança a 95%) dos embriões dos grupos TB, TBS e OG seja de 4 

dias (TAB. 5),  o percentual de embriões mortos a cada dia do desenvolvimento 

embrionário, difere entre estes grupos (TAB. 3). Os embriões do grupo TB morrem 

em maior quantidade no primeiro (16,3%) e no segundo dias de desenvolvimento 

(18,3%). Neste grupo, muitos não resistem ao tratamento até o sexto dia, 

sobrevivendo apenas 28,57% dos embriões (TAB. 3 e GRAF. 1).  

Os embriões do grupo TBS morrem em maior quantidade no primeiro dia 

de desenvolvimento (25,9%) e muitos não resistem ao tratamento até o quinto dia. 

Contudo, neste grupo de embriões tratados com busulfan em suspensão, não houve 

embriões mortos no sexto dia, quando sobreviveram apenas 33,3%. Os embriões do 

grupo OG morrem em maior freqüência, no primeiro (34,2%) e no sextos dia de 

desenvolvimento (20,5%), sobrevivendo até o sexto dia 56,52% dos embriões 

(GRAF. 1). 

O teste log rank, ao nível de significância de 0,01 (1%), indicou a 

existência de diferença estatisticamente significativa (2 = 34,02; g.l. = 5; valor-p = 

2,410-6) entre os tempos de sobrevivência dos embriões segundo os diversos 

tratamentos e identifica, na tabela 5, as diferenças entre os tratamentos.  
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Os resultados apontados na TABELA 6, indicam que ao final do sexto dia 

de exposição aos diferentes tratamentos, os grupos TB e TBS não apresentam 

comportamentos estatisticamente diferentes (p>0,01), assim como o par de 

tratamento OG e OGA e o par de tratamento NT e GS. Nota-se com isso que, 

dissolvido em acetona ou em suspensão, o busulfan não alterou significativamente 

(p>0,01) sua ação sobre a sobrevivência dos embriões. Analogamente, o óleo de 

gergelim atuou de modo semelhante (p>0,01) tanto nos embriões do grupo OG 

quanto nos embriões do grupo OGA, bem como a introdução da agulha no vitelo não 

fez o grupo de simulação ter comportamento diferente do grupo não tratado (TAB. 

6).  

As ações tóxicas tanto do busulfan quanto do óleo de gergelim foram 

relevantes ao final do sexto dia, uma vez que ambas as substâncias, conjugadas ou 

não com a acetona, reagiram com diferença estatística altamente significante (p< 

0,01) quando comparada com aquela ocorrida entre os grupos não tratados (NT) e 

de simulação (GS) (TAB. 6). 

Pôde-se perceber então, que ao final do sexto dia de exposição, o 

busulfan e o óleo de gergelim tiveram comportamento estatísticamente semelhante 

(p<0,01), mesmo quando misturados à acetona, o que indica a equivalência dos 

quatro tratamentos nesse período de tempo (TAB. 6). 
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Surgiu com relevância nas observações, o fato de a ação do óleo de 

gergelim conjugado ter comportamento estatístico, apresentando diferença 

altamente significante (p<0,01) do grupo OG quando comparados aos grupos NT e 

GS (TAB. 6). 
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Inserir página 82 do documento: tabelas estatística. 
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Inserir página 83 do documento: tabelas estatística 
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Inserir página 84 do documento: tabelas estatística 
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6. DISCUSSÃO 

Após WALDEYER (1870) haver descrito, pela primeira vez, as células 

germinativas primordiais (CGP) de embriões de Gallus no interior das gônadas, 

posteriores estudos acrescentaram dados que contribuíram para o maior 

conhecimento das características morfológicas destas células, bem como suas 

características histoquímica e ultra-estrutural. Estas características tornaram 

possível traçar o trajeto destas células, desde que são vistas no hipoblasto do 

crescente germinativo até o seu destino final. Atualmente, após o conhecimento 

destas características celulares, o interesse dos pesquisadores voltou-se para os 

mecanismos que regulariam esta migração (DONOVAN et al., 1987).  

 

SWIFT (1914) mostrou que as CGP apareciam pela primeira vez em uma 

região arquiforme, entre as áreas pelúcida e opaca e a denominou de crescente 

germinativo. Hoje, é sabido que esta região é o hipoblasto tardio e que as CGP não 

se originam dele, mas sim do epiblasto, fonte de origem de células embrionárias de 

Gallus (SCHOENWOLF, 1991).  

De acordo com FUJIMOTO et al. (1976), a rota migratória das CGP de 

Gallus é constituída pelas seguintes etapas, que ocorrem em distintas estruturas: 1) 

etapa de separação, no hipoblasto tardio (região do crescente germinativo), de onde 

as CGP se separam durante os estádios 4 a 8 de H&H; 2) etapa de migração pelos 

vasos sanguíneos extra-embrionários, da região do crescente germinativo e 

posterior migração pelos vasos sanguíneos intra-embrionários, após o estádio 12 

de H&H; 3) etapa de migração intersticial, na região posterior às artérias 
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onfalomesentéricas, saindo da aorta dorsal e, eventualmente, dos vasos sanguíneos 

presentes ao longo da rota para migrarem inicialmente no mesênquima e no 

revestimento endodérmico do mesoderma esplâncnico e, posteriormente, no 

mesênquima e no epitélio celomático do seu sucessor, o mesentério dorsal; 4)  

etapa de colonização que ocorre nas futuras regiões de cristas gonadais (durante o 

estádio 17 de H&H), no epitélio e no mesênquima destas cristas (estádios 19 a 23 

de H&H) e, posteriormente, nas gônadas (estádios 24 a 30).  

Nos estudos histoquímicos realizados por CLAWSON & DOMM (1963) e 

MEYER (1964), nas etapas de migração e colonização das CGP de embriões de 

Gallus, foi demonstrado que, além das CGP serem distinguíveis das células 

somáticas  são PAS positivas, em virtude do seu glicogênio citoplasmático.  

No presente estudo, CGP puderam ser detectadas, em grande número, 

nos estádios 5 e 7 de H&H, na altura do crescente germinativo, facilmente vistas por 

seu citoplasma positivo ao PAS. Tais células puderam ser encontradas, por volta do 

estádio 11 de H&H, no interior dos vasos sanguíneos extra-embrionários da porção 

cefálica do embrião. Embora algumas poucas já possam ser notadas na região de 

futuras cristas gonadais durante o estádio 17 de H&H, a maior parte delas ainda se 

encontrava migrando no mesoderma da esplancnopleura. Seguindo o 

desenvolvimento embrionário, cortes em regiões do mesentério dorsal, na porção 

anterior aos membros inferiores, deixaram ver numerosas células no estádio 19 de 

H&H e no estádio 21 de H&H, sendo que, neste último, a colonização da gônada 

está ocorrendo em grande intensa. Apesar disto, CGP ainda foram vistas no interior 
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de um vaso do mesentério dorsal. Esta observação está de acordo com o informado 

por ANSTROM & TUCKER (1996) que descreveram a possibilidade das CGP 

estarem migrando no interior dos vasos sanguíneos, por volta de 3 dias de 

desenvolvimento. Ainda em nosso estudo, no estádio 26 de H&H, a maioria das 

CGP encontrava-se nas gônadas, embora pudessem ser vistas no mesentério 

dorsal, próximo ao ângulo celômico, anterior aos membros inferiores. No estádio 30 

de H&H, elas completaram a etapa de colonização.  

