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SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA

IX COL0QUIO

k a 8 de setembro

Local: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Anfiteatros Novos

Domingo - 04/09
16:00 hs - Inscrições
20:00 hs - Abertura

Segunda feira - 05/09
08:30 hs - Sala A - Comunicações

Coordenador: D. M. Silva
08:30 hs - Silva, D.M.; Nogueira, N.L.; Saito, S,M.T.

0 teor de ácido poli-beta hidroxibutTricô em
rhizobium de nõdulo de feijoeiro desenvolvido
em solo sob diversos níveis de fósforo e umi-
dade

08:45 hs - Nogueira, N.L.; Silva, D.M.; Vargas, P.G.
Alterações estruturais de cloroplasto de fei-
joeiro infectado com o vírus do mosaico amare
Io e tratado com virazole

09:00 hs - Mallozzi, P,RW; Matyis, J,C:; Silva, D.M,
Ocorrência de um vírus políédrico em batata
(Solanum tuberosum L), variedade Achat

09:15 hs - Brunner Jr., A; Bilotta, J.A.; Morena, D,D.S.
Mitocôndrias, hemossomos e biossíntese de he-
moglobina

09:30 hs - Sano Martins, LS.; Brunner Jr., A.
Aspectos eitomorfológicos dos trombõcitos de
Waglerophis merremii

09:^5 hs - Vida!, B.C.
Organização molecular do muco intestinal esua
adesão is paredes celulares

08:30 hs * Sala B - Comunicações
Coordenador: H. J. Kestenbach

08:30 hs - Dumke, V,R,; Hofmeister, R.
Mobilidade térmica de discordâncias em mono-



cristais de LiF
08:45 hs - Hoo, C.Y.; Ricarte, J.P

Uso de microscopia eletrônica de varredura
(MEV) em estudo de corrosão das ligas Zamak

09:00 hs - Kestenbach, H,-J>; Bueno, U O .
Precipitação de Nb(C,N) e de Fe2Nb em aços
inoxidáveis austeníticos ao niõbio

09:15 hs - Santos, H.S.; Yada, K.
Fases cristalinas formadas a altas tempera-
turas a partir de uma antigorita

10:00 hs - Intervalo

10:30 hs - Sala A - Comunicações
Coordenador: V., Valeri

10:30 hs - Minguetti, G.; Hofmeister, R.M.; Hayashi, Y,
Montano, J,A.
Alterações ultraestruturais de nervos crani£
nos de ratos inoculados com virus da raiva

10:45 hs - Barth, O.M.
Observações em microscopia eletrônica de va_r
redura da adsorçio do vírus da influenza em
eritrõcitos

11:00 hs - Coiro,J.R.R.; Bendati, M.M.A.; Vasconcellos,
V.L.; Almeida Neto, A.J.; Heuser, M.C.F.
Detecção rápida de rotavírus no material fe-
cal de pacientes com enterite aguda (EA)

11:15 hs - Coiro, J.R.R.; Almeida Neto, A,J.; Heuser,M
CF,; Vasconcel los, V . U ; Bendati, M.M.A.
Pesquisa exploratória com rotavírus e enter_j_
te aguda no Brasil: freqUencia, terapia e faj_
xa etária mais atingida

11:30 hs - Coiro, J.R.R.; Bendati, M.M.A,; Almeida Neto,
A.J.; Heuser, M.C.F.; Vasconceltos, V.L.
Infecçlo por rotavírus em crianças com ente-
rite aguda, em Porto Alegre. Estudo sobre a
variação sazonal

11:45 hs - Coiro, J.R,R.; Heuser, M.C.F.; Vasconcellos,
V.L.; Bendati, M,M.A.; Almeida Meto, A.J.
Rotavírus e bactérias enteropatogênicas asso
ciados a enterite aciuda em crianças de Porto
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Alegre - BrasiI: freqUSncia, característica sa
zonal, faixa etária e tratamento empregado

12:00 hs - Coiro, J.R.R.; Vasconcellos, V , U ; Pinheiro,
C.E.A,
Desnutrição e enteríte aguda em crianças de
Porto Alegre. Correlação com a presença de Ro
tavfrus e bactêVtas enteropatogênicas

12:00 hs - Almoço

14:30 hs - Sala A - Comunicações
Coordenador: M. A. Rossi

14:30 hs - Valeri, F.V.; Valeri, V.; Bisson, F.W.; Bec-
ker, P.F.L.; Abib, J.T.
Diagnóstico citolõgico das infecçòes por Cla_
mídia. Estudo em cervicites, uretrites e cem
juntivites através da microscopia óptica e £
letrônica

14:45 hs - Valeri, F.V.; Valeri, V.; Bisson, F.W.; Bec-
ker, P.F.L,; Rossi, M.A.
Punçao biópsia aspiratíva de tumores humanos.
Analise comparativa entre a microscopia Ôpti
ca e a microscopia eletrônica de transmissão
e de varredura

15:00 hs - Rossi, M.A.; Carillo, S.V.
Electron microscopic study on the cardiac
hypertrophy induced by iron deficiency
anemia in the rat

15:15 hs - Rossi, M.A*; Zucoioto, S.
Ultrastructural changes in nutritional car -
diomyopathv of protein-calorie malnourished
rats

16:00 hs - Rossi, M.A.; Gonçalves, S.; Ribeiro dos San-
tos, R.
Experimental Trypanosoma cruz! cardiomyopa-
thy in balb mice: The potential role of In-
travtscuiar platelet aggregation in its genesis

16:15 hs - Rossi, M.A,; Mancini P?, J.; Lajolo, F,M.
Jejuna! ultrastructural changes induced by
kidney bean (Phaseolus vulgaris) leetins in
rats



14*30 hs - Sala B - Comunicações
Coordenador: 0, T. Freitas

l*i:30 hs - Souza, V.B.V.; Silva, I.: Freitas, 0,T.
Aspecto ultraestrutural de fibra muscular
visceral de TatochiIa autod1ce (Insecta)

\kib5 hs - Caetano, F.H.
Nota sobre a presença de microorganismos no
intestino delgado de formigas Cephalotes atra
tus (Formicidae: Myrmicinae)

15:00 hs - MeTlo, M.L.S.; Dolder, Hc
Presença de axôpodos em órgãos excretores de
hemípteros

15:15 hs - Azeredo-01iveira^.T.VT; Mello, M.L.S.
Detecção de atividade ATPâsica a nível ultra
estrutural em tGbulos de Nalpighi de Triato-
ma infestans Klug

15:30 hs - Hello, M.B.C.; Brasileiro, I.L.G-
Aspectos morfolõgicos do hepatopancreas de tj_
íâpia - Sarotherodon niloticus (Linnaeus)

15:^5 hs - Borges, L.O.; Gremski, W : Hoffmeister, R.
Analise ultra-estrutural do epitêlio esofãgj_
gico de Rhamdia branneri Haseman 1911 (pis -
ces)

16.00 hs - Intervalo

16:30 hs - Sala A - Comunicações
Coordenador: R. P. Gonçalves

16:30 hs - Ferri, S.; Blazquez, F.J.H.
Mitocôndrias associadas a junções intercelu-
lares no pancreas exõcrino do teleósteo Pime
lodus maculatus

16:A5 hs - Faraco, C D . ; Gremski, W.
Estudo ultra-estrutural do glicocálix de um
mamífero em diferentes idades

17:00 hs - Watanabe, I,
Aspectos ultra-estruturais do corpúsculo de
Grandry

17:15 hs - Garcia, P.J»; Gonçalves, R.P.
Estudo morfolõgíco da próstata do gambá (Pi-
delphis azarae)



17:30 hs - Bauer, J.A.; Fabretti; W.H.C.
Estudo ultraestrutural do gânglio ótico do oa
mundongo (Mus museu1us)

17:45 hs - Taffarel, KJ Attias, M,; Machado, R.D.
Sobre o retfculo endoplasma tico nos eletrõcj^
tos de Electrophorus electricus (L)

Terça feira - 06/09rça feir
:30 hs *08:30 hs * Sala A - Comunicações

Coordenador: H. Silveira
08:30 hs - Souza, W.; Souto-Padrõn, T.; Heuser, J.E.