 Corroborando os resultados de FUJIMOTO et al. (1976), no presente 

estudo, notou-se a disposição do glicogênio citoplasmático, variando de acordo com 

os estádios embrionários. Em estádios de separação (E5 e E7) e de migração pelos 

vasos extra-embrionários (estádio 11), o glicogênio foi encontrado de modo 

homogêneo no citoplasma. Nos estádios em que as células estão migrando no 

mesoderma da esplancnopleura (E17 de H&H) e no seu sucessor - o mesentério 

dorsal (estádios 19, 21, 26 e 30 de H&H), o glicogênio citoplasmático tornou-se 

organizado em grumos em um dos pólos da célula, disposto de maneira semi-lunar, 

como descrito por FUJIMOTO et al. (1976). Além disso, os resultados obtidos no 

presente estudo foram consistentes com os de CLAWSON & DOMM (1963), que 

descreveram ser estas células, não resistentes à diastase, positivas ao PAS no seu 

trajeto migratório; contudo, se tornam negativas, ao penetrarem no interior das 

gônadas. Segundo CLAWSON & DOMM (1963), este fato deve estar associado à 

necessidade energética destas células. 
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Alguns autores têm documentado a importância da distribuição temporal 

e espacial dos constituintes matriciais no processo de migração das CGP dos 

vertebrados (em humanos: PEREDA et al., 1988; em camundongos: SOTO-SUAZO 

et al., 2002 a, b; 2004; em aves: CRITCHLEY, 1979; ENGLAND, 1983; URVEN et 

al., 1989; GARCIA-CASTRO et al., 1997; SOTO-SUAZO et al., 2002 a, b, 2004). Tal 

influência moduladora deriva do fato de que a interação célula-matriz fornece as 

condições adequadas para que a célula modifique a sua forma, inicie o seu 

movimento e se diferencie (HAY, 1991). As células se ligam a diversos componentes 

da matriz extracelular (MEC), como as glicoproteínas interativas, as colagênicas, as 

glicosaminoglicanas e proteoglicanas. Dependendo da molécula que estas células 

possam se aderir, haverá estímulo ou inibição para diferentes atividades, que 

incluem: movimento, divisão ou síntese de secreção.  

 

Os trabalhos de URVEN et al. (1989), por meio de métodos imuno-

histoquímicos, revelaram a expressão de fibronectina e laminina, no mesênquima 

entre as células epiblásticas e hipoblásticas, durante a etapa de separação das CGP 

de embriões de Gallus. Segundo URVEN et al. (1989), durante os estádios 15 a 26 

(correspondentes às etapas de migração e colonização), a expressão para laminina 

manteve-se similar àquela notada nos estádios de separação, enquanto a 

fibronectina foi expressa mais intensamente por entre as células mesenquimais, ao 

longo do trajeto migratório das CGP.  

 

Embora a laminina seja um constituinte matricial que está principalmente 

associado às membranas basais (KLEINMAN et al., 1984), estudos realizados em 
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embriões de camundongos por GARCIA-CASTRO et al. (1997) E SOTO-SUAZO et 

al. (1997b) indicaram  a existência de uma distribuição temporal e espacial de 

laminina,  que está correlacionada às diferentes fases do processo migratório das 

CGP. Estudos in vitro mostraram que as CGP aderem ao domínio E3 da molécula de 

laminina em experimentos de bloqueio, sugerindo que esta adesão seja mediada por 

proteoglicanas da superfície das CGP (GARCIA-CASTRO et al., 1997). 

 

Alguns autores têm demonstrado a presença de fibronectina, na MEC da 

rota migratória de CGP, em diferentes modelos animais (em aves: CRITCHLEY et 

al., 1979; SANDERS, 1982; ENGLAND, 1983; URVEN et al., 1989; ANSTROM & 

TUCKER, 1996; em camundongos: FUJIMOTO et al., 1985; ALVAREZ-BUYLLA & 

MERCHANT-LARIOS, 1986). Estudos imuno-histoquímicos, também têm 

comprovado, por hibridização in situ e pela reação da polimerase transcriptase 

reversa (ANSTROM & TUCKER, 1996) que a tenascina-C é um componente da 

MEC que está associada às CGP em embriões de Gallus. Segundo estes autores, a  

fibronectina (glicoproteína interativa), da mesma forma, está presente na rota 

migratória das CGP embora, não esteja intimamente relacionada com o processo 

migratório das CGP.  

 

 No atual estudo, foi verificada uma moderada positividade para 

glicoproteínas interativas, reativas ao PAS, nas fases iniciais da rota migratória, no 

interstício do crescente germinativo. Observou-se positividade intersticial ao PAS, 

tanto no mesênquima da esplancnopleura quanto no início da formação do 

mesentério dorsal, nos locais onde havia abundância de CGP em embriões dos 
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estádios 17 a 19 de H&H. No entanto, a positividade foi gradativamente aumentada 

ao redor das CGP, à medida que estas estão colonizando as cristas gonadais 

(estádio 21 de H&H) e gônadas (estádio 26 de H&H), tornando-se fortemente 

positivas nas gônadas em desenvolvimento. A positividade observada no presente 

estudo, nas etapas de separação e migração (no mesênquima esplâncnico e seu 

sucessor, mesentério dorsal), tornou-se mais intensa nos estádios de gônadas. 

Estes dados estão de acordo com os achados de URVEN et al. (1989) que 

demonstraram haver a presença de fibronectina e laminina ao longo da rota 

migratória, como também aqueles demonstrados por ANSTROM & TUCKER (1996) 

no que se refere à presença da fibronectina e da tenascina-C.  

 

Ao estudarmos a presença de glicosaminoglicanas sulfatadas e não 

sulfatadas, observamo-nas moderadamente expressa no interstício das etapas 

iniciais da rota migratória, ou seja, nos estádios 5 e 7 de H&H, na altura do 

crescente germinativo. Nos estádios 17 e 19, na altura do mesênquima da 

esplancnopleura e do mesentério dorsal, verificou-se também a expressão de 

glicosaminoglicanas sulfatadas e não sulfatadas; estas aumentavam, à medida que 

as células colonizavam intensamente as cristas gonadais (estádio 21 de H&H) e as 

gônadas (estádio 30 de H&H). URVEN et al. (1989), em várias etapas da rota 

migratória das CGP, detectaram a presença de condroitin sulfato. Os achados do 

presente estudo, com relação às glicosaminoglicanas sulfatadas, estão de acordo 

com aqueles obtidos por URVEN et al (1989) que notaram, aumentada, a expressão 

de condroitin sulfato durante as etapas de migração e colonização das CGP.  
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A presença de colágeno em toda a rota migratória foi estudada, por 

SOTO-SUAZO et al. (2002b; 2004), pelo fato de que esta glicoproteína participa 

ativamente da modulação da atividade migratória de outras células embrionárias 

(PERRIS et al., 1991; ERICKSON & PERRIS, 1993; SIROTHEAU-CORRÊA, 1999; 

SIROTHEAU-CORRÊA et al., 2001). Constatamos no presente estudo, que o 

colágeno intersticial, quando corado pelo Vermelho de Picrosirius, mostrou-se 

moderadamente presente desde os estádios iniciais da rota migratória no crescente 

germinativo, até a modelagem da gônada, e que, quando a gônada já encerrava sua 

população de CGP, decresceu em quantidade. Estes padrões de expressão 

fornecem novos subsídios para as conclusões de SOTO-SUAZO et al. (2004), a 

saber: “Os colágenos I, III e IV parecem ter uma função permissiva para a migração 

das CGP, enquanto o colágeno V, uma função mais restritiva para este processo”. 

 

 A participação da membrana basal dos epitélios distribuídos ao longo da 

rota migratória, como elemento estimulador da movimentação das CGP, tem sido 

defendido por alguns autores. Pelo fato de a região do crescente germinativo não 

apresentar um mesênquima bem desenvolvido, CRITCHLEY et al. (1979) e 

ENGLAND (1983) acreditam que os constituintes matriciais presentes nas 

membranas basais são fundamentais para que as células realizem o seu movimento 

de separação do hipoblasto. Ademais, HEASMAN et al. (1985), em estudos em 

anfíbios, sugeriram que a presença de membrana basal na rota migratória das CGP 

está correlacionada à sua migração. De acordo com os autores, as membranas 

basais presentes na rota migratória poderiam regular o deslocamento das CGP até 
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as cristas gonadais. Contudo, o mecanismo preciso, envolvido neste processo, não 

está ainda, totalmente, elucidado. 

  

Nossos achados em Gallus são similares aos encontrados por outros 

pesquisadores, quando estudam outros modelos experimentais. Neste estudo, a 

membrana basal do hipoblasto do crescente germinativo mostrou-se fortemente 

positiva para as glicoproteínas interativas, fracamente positiva para as 

glicosaminoglicanas sulfatadas e não sulfatadas, bem como moderadamente 

positiva para o colágeno, significando tratar-se de grande atividade de glicoproteínas 

interativas na etapa da migração das CGP. A positividade da membrana basal do 

epitélio celomático ao PAS e ao Alcian Blue (pH 2,5 e pH 1,0) cresceu à medida que 

as células por aí migraram em direção ao seu destino final, formando uma linha 

contínua fortemente corada, ao longo da rota migratória. A quantidade de colágeno 

presente na membrana basal atingiu também as maiores proporções neste período, 

que vai do estádio 19 a 21 de H&H, tendo sido verificado a sua diminuição na 

membrana basal da gônada já colonizada (estádios 26 e 30 de H&H).  

 

Pesquisas que correlacionam a MEC e a migração de células 

embrionárias são cruciais para a melhor compreensão dos mecanismos de interação 

celular que ocorrem durante a formação de tecidos e órgãos. Para elucidar como 

estas interações ocorrem no processo migratório das CGP, drogas de mecanismos 

esterilizantes podem ser utilizadas, como é o caso do busulfan, que inibe a migração 

das CGP, por ser capaz de destruí-las.  No presente estudo, injetou-se busulfan em 
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grupos de ovos embrionados (tratados com busulfan em suspensão - TBS e tratados 

com busulfan diluído em acetona - TB). 

 

Outros experimentos, também utilizando o busulfan, foram realizados em 

embriões de Gallus (VICK et al., 1993; BRESSLER et al., 1994; AIGE-GIL & 

SIMKISS, 1991) com o objetivo de encontrar possíveis veículos, uma rota de 

inoculação, a concentração ideal do busulfan, bem como observar a sua influência 

na formação de tecidos e órgãos. De fato, estabelecer-se o estádio embrionário em 

que a inoculação da droga deverá ser feita é fundamental para a obtenção dos 

resultados. No atual trabalho, pôde constatar alterações no número de células que 

migraram em diferentes etapas da rota migratória, na MEC e no desenvolvimento 

das gônadas. 

 

Embriões em estádios iniciais de desenvolvimento apresentam uma 

grande quantidade de fluído subjacente ao blastoderma.  Sendo assim, a inoculação 

por meio de um veículo oleoso acarreta a dispersão desta substância no fluido 

localizado entre o vitelo e o blastoderma, o que facilita a absorção do veículo pelo 

embrião (BRÜNSTOM & OBHERG, 1982). 

 

Assim, no presente trabalho, adotou-se o óleo de gergelim como veículo 

para o busulfan. Embora este veículo seja favorável à realização do experimento em 

questão, SWARTZ (1980) e AIGE-GIL & SIMKISS (1991) já haviam descrito que as 

substâncias oleosas são tóxicas para os embriões. No presente estudo, observou-se 
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que os embriões tratados com o óleo de gergelim apresentavam diferenças 

estatisticamente significativas quando comparados com aqueles grupos de embriões 

não tratados ou que receberam a interferência do meio (grupo de simulação - GS). 

Estes resultados estão de acordo com aqueles obtidos por SWARTZ (1980) e AIGE-

GIL & SIMKISS (1991). 

 

HALLET & WENTWORTH (1991) relataram a importância de um solvente 

para o busulfan que não fosse tóxico aos embriões de Gallus. Assim, descreveram 

que se fosse encontrado um solvente para o busulfan, como é o caso do propileno 

glicol (que não é tóxico ao embrião), a mortalidade dos embriões, poderá ser 

reduzida eliminando, também, as incertezas da dosagem, quando a droga é utilizada 

em suspensão.  

 

O busulfan é incapaz de ser dissolvido em veículos hidrofílicos. No 

entanto, este fármaco é solúvel em etanol, DMSO (dimetil sulfóxido) ou acetona. 

BUCCI & MEISTICH (1987) realizaram experimentos em camundongos, utilizando o 

busulfan suspenso em óleo de gergelim e mostraram respostas diferentes entre os 

grupos. Após estes autores adotarem o DMSO como solvente para o busulfan, não 

houve variações dose-resposta. AIGE-GIL & SIMKISS (1991) ao utilizarem o DMSO 

como solvente para o busulfan, em embriões de Gallus, notaram que este solvente, 

além de afetar drasticamente a sobrevivência dos embriões, mostrou acarretar 

malformações de tronco.  
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No presente estudo, o busulfan foi dissolvido em concentração mínima de 

acetona. Desse modo, quando adicionado o óleo de gergelim, a droga é diluída e 

não suspensa, como observada em outros estudos (SWARTZ, 1980; AIGE-GIL & 

SIMKISS,1991; HALLET & WENTWORTH, 1991; VICK et al., 1993). A metodologia 

adaptada, no atual trabalho, foi uma “excelente ferramenta” pelos seguintes motivos: 

1. não houve diferença estatisticamente significativa com relação à sobrevivência 

dos animais entre os grupos tratados com o óleo de gergelim (OG) e óleo de 

gergelim e acetona (OGA), bem como entre os grupos tratados com busulfan em 

suspensão (TBS) e tratados com o busulfan dissolvido em acetona (TB); estes 

dados significam que a concentração de acetona utilizada no presente trabalho, não 

inviabiliza a sobrevivência dos embriões de Gallus; 2. dissolver o busulfan em 

acetona torna possível observar a dose-resposta do busulfan, o que foi fundamental 

para o prosseguimento deste estudo.  

Atualmente, os experimentos que utilizam o busulfan, em embriões de 

Gallus, tentam estabelecer uma dosagem da droga que não seja prejudicial à 

sobrevivência e que consiga reduzir o número de CGP a fim de concretizar técnicas 

viáveis para indústria de transgênicos.  Como a técnica de microinjeção de DNA no 

interior do pronúcleo não é permissível em Gallus, conforme é realizada em 

camundongos, pesquisadores tentam manipular células tronco ou CGP (PETITE et 

al., 1990; VICK et al., 1993). 

 

VICK et al. (1993), mostraram que o número de CGP tornou-se reduzido 

em gônadas de embriões de Gallus de 6 dias de desenvolvimento (estádio 30 de 
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H&H), quando 0,025mg de busulfan foi suspenso em 0,04mg de óleo de gergelim. 

No presente estudo, embora a concentração de busulfan utilizada seja bastante 

reduzida, conforme descrita por VICK et al (1993), notou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os embriões tratados com busulfan dissolvido em 

acetona (TB) e aqueles tratados com óleo de gergelim e acetona (OGA), 

confirmando os resultados de AIGE-GIL & SIMKISS (1991), que também 

demonstraram uma clara dose-efeito na sobrevivência dos embriões Gallus quando 

busulfan foi adicionado ao óleo de gergelim. 

Neste estudo, o número de CGP em embriões tratados com busulfan 

começa a se reduzir, durante o estádio 17 de H&H. Poucas CGP foram encontradas 

no mesoderma da esplancnopleura quando comparadas àqueles embriões não 

tratados. Seguindo o desenvolvimento, embriões tratados com busulfan, dos 

estádios 19 e 21 de H&H, apresentaram poucas CGP no mesentério dorsal e nas 

cristas gonadais, tornando-se mais reduzido o número de células, ao longo da rota, 

quando as gônadas começam a se formar. No momento em que as CGP terminam a 

sua etapa de colonização, são raramente notadas no interior das gônadas destes 

embriões tratados com busulfan. 

 

 Distintas doses de busulfan, suspenso em óleo de gergelim, inoculadas 

no interior do saco vitelino, em diferentes estádios embrionários, deram a SWARTZ 

(1980) a oportunidade de estudar a taxa de sobrevivência, bem como as mudanças 

morfológicas externas, o que levou o autor a sugerir que tal substância é 

incorporada ao embrião, somente 48 horas após a inoculação. No presente estudo, 
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o mesmo tem sido observado. Já REYNAUD (1981), descreveu que o busulfan 

somente afeta as CGP de embriões de Gallus por volta do 4º dia de 

desenvolvimento. Deve ser enfatizado que os resultados de REYNAUD (1981) 

podem estar relacionados à técnica de injeção utilizada pelo autor (suspensão de 

busulfan em solução salina, injetada no interior do albúmen realizada no 2º dia de 

desenvolvimento).  

 

Nosso estudo da MEC da rota migratória das CGP em embriões de 

Gallus mostrou alguns dados novos que devem ser destacados. A observação do 

interstício, através de métodos histoquímicos, para a detecção de glicoproteínas 

interativas, glicosaminoglicanas (pH 2,5 e pH 1,0) e glicoproteínas colagênicas, 

permitiu verificar alterações quantitativas a partir do estádio 17 de H&H: as 

glicoproteínas interativas, que são positivas ao PAS, inicialmente encontravam-se 

diminuídas e aumentavam no estádio 19 de H&H, quando comparadas com as dos 

embriões não tratados; houve relevância no que concerne à glicosaminoglicana não 

sulfatada que aumentava em muito a partir do estádio 17 de H&H, porém, diminuía a 

partir do estádio 26 de H&H. O contrário ocorreu com as glicosaminoglicanas 

sulfatadas, o que sugere haver maior aceleração da velocidade de migração durante 

a rota migratória das CGP para o ácido hialurônico, pois se sabe que esta 

glicosaminoglicana não sulfatada contribui para a movimentação das células 

(TOOLE, 1981; ALBERTS et al., 1994; SOTO-SUAZO et al., 2002a). Quanto ao 

colágeno, este permaneceu inalterado, mostrando que seu papel não se altera. 
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A expressão de glicoproteínas interativas, ao PAS é praticamente a 

mesma da encontrada nos embriões não tratados com busulfan, até o estádio 21. 