Criogravura e réplica rotatória de epimasti-
gotas do Trypanosoma cruzi

08:45 hs - Meirelies, M.N.L.; Souza, W.
Estudo citoquímico da fusão 1isosoma-fagoso-
ma em macrôfagos infectados com Trypanosoma
cruzi

09:00 hs - Benchimol, M.; Souza, W,
Localização de complexos filipina-esterol nas
membranas de Tritrichomonas foetus

09:15 hs - Pimenta, P,F.P.; Souza, W,
0 retTeuIo endoplasmatico de Leishmania mexi
cana amazonens i s

09:30 hs - Attias, M,; Souza, W.
Ultra-estrutura de Phytomonas davidi

09:45 hs - Silveira, M.; Soares, V.R.X.
Axonemas "9+1" analisados pelo método do poji
to crítico ""

08:30 hs * Sala B - Comunicações
Coordenador: P. A. Abrahamsohn

08:30 hs - Tevês, D.C.; ÍV)raf O.A,; Kuchinir, R.; Si -
mões, M,J,
Aspectos ultraestruturals da vagina de ratas
ooforectomizadas

08:45 hs - Calíó, P.U; Mora, O.A.; Simões, M.J.; Viei-
ra, F,M,S.
Aspectos ultra-estruturais do estromã do co-
to uteri no de ratas no final da prenhez e a-
pós a parturiçao

09:00 hs - Simões, M,J ; Mora, O.A.



Ultraestrutura dos fibrobiastos e dos macrõ-
fagos do estroma uterino de ratas durante o
ciclo estral

09:15 hs - Mora, O.A.; Kuchinir, R.: Simões, MOJ.
Aspectos ultra-estruturais dos macrõfagos no
estroma endometrial de ratas ooforectomiza -
das apôs dose única de estrôgeno

09:30 hs - Zorn, T.T.; Uemura, K.: Abrahamsohn, P.A,
Estudo ultra-estrutural das cétulas do estro
ma endometrial, durante o início da gestação
em camundonga

09:*»5 hs - Bevilacqua, E.M.A.F.; Abrahamsohn, P.A.
Estudo ultraestrutural da interação trofobla£
to-decídua antimesometrial em camundongas

10:00 hs - Intervalo

10:30 hs - Anfiteatro do Departamento de Bioquímica
Conferência - Arthur R, Hand

12:00 hs - Almoço

1*1:30 hs - Sala A - Comunicações
Coordenador: C. Cruz-Landim

1^:30 hs - Silveira, M.; Mello Neto, E.M.
A exocitose dos rabditos de Macrostomum gi -
gas (turbelãrio)

)k:k5 hs - Veiga, V.F. da; Santa Rosa, MR.; Silva,I.D,
Observações ultraestruturais sobre o vacúolo
pulsátil de Monodiníum balbiani (Fabre-Dorrrer
gue, 1888)

15:00 hs - Santa Rosa, M.R.; Veiga, V.F. da; Silva Neto,
I.D.
Alterações ultraestruturais apôs jejum pro-
longado, em Monodinium balbiani (Fabre-Domejr
gue, 1888)

15:15 hs - Dewey, M.; Goldflesh, D.; Cunha, h.A.S.
Complexos juncionais na parede intestinal de
Apis mel li fera com especial referência ás "Zo
nula adhaerens"

15:30 hs - Moraes, R,L.M.S.; Leonardo, A.M.C



Nota sobre a presença de corpos semelhantes
a micoplasmas nas glândulas hipofarfngeas de
Apis mel 1ifera (Hymenoptera, apidae)

15:^5 hs - Cruz-Landim, C,
Ultra-estrutura das células de urato em ra i -
nhas de Apis mel 1ifera L, (Hymenoptera: api -
dae)

16:00 hs - Intervalo

16:30 hs - Sala A - Comunicações
Coordenador: J. R. R. Coiro

16:30 hs - Bevilacqua, E.M.A.F.; Zorn, T.M.T.: Katz,S.;
Abrahamsohn, P.A.
Ocorrência de colãgeno atípico no endomêtrio
gravídico de camundongas

16:1»5 hs - Leite, V.H.R,; Bogliolo, L,; Tafuri, W .L
Ultra-estrutura da membrana basal do epitê-
1io vaginal e do colo uterino da rata, no ei
cio estral ~*

17:00 hs - Santiago, R,C,
Aspectos ultra-estruturais de ovôcitos em fo
lículos atrésicos de ovari os de ratas albi-
nas com 3 dias de idade

17:15 hs - Guagio-Grassiotto, I,; Dolder, H.
Ausência de resposta do material nuclear de
espermatozôides de Ceratitis capitata ao tra
tamento por PTA álcoolico "~

17:30 hs - Dolder, H.
Alguns aspectos do desenvolvimento do acros-
somo de Triatoma infestans

17:^5 hs - Cruz-Landim, C ; Cruz-Htíf1 ing, M.A.
Ultraestrutura das células de Sertoli dura£
te a espermatogênese de Haplonythrinus uni"
teniatui (Telesostei)

Quarta feira - 07/09
08:30 hs - Sala A - Comunicações

Coordenador: R.D. Machado
08:30 hs - Coiro, J.R.R.; Machado, O.J.

Microscopía eletrônica no Brasil. Manutenção
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c seus problemas
08:^5 hs - Miguens, F.C. ; Machado, R.D.£ Esquibel, M.A.

Avaliação do fator de correção de área de mem
branas de ei etroplaças do Electrophorus elec
tr icus L.

09:00 hs - Farina, M.; Machado, R.D.; Esquivei, D.M.S.;
Lins de Barros, H.G.P.
Aspectos da u l t ra -es t ru tura emicroani l ise de
raios-X de um microorganismo magnetotâtico

09:15 hs - Souza, W.
Réplicas da superfície celular de macrõfagos

09:30 hs - Gremski, W.
Preparo e analise de espécime para microaná-
1ise por raios-X

09:^5 hs - Gremski, W.
Microanãlise por raios-X: preparo de um por-
ta -espécime

10:00 hs - Intervalo
10:30 hs - Sala A - Comunicações

Coordenador: M. L. S» Mello
10:30 hs - Bertolazzo, W.; Dallalana, E,M ; Pires Neto,

M.A.
Moldes renais obtidos com resina poliester:
Microspica eletrônica de varredura

10:^5 hs - Gregorio, E.A.; Basso, N.A,; Toledo, L.A,
Método de preparação de pequenas quantidades
de hemolinfa de insetos para microscopia ei£
trônica de transmissão

11:00 hs - Knaippe, F,; Cereijído, M.
A method for cell mono layer cultures and
their direct processing for transmission
electron microscopy

11:15 hs - Sesso, A,; Zylberman, I.
Procedimento para obtenção e processamento
de fragmentos de órgãos da ordem de 50-100um
de espessura para reações histoquímicas enzj_
míticas analisave is ao microscópio eletrôni-
co

11:30 hs - Pimenta, F.P.F.; Souza, W.
Detecção do complexo esterol-fi1ipina na mem
brana plasmitíca de eosinófilos



11:45 hs - Vidal, B.C.
Aspectos ultra estruturais de núcleo, núcleo
los e retículo rugoso revelados pelo verme-
lho de rutênio

12:00 hs - Almoço

14:30 hs - Sala A - Mesa Redonda sobre Técnicas
Coordenador: W. de Souza

16:00 hs - Intervalo

16:30 hs - Sala A - Apresentação de equipamentos pelas
fi rmas

Quinta feira - 08/09
08:30 hs - Sala A - Comunicações

Coordenador: A. Sesso
08:30 hs - Marchi, F,; Leblond, C P .

Radiautographic characterization of sucessive
compartments along the rER-Goigi pathway of
collagen precursors in foot pad fibroblasts
of ^H-proline injected rats

08:45 hs - Jantur, M , C ; Vugman, I.
Aspectos ultraestruturais da maturação de mas
toe«tos peritonea is de rato ""

09:00 hs - Soares, J.C.; Ferreira, A.L.
Caracterização morfolõgica e histoquímica de
mastoei tos do pericárdio e de vaivas átrío-
ventrieulares do gambá Pi del phis azarae (Ma£
supialia)

09:15 hs - Sesso, A.
Fa<*cs de fraturas das cisternas eis de Golgi
em vários tipos celulares

09:30 hs - Sesso, A.
Estudo por criofratura e histoquímíco enzima
tico das cisternas trans do aparelho de Gol"
gi na célula acinosa pancreática do rato, c£
mundongo, cobaia e hamster ~~

09:45 hs - Carneiro, S.M.; Sesso, A.
Estudo rrorfomêtrico e histoquímicor mieroes-
trutural da célula acinosa pancreática do r£
to recém-nascido antes e depois de ter sido
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to recém-nascido antes e depois de ter sido
amamentado

10:00 hs - Intervalo

10:30 hs - Sala A - Comunicações
Coordenador: A. Haddad

10:30 hs - Alvares, E,P.
Alguns aspectos da diferenciação de células
endócrinas no estômago fetal e neonatal de
ratos

10:1*5 hs - Ooine, A. I.
Observações ultraestruturais da recuperação
das células acinosas da glândula submandibu
lar do rato após tratamento crônico com is£
proterenol

11:00 hs - Phan, M.T.
Histologia comparada de peixes antárticos.
I, Observações ultraestruturais de cones de
peixes da família Nototheniidae

11:15 hs - Smith, R.L.: Nishimura, Y,; Raviola, G
Junções entre cones duplos na retina de Gal
lus gallus domesticus (L.)

11:30 hs - Smith, R.U; Raviola, G.
Bases estruturais dás barreiras hemato-ocu-
lares na periferia do corpo ciliar de Gai-
lus gallus dom. (L.)

11:45 hs - Moreira, J.E.; Gonçalves, R,P.
Aspectos ultraestruturais da glândula para-
ti reõide do rato sob diferentes condições
de fixação

12:00 hs - Haddad, A.; Bennett, G.
Incorporação de L-3H-fucose em glicoprote£
nas de membranas e de lisosomas no epítélio
pigmentar da retina de ratos

12:00 hs - Almoço de confraternização

16:00 hs - Sala A - Assembléia Geral e Encerramento
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O TEOR DE ÁCIDO POLI-BETA HIDROXIBUTIRICO EM
RHIZOBIUM DE NÕDULO DE FEXJOEIRO DESENVOLVIDO
EM SOLO SOB DIVERSOS NlVEIS DE FÓSFORO E UMI-
DADE. P.M. Silva (Dep. de Química - ESALQ-ÜSP e
Setor de Fitopatologia e Microscopia Eletrônica
CENA-USP, Piracicaba-SP), N.L. Nogueira (Setor
de Fitopatologia e Microscopia Eletrônica,CENA-
USP, Piracicaba,SP. e S.M.T. Saito, Setor de lii
crobiologia do Solo, CENA-USP, Piracicaba,SP. ~"

Nodulos de raízes de Phaseolus vulgar is L.
cultivado em solos nas condições: a"! úmido
(0,06 atm) e fósforo nos níveis 0,100 e 200 kg
P^Or/ha) b) medianamente úmido (1 atm) e fósfo-
ro a 100 e 200 kg P2O5/ha e c) seco (15 atm) e
fósforo a 100 e 200 kg p^O^/ha foram utilizados
no preparo de espécimes para microscopia eletro
nica. 0 processo de obtenção dos espécimes usa-
do foi o de rotina: fixação em glutaraldeido,
ácido osmico, desidratação em acetona, embebi-
çao e inclusão em Epon, polimerizaçao, cortes
ultrafinos e coloração.

Exames das fotomicrografias dos bacteróides
encontrados nos nódulos de feijoeiros cultiva-
dos em solos com diversas condições de umidade
e teor de fósforo forneceram o numero médio de
glóbulos de ãcido poli-beta hidróxibutírico por
bacteroide para cada tratamento.

Os resultados indicaram que o efeito das con
diçoes investigadas sobre o metabolismo do refe
rido ãcido é difícil de ser explicado; contudo,
a níveis extremos de zero ou 200 kg P20,-/ha de
fósforo e em condições de alta umidade {0,06
atm) ou solo seco (15 atm), hã uma sensível
tendência para reduzir o teor de ãcido poli-be-
ta hidróxibutírico.
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ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DE CLOROPLASTO DE FEIJO-
EIRO INFECTADO COM O VÍRUS DO MOSAICO AMARELO E
TRATADO COM VIRAZOLE. N.L. Nogueira (Setor de
Fitopatologia e Microscopia Eletrônica - CENA-
ÜSP, Piracicaba,SP.) e P.M. Silva (Depto. de
Química ESALQ-USP e Setor de Fitopatologia e Mi
croscopia Eletrônica - CENA-USP, Piracicaba,SPj
e P.G. Vargas (Divisão de Melhoramento - Coper-
sucar-Sertaozinho,SP) .

Amostras retiradas das proximidades de le-
sões locais das folhas de feijoeiro (Phaseolus
vulgaris L. cv. Carioca) inoculado com o vírus
do mosaico amarelo-isolado Piracicaba (VMA-P) e
submetido ou nao a tratamento com virazole (2
mg/ml) foram preparadas de maneira usual para
observações ao microscópio eletrônico. 0 trata
mento com o viricida foi utilizado 30 minutos ~*
apôs inoculaçao do VMA-P.

Exames das fotomicrografias eletrônicas re-
velaram ocorrência freqüente de inclusões den-
sas aos elétrons nos cloroplastos de células de
feijoeiro infectado pelo VMA-P e tratado com vi
razole. Essas alterações estruturais aparentemeri
temente originárias de modificações dos tilacoi-
des via de regra apresentavam uma periferia re-
tilínea. Essas alterações foram raramente obser-
vadas em feijoeiro infectado com VMA-P e nao fo-
ram encontradas em células adjacentes as lesões
de feijoeiro infectado com TMV, semelhantemente
tratado com virazole.