Contudo, a membrana basal do epitélio germinativo não se apresentou como uma 

linha contínua, conforme verificada nos embriões não tratados com busulfan. Fraca 

expressão ao PAS foi notada durante o estádio 30 de H&H. Com relação às 

glicosaminoglicanas, nos embriões tratados com busulfan, predominou a expressão 

de glicosaminoglicanas não sulfatadas, no mesentério dorsal e as de sulfatadas, nas 

futuras regiões de cristas gonadais durante o estádio 17 de H&H; a expressão de 

sulfatadas predominou ao longo da rota durante os estádios 21, 26 e 30 de H&H. 

Estes resultados diferem daqueles encontrados nos embriões não tratados com 

busulfan, que apresentaram predomínio da expressão para: a) glicosaminoglicanas 

sulfatadas - ao longo da rota durante o estádio 17 de H&H; b) não sulfatadas - 

durante o estádio 21de H&H; sulfatadas no mesentério dorsal; c) não sulfatadas nas 

gônadas – durante o estádio 26 de H&H.  

 

Pode-se especular que a diminuída positividade de glicoproteínas 

interativas ao PAS, durante a rota migratória das CGP, esteja associada à laminina 

(URVEN et al., 1989), à fibronectina (URVEN et al., 1989; ANSTROM & TUCKER, 

1996) e à tenascina-C (ANSTROM & TUCKER, 1996). Contudo, a fraca positividade 

ao PAS, no estádio 17 de H&H de embriões tratados com busulfan, pode ser 

resultado dos baixos níveis de tenascina-C, uma vez que foi descrito por ANSTROM 

& TUCKER (1996) que a grande moduladora da rota migratória das CGP de aves é 

esta glicoproteína. 
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Estudos ultra-estruturais das CGP migratórias revelaram que organelas 

como a mitocôndria, o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático granular são 

pouco desenvolvidos quando comparadas com aquelas das CGP gonadais 

(FUJIMOTO et al., 1977, 1989). Estudos a partir da técnica de hibridização in situ 

revelaram que as CGP migratórias não contêm níveis detectáveis de RNA-m para a 

fibronectina (HARDISTY, 1997) e para a tenascina-C (ANSTROM & TUCKER, 

1996). Estas observações sugerem que a atividade de síntese das CGP é baixa no 

período em que estas células estão migrando.  

 

Adicionalmente, no presente estudo, o tratamento com busulfan 

acarretou a atrofia das gônadas destes embriões, visto que os cordões sexuais 

mostravam-se afilados, dispostos de modo desorganizado, além de estarem 

praticamente desprovidos de CGP. Estas alterações também foram constatadas por 

AIGE-GIL & SIMKISS (1991) ao utilizarem doses de busulfan (suspendido em óleo 

de gergelim) inoculado no interior do saco vitelino, em embriões de Gallus de 48 

horas de incubação. Porém, não foi observado no atual experimento, agenesias 

gonadais  como aquelas vistas por AIGE-GIL & SIMKISS (1991). Talvez, este dado 

esteja correlacionado ou ao dia da inoculação ou às doses de busulfan utilizadas 

pelos autores, duas a quatro vezes mais elevadas que a dose estabelecida no 

presente estudo.    
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7. CONCLUSÕES 
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7. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram observar a 

migração das CGP ao longo do seu trajeto migratório, iniciado no crescente 

germinativo e finalizado com o seu estabelecimento nas gônadas. Além disso, 

possibilitou, também, analisar a MEC presente no interstício e nas membranas 

basais da rota migratória. 

 

Adicionalmente, o emprego do busulfan trouxe a vantagem de se poder 

melhor avaliar a influência dos componentes da MEC na migração das CGP, visto 

que verificando-se a quantidade de  CGP nas várias etapas da rota migratória, o 

papel modulador da matriz presente pôde ser analisada.  

 

Pôde-se então, concluir que em embriões de Gallus gallus domesticus L.:  

 

1. A rota migratória das CGP, dos estádios 5 a 30 de H&H, iniciou-se no 

crescente germinativo (estádio 5 e 7 de H&H); passou pelos vasos 

sanguíneos extra-embrionários (estádio 11 de H&H); atravessou a parede dos 

vasos, migrando então, pelo mesoderma da esplancnopleura (estádio 17 de 

H&H) e pelo mesentério dorsal (estádios 19 e 21 de H&H); atingiu as cristas 

gonadais (estádio 21 de H&H); colonizou, as gônadas (estádios 26 de H&H), 

completando o seu trajeto no estádio 30 de H&H. 
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2. A migração das CGP, monitorizadas por sua positividade ao glicogênio 

citoplasmático, evidenciado ao PAS, dá-se continuamente, podendo-se 

observar que, num mesmo estádio, podem ser vistas CGPS em diferentes 

pontos da rota. 

 

3. As glicoproteínas interativas diminuem no interstício após as CGP haverem 

abandonado os vasos, o que deve diminuir a velocidade de migração, 

fenômeno que pode ser compensado pela escassez de glicosaminoglicanas 

sulfatadas que, se presentes, diminuiriam tal velocidade. 

 

4. O busulfan, na dosagem utilizada, começa a reduzir o número de CGP na 

etapa de migração pós-vascular. 

 

5. Nos embriões tratados com busulfan, as glicoproteínas interativas diminuem 

no interstício após as CGP haverem abandonado os vasos, o que deve 

diminuir a velocidade de migração, fato que é contrabalanceado pela grande 

quantidade de glicosaminoglicana não sulfatada, que, pelo contrário, estimula 

a atividade migratória. 

 

6. Nas membranas basais: a membrana basal do mesoderma da 

esplancnopleura mostrou-se mais rica numa etapa pós-vascular em 

glicoproteínas interativas e glicosaminoglicanas sulfatadas do que nos 
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embriões tratados com busulfan, levando a supor que as membranas basais 

exerçam influência na migração das CGP, neste período. 

 

7. Em geral, a quantidade de colágeno permaneceu inalterada ao longo do 

percurso migratório das CGP, em animais não tratados e tratados com 

busulfan.  

 

8. O número de CGP reflete na expressão das moléculas da MEC da rota 

migratória das CGP.  

 

9. A acetona mostrou ser o diluente ideal para o busulfan, já que não afeta a 

sobrevivência dos embriões de Gallus. 

 

10. Gônadas tornam-se atrofiadas quando o busulfan é aplicado. 

 

11.  As CGP e constituintes matriciais são fundamentais para o desenvolvimento 

de gônadas normais.  

 

 

 

 



 
105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 



 
106 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABRAMOVIC, A.; SHAKLAI, M.; PINKHAS, J. Myelosis in six weeks embryo of a 
leukemic woman treated by busulphan. Teratology, v. 18, p. 241-246, 1978. 

 

AIGE-GIL, V. & SIMKISS, K. Sterilization of avian embryos with busulphan. Research 
in veterinary science, v. 50, p. 139-144, 1991.  

 

ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K; WATZON, J. 
Molecular biology of the cell. 3rd. ed. New York & London: Garland Publishing 
Inc., 1994. p. 971-999. 

 

ALVAREZ-BUYLLA, A. & MERCHANT-LARIOS, H. Mouse primordial germ cells use 
fibronectin as a substrate for migration. Experimental cell research, v.165, p.362-
368, 1986.  

 

ANSTROM, K. K. & TUCKER, R. P. Tenascin-C lines the migratory pathways of 
avian primordial germ cells and hematopoietic progenitor cells. Development 
dynamics, v. 206, p. 437-446, 1996.   

 

ARENDT, D. & NÜBLER-JUNG, K. Rearranging gastrulation in the name of yolk: 
evolution of gastrulation in yolk rich amniote eggs. Mechanisms of development, 
v. 81, p. 3-22, 1999.  

 

BASSLEER, R. & DE LEVAL, M. Effects of myleran on the regeneration of epidermis 
and skeletal muscle in the guinea pig. Comptes rendus des seances de la Societe 
de biologie et de ses filiales, v. 157, p. 2107-2109, 1963. 