As células do mesõfilo, ao redor das lesões
provocadas pelo TMV e tratadas com o viricida
exibiram maior quantidade de glóbulos densos
aos elétrons e maior numero de grãos de amido
que o feijoeiro apenas infectado com TMV ou mes
mo com VMA-P.
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OCORRÊNCIA DE UM VÍRUS POLIÉDRICO EM BATATA (So-
lan um tuberosum L), VARIEDADE ACHAT. P.R. Malloz
zi, Instituto Biológico, SP., J.C. Matyis,Depto.
de Fitopatologia (ESALQ). P.M. Silva Depto de
Química - ESALQ e CENA.

Em uma cultura de batata, var. Achat, de
procedência alemã para semente e localizada nos
campos de produção da EMBRAPA, em Canoinhas, SC,
foram observados sintomas de mosaico amarelo nas
folhas de algumas plantas. Folhas coletadas fo-
ram levadas ao Inst. Biológico de São Paulo, p£
ra pesquisa de um possível vírus.

Plantas de fumo (Nicotiana tabacum L. var.
White Burley) e Nicotiana glutinosa moculadas
mecanicamente, manifestaram sintomas de mosaico
a partir do décimo dia após a inoculaçao. A de-
terminação de propriedades físico-químfcas revê
laram que o vírus tratado por 10 min. perde sua
infectividade a 95 C mas não a 90°C que o. ponto
final de diluição está entre 10"^ e IO"5 e que
sua longevidade supera três semanas em condi
çoes ambientais.

Ensaios de purificação e estudos da morfo-
logia das partículas realizadas ao microscópio
eletrônico (CENA-Piracicaba), revelaram a exÍ£
tencia no material purificado, de grande numero
de partículas polieãricas deste vírus, com di£
metro de 30 nm, algumas vazias sem conteúdo de
ácido nucleico.

Tendo em vista os resultados obtidos i pos
sível estabelecer uma relação com o vírus lateH
te dos Andes (Andean potato latent virus-APVL),
strain Col, que segundo a literatura consultada,
possui propriedades muito semelhantes, (ponto
termal: 90°C; diluição: IO"7 - 10~8 e longevi^
dade: 3 semanas).



MITOCÔÍÍDRIAS, HEi'/iOSSOiaOS E BIOSSÍITTESE DE HE-

M0GL0BI1IA. A. Brurmer Jr., J .A«Toledo Bilotta

e P.P. Spadacci Morena (Laboratório de Micros-

copia Eletrônica, Instituto Butantan).

Celular-; eribróides io fígado e sangue perifé-
rico de embriões de coelhos, e da medula óssea
e sangue periférico de coelhos adultos com ane_
mia hemolítica induzida pela fenilhidrazina,
foram analisadas ultra-estruturalmente sendo
que especial ênfase foi dada à formação de hemos
somos, organelos onde ocorre a integração do he_
mo com os 4 polipeptideos {. lobírucos. Depois da
incorporação de material ferrugionoso, aparecem
nas células eritróides inclusões livres. As mi-
tocondrias dão origem a corpos lamelados que ex
pandem suas la^elas duplas para a captação das
inclusões ferruginosas, uma fonte de ferro para
síntese do hemo, e cadeias poli^eptídicas globí_
nicas já sintetizadas nos polissomos difusamen-
te distribuídos. As lameIas expandidas retornam,
dando origem à;; vesícuias pré-hemossouiicas que
contêm material ferruginoso e globina. Através
de um possível movimento de rotação destas vesí_
cuias, ocorre o início da formação do pró-hemos_
somo e, concouiitai:tejne/ite, a síntese de hemo.
Um rearranjo estrutural ocorre nos pró-hemosso-
mos, desenvolvendo-se hemossomos típicos con ten
do moléculas de hemoglobina, cujo conteúdo pas-
sa para o eitoplasma após a desintegração dos
organelos•

-Ente trabalho foi subvencionado pelo CM Bi e
FEDIB (Ins ti tu to Eutantan)•
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ASPECTOS CITOMOHFOLÕGICOS DOS TROMBÓCITOS DE

WAGLEROPHIS MERREMII - 1.6.Sano Martins* e

Brunner Jrt* (Seç.Hematologia* e Seç.Microsco-

pia Eletrônica** - I.Butantan, (SP).

Os trombócitos de sangue periférico da serpen-

te W.merremii foram observados ao microscópio

eletrônico quanto a seus aspectos morfologicos

normais e as suas alterações após a agregação

induzida pela adenosina difosfato de sódio(ADP,

íàn). Os trombócitos possuem núcleo elíptico

com cromatina mais compacta na região periféri-

ca. A maioria das estruturas e organelas cito-

plasmaticas são semelhantes as plaquetas huma-

nas. Apenas os corpos densos sao maiores nos

trombócitos de W.merremii e o complexo de Golgj

e observado freqüentemente. As alterações indu-

zidas pelo ADP foram; mudança de forma, forma-

ção de pseudopodes, agregação, deslocamento cen

trípeto da banda marginal comprimindo as organê

Ias. Verificou-se liberação do conteúdo do cor-

po danso para sistema de canais abertos e após

20 a 60 minutos de ativação, os trombócitos de-

generam. Estas alterações são semelhantes às

observadas nas plaquetas humanas (lOy 1CTM) ,

enquanto que o ADP não tem efeito agregante so-

bre os trombócitos da maioria dos vertebrados

inferiores.
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ORGANIZAÇÃO MOLECULAR DO MUCO INTESTINAL E
SUA ADESÃO ÃS PAREDES CELULARES. B.C.Vidal(De -
partatnento de Biologia Celular,IB,UNICAMP, 13100
Campinas(SP).

Foi constatada uma estrutura filamentar ori
entada gara o muco intestinal (Musy et ai, 1972)
o que nao sõ foi confirmado, mas tendo sido alê*m
disso proposta uma conformação em hélice para
as GAGAs do muco intestinal(Vidal ft Mello,1975).
Considerando que o vermelho de rutenio(V.R.)vem
sendo usado para demonstrar radicais anionicos
(GAGAs), levou-se a efeito trabalho usando-se o
V.R. segundo Luft, 1971, para detectar-se deta-
lhes de sua ultra estrutura e relações com a sti
perfície dos enterocitos tendo sido constatado:
Ainda no citoplasma das células caliciformes o
complexo de G.A.G.A.-proteínas( e quiçá glico -
proteíco) apresenta-se com aspecto filamentar
aderente a tabiques divisórios que separam gló-
bulos com diferentes opacidades eletrônicas. A
secreçao, na luz intestinal, forma filamentos
orientados aderentes as superfícies dos entero-
citos e ancorando-se, por meio de granulos na
cobertura celular destas. A estrutura filamen -
tar também liga-se a remanescentes dos tabiques
divisórios formando-se também uma rede interco-
nectada. Ha evidências de que estes sejam rema-
nescentes de membranas do R.E. e Golgi.