 

BLANDAU, R. J.; WHITE, B. J.; RUMERY, R. E. Observations on the movements of 
the living primordial germ cells in the mouse. Fertility sterility, v. 14, p. 482-489, 
1963.  

 

BISHOP, J. B. & WASSOM, J. S. Toxicological review of busulphan (Myleran). 
Mutation research, v. 168, p. 15-45, 1986.  

 

BOENTO, P. C.; SAMPAIO, C.; DEL GIGLIO, A. Agentes antineoplásicos. In: SILVA, 
P. (Editor), Farmacologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 
1998. p. 1075-1080. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=journals&list_uids=2672&dopt=full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=journals&list_uids=2672&dopt=full


 
107 

 

BRESSLER, M.; BEHNAM, J.; LUKE, G.; SIMKISS, K. Manipulations of germ-cell 
populations in the gonad of the fowl. British poultry science, v. 35, p. 241- 247, 
1994. 

 

BRÜNSTOM, B. & OBHËRG, J. A method for studying embryo toxicity of lipophilic 
substances experimentally introduced into hen’s eggs. Ambio, v.11, p. 209-211, 
1982.  

 

BUCCI, L. R. & MEISTICH, M. L. Effects of busulfan on murine spermatogenesis: 
citotoxicity, sterility, sperm abnormalities and dominant lethal mutations. Mutation 
research, v. 176, p. 259-268, 1987.  

 

BUCK, C. Cell surface receptor for extracellular matrix molecules. Ann Rev Cell Biol, 
v.3, p.179-205, 1987. 

 

CARVALHO, H. F. & RECCO-PIMENTEL, S. M. Matriz Extracelular. In: CARVALHO, 
H. F. & RECCO PIMENTEL, S. M. (Editores), A célula 2001. São Paulo: Editora 
Manole Ltda, 2001. p. 217-234. 

 

CICOGNANI A.; PASINI, A.; PESSION, A.; PIRAZZOLI, P; BURNELLI, R; 
BARBIERI, E.; MAZZANTI, L.; CACCIARI, E. Gonadal function and pubertal 
development after treatment of a childhood malignancy. Journal of pediatric 
endocrinology and metabolism, v.16, supllement. 2, p. 321-326, 2003. 

 

CLARK, J. & EDDY, E. Fine structural observation on the origin and associations of 
primordial germ cells of the mouse. Developmental biology, v. 17, p. 136-155, 
1975. 

 

CLAWSON, R. C. & DOMM, L. V. Developmental changes in glycogen content of 
primordial germ cells in chick embryo. Proceedings of the society for  
experimental biology and  medicine, v.112, p. 533-537, 1963.  

 

COOK, H. C. Carbohydrates. In: BRANCROFT, J. D. & STEVENS, J. (Editors), A 
Theory and practice of histological techniques. 4th ed. New York: Churchill 
Livingstone, 1996. p.173-212. 

 

CRITCHLEY, D. R. Distribution of fibronectin in the ectoderm of gastrulating chick 
embryos. Nature, v. 280, p. 498-450, 1979. 

 



 
108 

 

DELEVE, L. D. & WANG, X. Role of oxidative stress and glutathione in busulfan 
toxicity in cultures murine hepatocytes. Pharmacology, v. 3, n. 3, p.143-154, 
2000. 

 

DONOVAN, P.; STOTT, D.; GODIN, I.; HEASMAN, J.; WYLIE, C. H. Studies on the 
migration of mouse germ cells. Journal of cell science. Supplement 8, p. 359-367, 
1987.  

 

DUNACHIE, J. F. & FLEYCHER, W. W. An investigation of the toxicity of inseticides 
to birds eggs using the egg-injection technique. The annals of apply biology, v. 
64, p. 409-23, 1969. 

 

DUNN, C. D .R. The chemical and biological properties of busulphan (Myleran). 
Experimental haematology, v.2, p. 101-117, 1974.  

 

EHLING, U. H. & NEUHAUSER- KLAUS, A. Induction of specific locus and dominant 
lethal mutations in male mice by busulfan. Mutation research, v. 249, p. 285-292, 
1991.  

 

ENGLAND, M. The migration of primordial germ cells in avian embryos. In: 
MCCLAREN, A. & WYLIE, C. C. (editors), Current problems in germ cell 
differentiation. England:  Cambridge University Press, 1983. p. 91-114. 

 

ENGLAND, M.; MATSUMURA, G. Primordial germ cells in the primitive streak stages 
chick embryo as studied by scanning electron microscopy. Journal of anatomy, v. 
183, p. 67-83, 1993. 

 

ERICKSON, C. A.; PERRIS, R. The role of cell-cell and cell-matrix interactions of 
morphogenesis of the neural creast. Developmental Biology, v. 159, n. 1, p. 60-
74, 1993. 

 

EYAL-GILADI, H. & KOCHAV, S. From cleavage to primitive streak formation: a 
complementary normal table and new look at the first stages of the development 
of the chick. Developmental biology, v. 49, p. 321-337, 1976. 

 

EYAL-GILADI, H.; GINSBURG, M.; FARBAROV, A. Avian primordial germ cells are 
of epiblastic origin. Journal of embryology and experimental morphology, v. 65, p. 
139-147, 1981. 

 



 
109 

EYAL-GILADI, H.; DEBBY, A. & HAREL, N. The posterior section of the chick’s area 
pellucida and its involvement in hypoblast and primitive streak formation. 
Development, v. 116, p. 819-830, 1992.  

 

EYAL-GILADI, H. Estabilishment of the axis in chordates. Facts and speculations. 
Development, v. 124, p. 2285-2296, 1997.  

 

 

FAUROUX, B.; CLEMENT, A.; TOURNIER, G. Pulmonary toxicity of drugs and 
thoracic irradiation in children. Revue des maladies respiratoires, v.13, n. 3, p. 
235-242, 1996. 

 

FLECHON, J. E.; DEGROUARD, J.; KOPENCY, V.; PIVKO, J.; PAVLOK, A.; 
MOTLIK, J. The extracellular matrix of porcine mature oocytes: origin, 
composition and presumptive roles. Reproductive biology and endocrinology, v. 1, 
n.1, p.124-135, 2003. 

 

FUJIMOTO, T. A., UKESHIMA, A.; KIYOFUSHI, R. The origin, migration and 
morphology of the primordial germ cells in the chick embryo. The anatomical 
record, v.185, p. 139-154, 1976. 

 

FUJIMOTO, T.; MIYAYAMA, Y; FUYUTA, M. The origin, migration and fine 
morphology of human primordial germ cells. The anatomical record, v.188, p. 
315-330, 1977.  

 

FUJIMOTO, T.; YOSHINAGA, K.; KONO, I. Distribution of fibronectin on the 
migratory pathway of primordial germ cells in mice. The anatomical record, v. 211, 
p. 271-278, 1985.  

 

FUJIMOTO, T. & YOSHINAGA, K. The role of fibronectin in the interstitial migration 
of primordial germ cells in amniotes. Congenital anomalies, v. 26, p.187-196, 
1986. 

 

FUJIMOTO, T.; UKESHIMA, A.; MIYAYAMA, Y.; KUWANA, T.; YOSHINAGA, K.; 
NAKAMURA, M. The primordial germ cells in amniotes: their migration in vivo and 
behavior in vitro. In: MOTTA, P. (Editor), Developments in ultrastructure of 
reproduction. Rome, Italy: Antonio Delfino Editore, 1989. p. 13-22.  

 

FUKUDA, T. Ultrastructural of primordial germ cells in human embryos. Virch arch 
cell path, v. 20, p. 85-89, 1976. 



 
110 

 

FUKUDA, O.; MIYAYAMA, Y.; FUJIMOTO, T.; OKAMURA, H. Electron microscopic 
study in the gonadal development in early human embryos. Okaj Fol Anat JPN, v. 
64, n. 6, p. 363-384, 1988. 

 

FURUTA, H. & FUJIHARA, N. Proliferation of exogenously injected primordial germ 
cells (PGCs) into busulfan-treated chicken embryos. Asian journal of andrology, 
v.1, p.187-90, 1999. 

 

GARCIA-CASTRO, M. I.; ANDERSON, R.; HEASMAN J.; WYLLIE C. Interactions  
between germ cells and extracellular matrix glycoproteins during migration and 
gonad assembly in the mouse embryo. The journal of cell biology, v. 28, n. 2, p. 
471-80, 1997. 