Bibliografia:

-Luft, J.H.(1971) - Anat.Rec. ITl: 369 - 416

-Musy, J.P.; Sprumont, P.; Modis L. et Blasi,V.
(1972) Histochemie _3°J 40 - 54

-Vidal, B.C. and Mello, M.L.S.(1975) Ann.
D'Histochim. 19: 151 - 156.
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MOBILIDADE TÉRMICA DE DISCORDÂNCIAS EM MONO-
CRISTAIS DE LiF. Vicente R. Dumke e Robin
Hofmeister. (Centro de Microscopia Eletrônica
da UF do PARANÁ)

Foram produzidas discordâncias na rede crista-
lina por aplicação de cargas concentradas,
(20gf), através de aplicador esférico de safi-
ra sobre uma face (001) de um monocristal de
LiF. O padrão revelado por ataque químico mos-
tra uma "estrela" de braços nas direções <110>,
(discordâncias em cunha), e nas direções <100> ,
(discordâncias em hêlice).
Pulsos térmicos com duração de 3min., à tempe-
ratura de 600çK, produzem movimentos de discor
dâncias em virtude da mobilidade de átomos in-
dividualmente. As posições sucessivas são revê
ladas por novos ataques químicos e desse modo
são observados deslocamentos que sõ podem ser
medidos com precisão através de ME de Varredu-
ra. 0 recobrimento foi feito com uma camada
de Au, com espessura aprox. de 300A9.
A maior mobilidade é observada nas discordân -
cias em hélice que se alinham nos braços <100>
da "estrela" revelada por ataque químico.
Observadas as discordâncias situadas nas extre
midades dos braços, podemos determinar as ca-
racterísticas termodinâmicas da mobilidade das
discordâncias, pois as tensões elásticas resji
duais são de pequena magnitude naquela região.
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USO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) EM
ESTUDO DE CORROSÃO DAS LIGAS ZAMAK CHEN YUN HOP e JUAREZ
PRADO RICARTE (Divisão de Materiais, Instituto de PisqüT
sas e Desenvolvimento, Centro Técnico Aeroespacial).

A imagem de composição obtida no MEV, através de ele
tron secundário ou elétron retroespalhado possibilita a
revelação da microest.mtura de uma liga na amostra metalo
graficamente preparada mesmo sem ataque químico. Isso fa
ci^lita muito o estudo morfológico da superfície de corro
sao, principalmente quando se trata de uma investigação
sobre o local preferencial de ataque em relação a microes
trutura do material. Foi para este fim, que o MEV foi utT
lizado no estudo da corrosão das ligas Zamak frente ao ÜT
cool etTlico.

Foram realizados ensaios de corrosão por imersao nos
corpos de prova (CPs) das ligas Zamak 3 e Zamak 5 em meio
alcoólico com graus de impurezas compatíveis ao ilcool -
combustível (10% em volume dejigua, 100 ppm de icido ac£
tico e 10 ppm de cloreto de sõdio). Os exames por MEV nas
superfícies de corrosão apÕs curto tempo de ensaio condjj
ziram as seguintes conclusões. (1) Para o ensaio a temp£
ratura ambiente, a superfície dos CPs do Zamak 3 apresen
tou corrosão generalizada enquanto a do Zamak 5 foi corn)
são por pites. (2) Para o ensaio a temperatura de 609 C-
tanto o Zamak 3 como o Zamak 5 apresentam corrosão local^
zada por pites sendo que os locais preferenciais do at£
que sempre foram as regiões eutéticas das ligas.
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PRECIPITAÇÃO DE Nb(C,N) E DE Fe.Nb EM AÇOS

INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS AO NIÕBIO

H.-J. Kestenbach e L.O. Bueno

Departamento de Engenharia de Materiais

Universidade Federal de São Carlos

Estudou-se a precipitação de carbonitretos Nb(C,N) e

da fase Laves Fe-Nb provocada pela adição de 0.5» 1.0 e

2.0 pct de Nb a aços inoxidáveis austeníticos do tipo

AISI-304L, solubilizado8 a 1200 C e deformados até a

ruptura em ensaios de fluência a 700 C. Todas as amos

trás apresentaram precipitação intragranular maciça

apôs os ensaios de fluencia. Os carbonitretos formaram

as partículas menores (<100 A), decorando frequentemen

te as deslocaçoes. Sua densidade diminui com o aumento

do teor de nióbio. Partículas maiores (tia faixa de 500A

e identificadas como sendo Fe_Nb) fizeram parte da pr£

cipitaçao intragranular nos aços com 1.0 e 2.0 pct de

Nb. A distribuição das deslocaçoes parecia uniforme em

todas as amostras contendo niobio, enquanto que o aço

de referencia sem niobio ensaiado nas mesmas condições

apresentou a formação de subgrãos. Comparação das obse_r

vações em NET com os resultados mecânicos sugere que as

partículas de Nb(C,N) e não as de Fe2Nb possam contrí_

buir a resistência a fluencia dos aços.
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FASES CRISTALINAS FORMADAS X ALTAS

TEMPERATURAS A PARTIR DE UMA ANTIGORITA

Helena de Souza Santos e Keiji Yada

Laboratório de Microscopia Eletrônica do Insti-
tuto de Física da Universidade de São Paulo e
Universidade de Tohoku, Sendai, Japão.

As transformações térmicas de uma antigorita

brasileira a temperaturas de 600 C a 1300 C fo

ram estudadas por microscopia eletrônica de al-

ta resolução, associada à difração eletrônica

de área selecionada. As antigoritas sao mine -

rais caracterizados por um grande valor do para

metro a. As partículas de antigorita mantive -

ram sua morfologia, persistindo como pseudomor-

fos, em todo o intervalo de temperaturas estuda

das, de 600°C ate 1300°C; até 800°C ainda

existem leves traços de antigorita, mas acima

dessa temperatura esta desaparece, so ficando

presente o mineral forsterita. A forsterita

formada mostrou possuir um número muito maior

de relações topotãticas, em relação ã antigori-

ta original, do que o observado em trabalho an

terior, quando foi estudada a crisotila. A fase

cristalina enstatita formou-se a 1300 C, mas

não foi possível determinar relações topotátí -

cas deste mineral em relação a forsterita, fase

cristalina que a precedeu.
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ALTERAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS ÜE NERVOS CRANIANOS
DE RATOS INOCULADOS COM VIRUS DA RAIVA.G.Mingue
tti,R.M.Hofmeister,Y.Hayashi e J.A.Montano.(Cen
tro de Microscopia Eletrônica da U.F.Pr.).

Em trabalho anterior, os autores encontraram
intenso grau de desmielinização em nervos peri.
féricos de ratos inoculados com virus da raiva.
Com o objetivo de demonstrar ou não a ocorrên-
cia deste fenômeno em nervos cranianos destes
.nesmos animais de experimentação, foi inocula-
do virus da raiva em 10 ratos e os^resultados
foram comparados com 10 ratos^também inocula -
dos com o vírus da raiva, porém vacinados con-
tra a doença. Os nervos cranianos examinados fo
ram o V e c VII pares. Os resultados, à luz da
microscopia eletrônica, mostram extenso grau
de desmielinização progressiva do V e do VII pa
res cranianos do grupo não vacinado, enquanto
que no grupo vacinado não ocorre qualquer alte
ração ultraestrutural. Como não foram encontra
dos virus da raiva nos segmentos examinados,
os achados sugerem que o processo de desmieli-
nização encontrado no grupo não vacinado pode
estar ocorrendo por um processo de natureza i-
muno-alérgica. Além disso, as lesões encontra-
das nos pares cranianos sugerem também que as
mesmas contribuem decisivamente para a grave e
volução que a doença apresenta.
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Observações em microscopia eletrônica de varre
dura da adsorção do vírus da influenza em eri-
trócitos. O.M. Barth (Departamento de Virolo -
gia, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de
Janeiro.