 

GILBERT, S. F. The early development of vertebrates: fish, birds and mammals. In: 
GILBERT, S. F. (Editor), Developmental biology. 6thed. Sunderland, 
Massachusetts:  Sinauer Associates Publishers, 2001. p. 339-376. 

 

__________. The saga of the germ line. In: Developmental biology. 6thed., 
Sunderland Massachusetts:  Sinauer Associates Publishers, 2001. p. 585-617. 

 

GODIN, I.; WYLIE, C.; HEASMAN, J. Genital ridges exert long-range effects on 
primordial germ cell numbers and direction of migration in culture. Development, 
v.108, p. 357-363, 1990.  

 

HALLET, J. S. & WENTWORTH, B. C. The effects of busulfan on gonadal 
differentiation and development in japanese quail (Coturnix coturnix japonica). 
Poultry science, v.70, p.1619-1623, 1991. 

 

HAMBURGER, V. & HAMILTON, H. L. A series of normal stages in the development 
of the chick embryo. Journal of morphology, v. 88, p. 49- 92, 1951.  

 

HARDISTY, M. W. The numbers of vertebrate primordial germ cells. Biological 
reviews of the Cambridge Philosophical Society, v. 42, n. 2, p. 265-287, 1997.  

 

HARRIS, H. F. On the rapid conversion of haematoxylin into haematein in staining 
reactions. Journal of applied microscopic laboratory methods, v. 3, p. 777, 1900. 

 



 
111 

HAY, E. D. Collagen and other matrix glycoproteins in Embryogenesis In: HAY E. D. 
(Editor), Cell biology of extracellular matrix. 2nd ed. New York: Plenum Publishing 
Corporation, 1991. p. 419-56. 

 

HEASMAN, J.; WYLIE, C. C.; HOLWILL, S. The importance of basement membranes 
in the migration of primordial germ cells in Xenopus laevis. Developmental 
biology, v.112, p.18-29, 1985. 

 

HOTCHKISS, R. D. A microchemical reaction resulting in the staining of 
polyssaccharide structures in fixed tissue preparations. Archive biochemistry, 
v.16, p.131-41, 1948. 

HYNES, R. Integrins: a family of cell surface receptors. Cell, v. 48, p. 549-554, 1987. 

 

JEON, K.; KENNEDY, J. The primordial germ cells in early embryos: light and 
electron microscopic studies. Developmental biology, v. 31, p. 275-284, 1973. 

 

JUNQUEIRA, L. C. U.; BIGNOLAS, G.; BRENTANI, R. Picrosirius staining plus 
polarization microscopy, a specific method for collagen detection in tissue 
sections. Histochemical Journal, v.11, p. 447-455, 1979. 

 

JUNQUEIRA, L. C. U.; COSSERMELLI, W. S. & BRENTANI, R. R. Differential 
staining of collagen type I, II and III by Sirius Red and polarization microscopy. 
Archivum histologicum japonicum, v. 41, p. 267-274, 1978.  

 

JUNQUEIRA, L. C. U. & JUNQUEIRA, L. M. M. S. Métodos histoquímicos e 
citoquímicos. In: JUNQUEIRA, L. C. U. & JUNQUEIRA, L. M. M. S. (Editores), 
Técnicas básicas de citologia e histologia. São Paulo: Editora Santos, 1983. p. 
69-82. 

 

KLEINMAN, H. K.; MACGARVEY, M. L.; HASSEL, J. R.; MARTIN, G. R.; BARON 
VAN EVERCOOREN, A.; DUBOIS-DALCQ, M. The role of laminin in basement 
membranes and in the growth, adhesion and differentiation of cells. In: 
TRELSTAD, R. L. (Editor), The role of extracellular matrix in development. New 
York: Alan R. Liss, Inc., 1984. p.123-143. 

 

KUWANA, T. & FUJIMOTO, T. Active locomotion of human primordial germ cells in 
vitro. The anatomical record, v. 205, p. 21-26, 1983. 

 

KUWANA, T.; MAEDA-SUGA, H.; FUJIMOTO, T. Attraction of chick primordial germ 
cells by anlage in vitro. The anatomical record, v. 215, p. 403-406, 1986. 



 
112 

 

LUNA, L. G. Routine staining procedures. In: LUNA, L. G., Manual of histologic 
staining methods of the Armed Forces Institute Pathology. New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1968. p. 72-99. 

 

MACHEV, N.; FUHRMANN, G.; VIVILLE, S. Ontogenesis of primordial germ cells. 
Medecine sciences, v. 20, n. 12, p. 1091-1095, 2004. 

 

MACKIE, E. J.; TUCKER, R. P.; HALFTER, W.; CHIQUET-ERISMANN, R.; 
EPPERLEIN, H. H. The distribution of tenascin coincides with the pathways of 
neural crest cell migration. Development, v.102, p. 237-250, 1988. 

 

MAKABE, S.; MOTTA, P. Migration of human germ cells and their relationship with 
the developing ovary: ulltrastructure aspects. In: Motta, P. (Editor), Developments 
in ultrastructure of reproduction. Rome, Italy: Antonio Delfino Editore, 1989. p. 41-
54. 

 

MAKABE, S.; NAGURO, T.; NOTTOLA, S.; PEREDA, J.; MOTTA, P. Migration of 
primordial germ cells, development of the ovary, and folliculogenesis. In: Motta, P. 
(Editor), ultrastructure of the ovary. Rome, Italy; Antônio Delfino Editore, 1991. p. 
1-27. 

 

MCMANUS, J. F. A. Histological demonstration of mucin after periodic acid. Staining 
technology, v. 18, p. 202, 1946. 

 

MCCARREY, J. R. & ABBOTT, U. K. Functional differentiation of chick gonads 
following depletion of primordial germ cells. Journal of embryology and 
experimental morphology, v. 68, p. 161-174, 1982. 

 

MCCLAY, D. & ETTENSOHN, C. Cell adhesion in morphogenesis. Ann Rev Cell Biol, 
v. 3, p. 319-345, 1987. 

 

MEYER, D. B. The migration of primordial germ cells in the chick embryo. 
Development biology, v. 10, p. 154-90, 1964. 

 

MICHALANY, J. Métodos selecionados de colorações e de impregnações 
argênticas. In: MICHALANY, J. (Editor), Técnica Histológica em anatomia 
patológica. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1980. p. 277. 

 



 
113 

MOORE, K. L. & PERSAUD, T. V. N. Embriologia Clínica. São Paulo: Elsevier 
Editora, 2004. 

 

PATTEN, B. M. Early embryology of the chick. New York: Mc Graw Hill Book 
Company, 1971. 

 

PEREDA, J.; POSADA, O.; POZO, J. Relácion célula germinal primordial-célula 
somática en el epitélio intestinal humano. Análisi ultrastructural. Archivos de 
biologia y medicina experimentales, v. 21, n. 2, p. 321, 1988. 

 

PEREDA, J.; POZO, J.; SOTO, M.; DABIKÉ, M. La célula germinal primordial 
humana: análisis de algunos detalles citológicos asociados a la migración celular. 
Archivos de biologia y medicina experimentales, v. 24, n. 2, p. 42, 1991. 

 

PERRIS, R.; KROTOSKY, D.; BONER-FRASER, M. Collagens in avian neural creast 
development: distribution in vivo and migration-promoting ability in vitro. 
Development, v. 113, n. 3, p. 969-984, 1991. 

 

PETITTE, J. N.; CLARKE, M. E.; LIU, G.; VERRINDER G. A.; ETCHES, R. J. 
Production of somatic and germline chimaeras in the chicken by transfer of early 
blastodermal cells. Development, v.108, p. 185-189, 1990.  

 

PUTCHLER, H.; SWEAT WALDROP, F.; TERRY, M. S.; CONNER, H. N. Carnoy 
fixation: practical and theoretical considerations. Histochimie, v. 16, p. 361-371, 
1970. 

 

RANG, H. P.; DALE, M. M. RITTER, J. M. Quimioterapia do câncer. In: RANG, H. P.; 
DALE, M. M. RITTER, J. M. (Editores) Farmacologia. 5a ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1998. p. 629-655. 

 

REYNAUD, G. Action du busulfan sur la lignée germinale de l’embryon de poulet. 
Bulletin de la Societé de Zoologie Française, v.102, p. 417-429, 1977. 

 

REYNAUD, G. Action du busulfan sur la lignée germinale de l’embryon de caille. 
Archives d’anatomie microscopique, v. 70, p. 251-258, 1981.  

 

ROGULSKA, T.; ODSENKI, W.; KOMAR, A. Behaviour of mouse primordial germ 
cells in the chick embryo. Journal of embryology and experimental morphology, v. 
25, p. 155-164, 1971.  