Hemácias de cobaia foram examinadas em mi-
croscopia eletrônica de varredura de média e
alta resolução c .tes e durante a adsorção de
partículas virais da influenza humana H3N2,
amostra A/Vitõria/8/75, bem como após a sua e-
luição. Foram encontradas uma ou mais, de pre-
ferencia duas partículas virais adsorvidas nas
extremidades das vilosidades de hemácias crena
das de cobaia, enquanto que no controle, trata
do igualmente com fluido alantoide, mas sem vT
rus, a forma das hemácias permanecia bicôncava
ou chegava a ser esferoidal. As partículas vi-
rais nas pontas das vilosidades ligavam-se de
preferência ao corpo de outra hemácia, de modo
que, após a eluição do vírus, o numero de "le-
sões" encontradas na superfície das hemácias ,
agora de forma esferoidal ou em taça, era bem
maior do que o número de partículas virais ad
sorvidas por cada hemácia.

Eritrõcitos de galinha, adsorvidos com o
mesmo vírus e tratados da mesma maneira que os
de cobaia, não apresentavam alterações de sua
forma durante todo o orocessamento.

A mobilidade eletroforetica das hemácias
de cobaia, independente do estado vivo ou fixa
do, ficou reduzida de 34% durante a adsorção
viral.

As observações em microscopia eletrônica
de varredura foram realizadas no Laboratório
de Microscopia Eletrônica do Instituto de Bio-
física, U.F.R.J., com o apoio do Dr. R.D.
Machado, ao qual queremos aqui expressar os
nossos agradecimentos.



23

DETECÇÃO RÁPIDA DE ROTÀVlRUS NO MATERIAL FE-
CAL DE PACIENTES COM ENTERITE AGUDA (EA). J.R.
R.Coiro, M.M.A.Bendati, V.L.Vasconcellos, A.J.
Almeida Neto, M.C.F.Heuser. (Núcleo Interdepar
tamental de Microscopia Eletrônica -NIDEME-Ins
tituto de Biociências, UFRGS-90.000-POA-RS).

Diversos autores (Flewett, TH et ai., Lancet
'73; Davidson, GP et ai., Lancet, '81; Suzuki,
H. et ai., Am:J.Trop.Med.Hyg. '81) preconizam
o exame direto para a detecção de rotavlrus nas
fezes de pacientes coro EA. No sentido de obten
ção de um agrupamento dos vírus, a ultracentrT
fugação é utilizada desde 40.000 até lOO.OOOXg,
por 30-75 minutos. A duração de todas as opera
ções até a obtenção da fração rotaviral varia
de 2-3 horas de trabalho. Entretanto, quandode
sejamos somente a detecção de rotavírus para
fins de constatação de sua presença associada
ã EA, é possível dispensar a ultracentrifuga -
ção. A técnica consta das seguintes etapas: a)
Diluir as fezes, quando sólidas, em salina 0,85%
(1:5); b)Colocar uma gota das fezes sobre lâmi.
na histológica previamente recoberta com gela-
tina incolor (gelose-agar) a 2-4%; c) Aguardar
um minuto e recolher a gota de fezes com tela
suporte; d)Aguardar um minuto e retirar o ex-
cesso com papel filtro; e)Coloração negativa
com uma gota de acetato de uranila a 2/4% (so-
lução aquosa). Esperar um minuto e retirar o
excesso com papel filtro; f)Observar o materi-
al a 60-80 Kv e 40.000X de aumento.

Embora exista um compromisso entre a boa vi-
sualização das partículas virais e o tempo de
preparação do material fecal, foi possível con
cluirmos que a simplificação que estamos suge-
rindo é vantajosa, pois é possível o diagnósti^
co imediato (5 minutos) e, por outro lado, a a
nãlise de um grande número de casos em tempo re
duzido.

Este trabalho recebeu auxílio da CEME/MPAS,
FAPERGS, PROPESP-UFRGS, CNPq (n9300413/BQ01).
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PESQUISA EXPLORATÓRIA COM ROTAVlRUS E ENTERI_
TE AGUDA NO BRASIL: FREQÜÊNCIA, TERAPIA E FAI-
XA ETÁRIA MAIS ATINGIDA. J.R.R.Colro, A.J. Al-
meida Neto, M.C.F.Heuser, V.L.Vasconcellos e
M.M.A.Bendati. (Núcleo Interdepartamental de
Microscopia Eletrônica-NIDEME-Instituto de Bio
ciências, UF11GS, 90.000-POA-RS) .

Material fecal de 236 crianças com idade va-
riando entre 0-60 meses, com enterite aguda(EAV
coletado de oito cidades brasileiras foi estu-
dado através de Microscopia Eletrônica e Enzi-
ma Imunoensaio para detecção de rotavírus.
Todas as amostras foram coletadas no hospital

antes de qualquer tratamento médico. Noventa ca
sos (38,1%) foram positivos para rotavírus. Des
tes 47,8% foram tratados com antibioticoterapjl
a, 14,4% por quimioterapia e 37,8% por reidra-
tação isolada. Belém foi a cidade que apresen-
tou a maior freqüência de infecção por rotaví-
rus e maior emprego de antibióticos (89,7%) .
Nesta cidade a reidratação sem o uso de antibi
óticos e quimioterápicos foi usada em 6,9% das
crianças. Por outro lado, Brasília utilizou a
reidratação isolada em 100% dos casos, enquan-
to a antibioticoterapia e a quimioterapia não
foram empregadas.
Dentro da faixa etária de 0-60 meses a maior

freqüência de rotavírus foi detectada em crian
ças com idade entre 0-12 meses. Nesta faixa e-
tãria, o maior número de casos de EA ocorreu
nas crianças entre 0-3 meses, e a maior percen
tagem de rotavírus associado com EA, na faixa
de 4-6 meses.

Serão discutidas as freqüências de rotavírus,
as discrepâncias encontradas no tratamento,bem
como a faixa etária mais atingida pela EA e ro
tavírus nas 236 crianças.
Este trabalho recebeu auxílio da CEME-MPAS,

FAPERGS, PROPESP-UFRGS e CNPq (n9300413/BQ01).



INFECÇÃO POR ROTAVTRUS EM CRIANÇAS COM ENTE-
RITE AGUDA, EM PORTO ALEGRE. ESTUDO SOBRE A VA
RIAÇÃO SAZONAL. J.R.R.Coiro, M.M.A.Bendati, A^
J.Almeida Neto, M.C.F.Heuser, V.L.Vasconcellos.
(Núcleo Interdepartamental de Microscopia Ele-
trônica-NIDEME-Instituto de Biociências, UFRGS,
90.000-POA-RS).

Enzima Imunoensaio e Microscopia Eletrônica
foram utilizadas para investigar a presença de
rotavlrus nas fezes de 388 crianças com enteri_
te aguda (EA) hospitalizadas no Hospital Santa
Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, Brasil.
0 estudo cobriu 12 meses, iniciando em julho de
1981. Os resultados mostraram 162 casos rotaví
rus-positivo (41,8%). 0 rotavírus foi detecta-
do durante todo o ano com maior freqüência no
mês de janeiro de 1981 (78,1%) e menor no mês
de setembro de 1982 (16,7%).
Será discutida a possível variação sazonal e

a importância do rotavírus como agente etioló-
gico da EA nestes 388 casos estudados.
Este trabalho recebeu auxílio da CEME-MPAS,

FAPERGS, PROPESP-UFRGS e CNPq (n9300413/BQ01).
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ROTAVlRÜS E BACTÉRIAS ENTEROPATOGENICAS ASSO-
CIADOS A ENTERITE AGUDA EM CRIANÇAS DE PORTO A-
LEGRE-BRASIL: FREQÜÊNCIA, CARACTERÍSTICA SAZO -
NAL, FAIXA ETÁRIA E TRATAMENTO EMPREGADO. J.R.R.
Çoiro, M.C.F.Heuser, V.L.Vasconcellos, M. M.A.
Bendati, e A.J.Almeida Neto. (Nücleo Interdepar
tamentaí de Microscopia Eletrônica-NIDEME-Insti.
tuto de Biociências, UFRGS, 90.000-POA-RS).