 



 
114 

ROMANOFF, A. L. The urogenital system. In: The avian embryo: structural and  
functional development. New York: Macmilan, 1960. p. 4-76.  

 

SANDERS, E. Ultrastructural imunocytochemical localization of fibronectin in early 
chick embryo. Journal of embryology and experimentally morphology, v. 71, p. 
155-170, 1982. 

 

SCHUPPAN, D. & RUHL, M. Matrix in signal transduction and growth factor 
modulation. Brazilian journal of medical and biological research, v. 27, p. 2125-
2141, 1994. 

 

SCHOENWOLF, G. C. Cell movements in the epiblast during gastrulation and 
neurulation in avian embryos. In: KELLER, R.; CLARK, W. H. & GRIFFIN, F. 
(Editors) Gastrulation: movements, patterns and molecules. New York: Plenum, 
1991. p. 1-28. 

 

SIMKISS, K. Water and ionic fluxes inside the egg. American zoology, v. 20, p. 385-
393, 1980. 

 

SIROTHEAU-CORRÊA, T. J.; COTTA-PEREIRA, G. Contribuição ao estudo 
histológico e imunohistoquímico da matriz extracelular moduladora da 
diferenciação do esclerótomo na formação da coluna vertebral em embriões de 
Gallus gallus domesticus L. 1999 Tese (Doutorado em Patologia Experimental) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 1999.  

 

SIROTHEAU-CORRÊA, T. J.; SEIXAS, S. I. L.; CABRAL, A. C. F.; SILVA, S. O.; 
PEIXE, P. G. Mesenchymal cells, condroblasts and condrocytes express a 
distinctive pattern of extracellular matrix macromolecules during chondrogenesis 
and osteogenesis. Acta miscroscopic, v. 2b, p.139, 2001.  

 

SMITH, C. A. & SINCLAIR, A. H. Sex determination in the chicken embryo. Journal of 
experimental zoology, v. 290, p. 691-699, 2001. 

 

SMITH, J. L.; SCHOENWOLF, G. C. Getting organized: new insights into the       
organizer of higher vertebrates. Current topics in developmental biology, v. 40, p. 
79-110, 1998. 

 

SOTO, M. & PEREDA, J. Evidences for the presence of hyaluronic acid in the cell 
surface of human migratory primordial germ cells. Acta microscópica, v. 4 
(supplement A), p. 132, 1995. 



 
115 

 

SOTO-SUAZO, M. W.; ZORN, T. M. T. Caracterização citoquímica ultra-estrutural e 
imunocitoquímica dos componentes da matriz extracelular da rota migratória, 
durante as fases de separação, migração e colonização das células germinativas 
primordiais em embriões de camundongo. 2001. Tese (Doutorado em Biologia 
Celular e Tecidual) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2001. 

 

SOTO-SUAZO, M.; ABRAHAMSOHN, P. A.; PEREDA, J.; SAN MARTIN, S.; 
NADER, H. B.; SAMPAIO, L. O.; ZORN, T. M. T. Modulation of hyaluronan in the 
migratory pathway of mouse primordial germ cells. Histochemistry and cell 
biology, v.117, p. 265- 273, 2002a.  

 

SOTO-SUAZO, M.; MARTIN, S. S.; FERRO, E. S.; ZORN, T. M. T. Differential  
expression of glycosaminoglycans and proteoglycans in the migratory pathway of 
the primordial germ cells of the mouse. Histochemistry and cell biology, v. 118, p.  
69-78, 2002b.  

 

SOTO-SUAZO, M.; SAN MARTIN, S.; ZORN, T. M. T. Collagen and tenascin-C 
expression along the migration pathway of mouse primordial germ cells. 
Histochemistry cell and biology, v.121, p.149-153, 2004. 

 

SPIELGMAN, M.; BENNET, D. Alight and electron microscopic study of primordial 
germ cells in the early mouse embryo. Journal of embryology and experimentally 
morphology, v. 30, p. 97-118, 1973. 

 

STEVENS, A. & WILSON, M. Haematoxylins and Eosin. In:  BANCROFT, J. D. & 
STEVENS, A. (Editors) Theory and Practice of Histological Techniques. 14ed. 
New York: Churchill Livingstone, 1996. p. 99-112. 

 

STOTT, D. & WYLIE, L. Invasive behaviour of mouse primordial germ cells in vitro. 
Journal of cell science, v. 86, p.133-144, 1986. 

 

SWARTZ, W. J. Response of early chick embryos to busulfan. Teratology, v. 21, p.1-
8, 1980.  

 

SWIFT, C. H. Origin and early history of the primordial germ cells in the chick.  
American journal of anatomy, v.15, p. 483-516, 1914. 

 



 
116 

TALBOT, P.; DICARLATONIO, G.; ZAO, P.; PENKALA, J; HAIMO, L. T. Motile cells 
lacking hyaluronidase can penetrate the hamster oocyte cumules complex. 
Development biology, v. 182, n. 2, p. 387-398, 1985.   

 

TOOLE, B. Glycosaminoglicans in morphogenesis. In: HAY, E. D. (Editor), Cell 
biology of extracellular matrix. 1st ed. New York and London: Plenum Press, 1981.  
p.259-289. 

 

TRAN, N. L.; ADAMS, D. G.; VAILLANCOURT, R. L.; HEIMARK, R. L. Signal 
transduction from N-cadherin increases BCL-2. regulation of the 
phosphatidylinositol 3-kinase/AKt pathway by homophilic adhesion and actin 
cytoskeletal organization. Journal of Biological Chemistry, n. 277, p. 32905-
32914, 2002. 

  

URVEN, E. L.; ABOTT, U. K.; ERICKSON, C. A. Distribution of extracellular matrix in 
the migratory pathway of avian primordial germ cells. The anatomical record, v. 
224, p. 14-21, 1989. 

 

URVEN, E. L.; ERICKSON, C. A.; ABBOTT, U. K.; MCCARREY, J. R. Analisys of 
germ line development in the chick embryo using an anti-mouse EC antibody. 
Development, v. 103, p. 299-304, 1988. 

 

VICK, L.; LUKE, G.; SIMKISS, K. Germ-line chimaeras can produce both strains of 
fowl with high efficiency after partial sterilization. Journal of reproduction and 
fertility, v. 98, p. 637-641, 1993. 

 

VIGUIER-MARTINEZ, M. C.; HOCHEREAU DE REVIERS, M. T.; PREEAU, C. 
Effects of flutamide or of supplementation with testosterone  in prepuberal male 
rats prenatally treated with busulfan. Acta endocrinologica, v.109, n. 4, p. 550-
557, 1985.  

 

VIÑAS SALLES, J.; SAN MARTIN, J.; SOTO-SUAZO, M.; ZORN, T. M. T. Effect  of 
busulphan on primordial germ cells of mouse embryos. Proceedings of the XIX 
Congress of the Brazilian Society of microscopy and microanalisys. Caxambu, 
MG-September, 2003. 

 

WEINGARTEN, P. L.; REAM, J. R.; PAPPAS, A. M. Teratogenicity of myleran 
against musculoskeletal tissue in the rat. Clinical orthopaedics, v. 75, p. 236-247, 
1971.  

 



 
117 

WENTWORTH, B. C.; TSAI, H.; HALLET, J. H.; GONZALES, D. S.; RAJCIC-
SPASOJEVIC. Manipulation of avian primordial germ cells and gonadal 
differentiation. Poultry science, v. 68, p. 999-1010, 1988. 

 

WYLIE, L. HEASMAN, J., SWAN, A., ANDERTON, B. Evidence for substrate 
guidance of primordial germ cells. Experimental cell research, v. 121, p. 315-324, 
1979. 

 

WYLIE, C. C. & HEASMAN, J. Migration, proliferation and potency of primordial germ 
cells. Seminars in cell & developmental biology, v. 4, p. 161-170, 1993. 

 

 



 82 

TABELA 3: Número e proporção de embriões de Gallus gallus domesticus L. 
mortos e sobreviventes em cada dia do experimento por tratamento. 

 

Tempo 

(em dias) 

Trata- 

mento 

Número de 

mortes 

Número de 

sobreviventes 

Proporção de embriões 

sobreviventes 
Erro padrão  

1 

 TB 8 41 0,8367 0,0528 

TBS 7 20 0,7407 0,0843 

OG 7 17 0,7083 0,0928 

OGA 3 20 0,8696 0,0702 

NT 0 24 1,0000 0 

GS 1 23 0,9583 0,0408 

2 

TB 9 32 0,6531 0,0680 

TBS 3 17 0,6296 0,0929 

OG 1 16 0,6667 0,0962 

OGA 3 17 0,7391 0,0916 

NT 3 22 0,8800 0,0650 

GS 1 22 0,9167 0,0564 

3 

TB 6 26 0,5306 0,0713 

TBS 3 14 0,5185 0,0962 

OG 0 16 0,6667 0,0962 

OGA 1 16 0,6957 0,0959 

NT 0 22 0,8800 0,0650 

GS 2 20 0,8333 0,0761 

4 

TB 4 22 0,4490 0,0711 

TBS 2 12 0,4444 0,0956 

OG 0 16 0,6667 0,0952 

OGA 2 14 0,6087 0,1018 

NT 0 22 0,8800 0,0650 

GS 0 20 0,8333 0,0761 

5 

TB 3 19 0,3878 0,0696 

TBS 3 9 0,3333 0,0907 

OG 1 15 0,6250 0,0988 

OGA 0 14 0,6087 0,1018 

NT 0 22 0,8800 0,0650 

GS 0 20 0,8333 0,0761 

6 

TB 5 14 0,2857 0,0645 

TBS 0 9 0,3333 0,0907 

OG 5 10 0,4167 0,1006 

OGA 1 13 0,5652 0,1034 

NT 0 22 0,8800 0,0650 

GS 0 20 0,8333 0,0761 

TB = tratado com busulfan dissolvido em acetona;  TBS = tratado com busulfan em suspensão; 
OG = tratado com óleo de gergelim; OGA = tratado com óleo de gergelim e acetona; 
NT= não tratado; GS = grupo de simulação. 

. 
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TABELA 4: Sobrevivência dos embriões de Gallus gallus domesticus L., após 6 dias 
de incubação, em diferentes grupos de tratamentos.  
 

Tratamento 
Total de embriões 

submetidos ao 
tratamento 

Número de 
embriões 
mortos 

Número de 
embriões 

sobreviventes 

Percentual de 
embriões 

sobreviventes 

TB 49 35 14 28,6 

TBS 27 18 9 33,3 

OG 24 14 10 41,7 

OGA 23 10 13 56,5 

NT 25 3 22 88,0 

GS 24 4 20 83,3 

     

Total 172 84 88 51,2 

               TB = tratado com busulfan dissolvido em acetona;  TBS = tratado com busulfan em  
               suspensão; OG = tratado com óleo de gergelim; OGA = tratado com óleo de gergelim 
              e acetona;NT= não tratado; GS = grupo de simulação 

  

TABELA 5. Tempos médios de sobrevivência de embriões de  
Gallus gallus domesticus L., segundo os tratamentos,  com 
 intervalos de confiança a 95%. 
 

Tratamentos 
Tempo médio de 

sobrevivência 
Intervalo de 

confiança (a 95%) 

TB 4 de 3 a 4 dias 

TBS 4 de 3 a 4 dias 

OG 4 de 3 a 4 dias 

OGA 5 de 4 a 5 dias 

NT 6 de 5 a 6 dias 

GS 5 de 5 a 6 dias 

                       

 

 
 

 
 
 
 
 

TB = tratado com busulfan dissolvido em acetona; TBS = tratado com 
busulfan em suspensão; OG = tratado com óleo de gergelim; OGA =  
tratado com óleo de gergelim e acetona;NT= não tratado; GS = grupo de 
simulação. 

. 
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GRÁFICO 1: Curvas de Sobrevivência de Kaplan-Meier para o tempo de 
sobrevivência dos embriões de Gallus gallus domesticus L., nos tratamentos 
considerados. 

TABELA 6. Comparação entre os seis tratamentos quanto ao tempo de 
sobrevivência dos embriões de Gallus gallus domesticus L. 

 

Tratamentos TB TBS OG OGA NT 

TBS 


2
 = 0 

(valor-p = 0,9467) 
(NÃO) 

    

OG 


2
 = 1,32 

(valor-p = 0,2501) 
(NÃO) 


2
 = 0,85 

(valor-p = 0,3555) 
(NÃO) 

   

OGA 


2
 = 3,94 

(valor-p = 0,0471) 
(NÃO) 


2
 = 2,58 

(valor-p = 0,1080) 
(NÃO) 


2
 = 0,73 

(valor-p = 0,3933) 
(NÃO) 

  

NT 


2
 = 20,09 

(valor-p = 4,310
-

5
) 

(SIM) 


2
 = 15,71 

(valor-p = 0,0001) 
(SIM) 


2
 = 11,32 

(valor-p = 0,0008) 
(SIM) 


2
 = 5,99 

(valor-p = 0,144) 
(NÃO) 

 

GS 


2
 = 16,33 

(valor-p = 0,0001) 
(SIM) 


2
 = 12,43 

(valor-p = 0,0004) 
(SIM) 


2
 = 8,22 

(valor-p = 0,0041) 
(SIM) 


2
 = 3,89 

(valor-p = 0,0484) 
(NÃO) 


2
 = 0,21 

(valor-p = 0,6463) 
(NÃO) 

 

 

Obs.: NÃO = não há evidência de diferença estatisticamente significativa ao nível de 1% entre os 
dois tratamentos indicados no cruzamento linha-coluna; SIM = há evidência estatística altamente 
significativa entre os tempos de sobrevivência dos dois tratamentos. 
TB = tratado com busulfan dissolvido em acetona;  TBS = tratado com busulfan em suspensão; 
OG = tratado com óleo de gergelim; OGA = tratado com óleo de gergelim e acetona; NT= não 
tratado; GS = grupo de simulação. 
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TABELA 2: Resultado de positividade para os métodos do PAS, AB pH 2,5 + PAS, AB pH 1,0 + PAS e Vermelho de Picrosirius, na 
MEC no trajeto migratório das CGP em embriões de Gallus gallus domesticus L.  

 E.5 E.7 E.17 E.19 E.21 E.26 E.30  

 
 
 
 
 

SEM 
BUSULFAN 

 
Locais da Rota 

Hp do 
CGe 

Hp do 
CGe 

ME 
(59) 

CG 
(14) 

MD 
(60) 

CG 
(24) 

MD 
(63) 

CG 
(32) 

MD 
(67) 

G 
(43) 

G 
 

 
CÉLS 

 

Glicoproteínas 
Interativas 

+++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++  
 
 
 
 

MEC 

 
 
 

MB 
GAGs sulfatadas 
e não sulfatadas 

+ + ++ + ++ ++ +++ +++ +++   + + 

GAGs sulfatadas + + ++ + ++ ++ ++ ++ +++ + + 
Colágeno ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

   

Glicoproteínas 
Interativas 

++ ++ + + + + ++ ++ +++ +++ +++  
 

 
INT 

GAGs sulfatadas 
e não sulfatadas 

++ ++ ++ + ++ ++ +++ +++ +++  + + 

GAGs sulfatadas ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ + + + 
Colágeno ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

  

 E.5. E.7 E.17 E.19 E.21 E.26 E.30 

 
 
 
 
 
 

COM 
BUSULFAN 

 
Locais da Rota 

Hp do 
CGe 

Hp do 
CGe 

ME 
(17) 

CG 
(8) 

MD 
(24) 

CG 
(28) 

 

MD 
(27) 

 

CG 
(28) 

 

MD 
(19) 

 

G 
(13) 

 

G 
 
 

 
CÉLS 

 

Glicoproteínas 
Interativas 

+++ +++ + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ +  
 
 
 

 
 

MEC 

 
 

MB 
GAGs sulfatadas 
e não sulfatadas 

+ + ++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ + 

GAGs sulfatadas + + +  +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ + 
Colágeno ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ 

  
Glicoproteínas 
Interativas 

++ ++ + + ++ ++ ++ ++ +++ +++ +  
 

INT GAGs sulfatadas 
e não sulfatadas 

++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ + + 

GAGs sulfatadas ++ ++ ++  ++ + + + + ++ + + 
Colágeno ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Hp do CGe= Hipoblasto do Crescente Germinativo; ME= Mesoderma Esplâncnico; MD= Mesentério Dorsal;  CG= Cristas Gonadais; G= Gônadas; E= 
Estádio de H&H; (número médio de CGP PAS-positivas, N=3); MEC= Matriz Extracelular; MB = Membrana Basal; INT= Interstício. 

+++ forte positividade     ++moderada positividade     + fraca positividade 
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