Material fecal de 388 crianças, na faixa etá-
ria de 0-60 meses, tragados no Hospital Santa
Casa de Misericórdia, foi pesquisado através de
Enzima Imunoensaio, Microscopia Eletrônica, e
Coprocultura para a detecção dos agentes etioló
gicos da enterite aguda (EA), de julho '81 a ju
nho '82. Rotavírus foi detectado em 162 casos
(41,8%) e a maior freqüência ocorreu no mês de
janeiro (78,1%). Bactérias enteropatogênicas(E.
coli, Shigella e Salmonella) foram detectadas em
167 casos (43,0%), sendo que a maior freqüência
ocorreu no mês de dezembro (65,7%). A frequênci
a de rotavírus em janeiro (78,1%) foi mais ele-
vada que a de bactérias (43,8%). No mês de de-
zembro, as bactérias tiveram freqüência mais aJL
ta (65,7%) do que o rotavírus (51,4%). A faixa
etária mais atingida pela EA foi a de 0-12 me-
ses com 345 casos (88,9%). Neste grupo, a faixa
de 4-6 meses mostrou a maior freqüência de rota
vírus (43,8%) e de bactérias (47,3%). Reidrata-
ção sem uso de drogas foi utilizada em 236 ca-
sos (68,3%). Antibioticoterapia foi empregada em
120 casos (30,9%) e a quimioterapia em 3 (0,8%).
Dos 162 casos rotavírus-positivo, 54 (33,4%) re
ceberam antibióticos. Constatou-se o emprego de
antibióticos em 21 casos de EA puramente rotavi
ral.
Será discutido o grau de importância dos rota

vírus e bactérias enteropatogências, na EA, sua
característica sazonal bem como o tratamento em
pregado nas 388 crianças estudadas.
Este trabalho recebeu auxílio da CEME-MPAS,

FAPERGS, PROPESP-ÜFRGS, CNPq (n9300413/BQ01).
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DESNUTRIÇÃO E ENTERITE AGUDA EM CRIANÇAS DE

PORTO ALEGRE. CORRELAÇÃO COM A PRESENÇA DE RO-
TAVÍRUS E BACTÉRIAS ENTEROPATOGÊNICAS. J.R.R.
Çoiro, V.L.Vasconcellos e CE.A.Pinheiro (Nú-
cleo Interdepartamental de Microscopia Eletrô-
nica-NIDEME-Instituto de Biociências, UFRGS -
90.000-POA-RS).

Material fecal de 332 crianças com enterite
aguda (EA), foi investigado através da Enzima
Imunoensaio e Microscopia Eletrônica para a de
tecção de rotavírus, bem como da coprocultura
para identificação de bactérias enteropatogêni
cas.

Das 332 crianças, 219 (66%) eram portadoras
de algum agente etiologico relacionado com EA:
l.Rotavírus-72 casos; 2.Bact.enterop.-83 casos;
3.Infecção mista-64 casos. A freqüência total
de rotavírus foi de 41,0% (136 casos) e de bac
térias enteropatogênicas foi de 44,2% (147 ca-
ses). Dentre as 332 crianças estudadas, 280 e-
ram desnutridas do tipo Dl (69 casos), DIK105
casos) ou DIII (106 casos). Destas, 61 (21,7% )
eram portadoras de rotavírus, 66 (23,7%)de bac
térias enteropatogênicas e 54 (19,2%) de infec
ção mista. A faixa etãria que mais aprentou ca
sos de EA foi a de 0-6 meses (236 casos-71,1%),
bem como a que mostrou elevada presença de ro-
tavírus (47 casos), bactérias (58 casos) e in-
fecçao mista (47 casos). Também nesta faixa e-
tária ocorreu o mais elevado índice de desnu -
trição (D) com 205 casos.

Será discutida a presença de agentes etiolô-
gicos da EA e sua correlação com os estados nu
tricionais N e D.

Este trabalho recebeu auxílio da CEME-MPAS,
FAPERGS, PROPESP-UFRGS, CNPq (n9300413/BQ01).
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DIAGNOSTICO CITOLOG1CO DAS 1NFECÇÕES POR CLAM1D1A.

ESTUDO EM CERV1C1TES, URETRITES E CONJUNT1VITES ATRAVÉS

DA MICROSCOP1A ÓPTICA E ELETRÔNICA. F. V. Valeri, V. Va

leri, F. W. Bisson, P. F. L. Becker e J. T. Abib (Depa£

tamento de Morfologia da Faculdade de Medicina de Ribej^

rão Preto, USP e Inst. de Patol. e Citol. "Prof. Dr. Vic

tório Valeri11).

Recentes publicações tem demonstrado o importante
0 0

papel das clamidias na epidemíologia das moléstias infec

ciosas e transmissíveis. No presente estudo foram anali.

sados 20.000 esfregaços cervíco -vaginais da rotina gi-

necologica, 1.000 raspadosconjuntivais e 100 uretrais .

Detectaram-se inclusões celulares numa ocorrência apro-

ximada de 0,75%, 40% e 30%, respectivamente. Ao micros-
* 0 0 t%0 0

copio óptico, apôs colorações pelos métodos de Harris

Shorr e Giemsa, as clamidias apresentaram-se como incLu

soes justanucleares basofilicas, únicas ou múltiplas,a£

redondadas, ovoides ou em "chapeu-de-napoleao", medindo
^ 0

entre 0,5 e 2 p de diamet.ro máximo e freqüentemente cir

cundadas por um halo claro delimitado por pseudo-membra
0 0* ~~

na. Ao microscópio eletrônico alguns desses elementos to
0

ram identificados como corpusculos elementares medindo
0

cerca de 300 nm e outros como corpusculos retículares ou

iniciais alcançando 100 nm, ambos circundados por dupla

membrana e localizados tanto no meio intracelular como

nos espaços interceiulares. Testes sorologicos realiza-

dos em casos ^ítoLogicamente positivos revelaram uma rea

çâo especifica em 717» dos exames.

FAPESP - Proc. 80/1301-9



29

PUNÇÀO B1ÓPSIA ASP1RAT1VA DE TUMORES HUMANOS. ANALI-

SE COMPARATIVA ENTRE A M1CROSCOP1A ÓPTICA E A MICROSCOP1A

ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO E DE VARREDURA. F. V. Valeri ,

V. Valeri, F. W. Bisson, P. F. L. Becker e M. A. Rossi -

(Departamentos de Patologia e de Morfologia da Faculdade

de Medicina de Ribeirão Preto, USP e Inst. Patol. e Ci-

tol. "Prof. Dr. Victório Valeri").

0 objetivo da presente investigação foi comparar os

resultados da microscopia óptica (MO), da microscopia e-

letronica de transmissão (MET) e da microscopia eietroni

ca de varredura (MEV) em amostras obtidas através de pun

çao biopsia aspirativa, como uma tentativa de determinar

a natureza e a diferenciação celular de diversos tumores

humanos. Na presente serie foram analisados 100 casos nos

quais a MO proporcionou uma visão panorâmica do prepara-

do, permitindo a identificação de algumas populações ce-

lulares por intermédio de suas propriedades tintoriais ,

possibilitando a seleção de areas para subsequente estu-

do pela ME. A MET revelou a ultraestrutura celular,a mo£

tologia nurleo-nucleolar, organelas, granulos de secre-

çao, filamentos, vacuolos, vesiculas, membranas e junçoet

intercelulares. A MEV exibiu, tridimensionalmente, com

boa resolução e satisfatória profundidade de foco,a su-

perficie externa das células e suas microvilosidades, a-

valiando-as quanto ao numero, forma, dimensão, distribui^

çao, fusão e ramificação, confrontando-as aos arranjas ce

lulares e suas interações. Concluindo, pode-se estabele-

ter quo a MO e um método factivel no diagnostico de pro-

cessos neoplasicos ou inflamatorios, enquanto que a MET

deva ser reservada a interpretação citomorfologica de ca

sos criteriosamente selecionados e que resistiram a cias

sificaçao pela MO. A MEV mostrou-se limitada na caracte-

rização de linhagens celulares e novas pesquisas devem

ser desenvolvidas para se estabelecer uma conclusão de

f initiva.

FAPESP Froi . 80/130! 9
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ELECTRON MICROSCOPIC STUDY ON THE CARDIAC HYPERTROPHY
INDUCED BY IRON DEFICIENCY ANEMIA IN THE RAT. Marcos A.
Rossi and Sônia V.Carillo (Departamento de Patologia da
Fac.Med.Ribeirão Preto, U.S.P).

In this investigation the ultrastructure of the
hypertrophied myocardium of anemic iron-deficient rats
was studied. Iron deficiency anemia was induced by
feeding rats on an iron-deficient diet for 30 days from
the time of weaning. Anemia was indicated by lowering
of blood hemoglobin levels. The results clearly
demonstrated that experimentally induced iron deficiency
anemia brings about striking morphological changes in
the heart of the rat. These changes were characterized
by marked cellular hypertrophy together with distinct
cellular degeneration and interstitial fibrosis. It is
noteworthy that ultrastructural features of myocardial
hypertrophy and degeneration occurred simultaneously, The
potential role of noradrenaline in the pathogenesis of
these changes is discussed.

A scholarship from CNPq is gratefully acknowledged.
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ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN NUTRITIONAL CARDIOMYQPATHY
OF PROTEIN-CALORIE MALNOURISHED RATS. Marcos A.Rossi and
Sergio Zucoloto.( DeptÇ Patologia da Fac.Medicina de
Ribeirão Preto, U.S.P.).

In this investigation, the ultrastructural features
of the nutritional cardiomyopathy of protein-calorie
malnourished rats were examined. Protein-calorie
malnutrition was induced in young rats by feeding them
a low-protein diet (4% protein) for 6 weeks. Control
animals were fed a high-protein diet (16% protein). The
deficient rats showed severe restriction of bod> weight
gain, fatty liver and hypoproteinemia. The results of
the present study clearly demonstrated that the
experimentally-induced protein-calorie malnutrition
brings about striking morphological changes in the heart
of the rat. Light microscopically, hyalinization and
vacuolization of muscle fibers, loss of cross striations
and myofibrils, small foci of necrosis, interstitial
fibrosis and mononuclear cells infiltrate could be
detected. The ultrastructural lesions were characterized
by myofibrillar degeneration, contraction bands
formation, dilatation of sarcoplasmic reticulum,
mitochondrial swelling, dehiscence of intercalated discs,
and widened interstitial spaces, specially around
vessels, due to edema fluid and cellular infiltration
composed of mononuclear cells and activated fibroblasts
with collagen fibers and roicrofibrils. In addition, an
increase in relative heart weight was also observed.
The potential role of catechoIamines in the pathogenesis
of this cardimyopathy is discussed.
A scholarship from CNPq is acknowledged.
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EXPERIMENTAL TRYPANOSOMA CRUZI CARDIOMYOPATHY IN BALB/
MI CE: THE POTENTIAL ROLE OF INTRAVASCULAR PLATELET
AGGREGATION IN ITS GENESIS. Marcos A. Rossi, Sônia Gon-
çalves and R.Ribeiro dos Santos (Dept9s. de Patologia e
de Parasitologia da Fac.Med.de Ribeirão Preto, U.S.P.).

Male BALB/c mice aged 5 to 6 weeks inoculated three
times in intervals of 15 days with 1x10? epimastigote
forms of the "PF" strain of Trypanosoma cruzi and .
challenged 30 days after the last inoculation with 2x10
trypomastigote forms of the "Colombia" strain of T.cruzi
develop ( the mice were sacrificed 80 to 100 days after
the challenge) a cardiomyopathy very similar to that
observed in the chronic phase of Chagas' disease in man.
The cardiac syndrome is characterized grossly by cardio-
megaly with hypertrophy, dilatation of ventricular
chambers and thinning of the apex of the left ventricle
(apical aneurysm), and microscopically by focal areas of
myocytolytic necrosis and myocardial degeneration with
an inflammatory response composed of mononuclear cells
(predominantly macrophages and a few lymphocytes) with
concurrent interstitial fibrosis and occasional myof ibers
containing pseudocysts. In addition, aggregated platelets
and occlusive thrombi were found in small epicardial and
intramyocardial vessels of infected mice as compared to
controls. The potential role of intravasr.ular platelet
aggregation in the causation of focal myocardial necrosis
and degeneration and apical aneurysm in experimental
T.cruzi cardiomyopathy in BALB/c mice is discussed.

A grant from UNDP/World Bank/WHO and ascholarship from
CNPq is acknowledged
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JEJUNAL ULTRASTRUCTURAL CHANGES INDUCED BY KIDNEY BEAN
(PHASEOLUS VULGARIS)LECTINS IN RATS. Marcos A. Rossi*,
J.Mancini Filho** e Franco M.Lajolo**. (*Dept9 de Patolo
gia da Fac.Medicina de Ribeirão Preto, U.S.P. e **Dept?
de Alimentos e Nutrição Experimental da Fac.Ciências
Farmacêuticas, U.S.P.).

Rats maintained for a period of 5 days on a diet
containing purified lectins extracted from a Brazilian
variety (called "Jalo") of white kidney beans
(Phaseolus vulgaris) developed marked ultrastructural
changes in the epithelium of the proximal jejunum, while
both pair-fed and ad libitum controls did not. The
jejunal absorptive cells of rats fed a diet containing
lectins exhibited conspicuous abnormalities of the
microvilli. They were shorter, slightly thicker,
irregular and more sparse; some were bi or trifucarted,
sharing a common base of implantation. A slightly
disorganized terminal web was present below the brush
border. The supranuclear cytoplasm of a great number of
cells exhibited large cytolysosomes. The use of the
technique of pair-feeding allowed us to suggest that
purified bean lectins exert a direct causative role in
the pathogenesis absorptive cell changes in the jejunal
villi of rats. The possible pathogenic mechanism of
these lesions is discussed.

A scholarship from CNPq and a partial financial
support from FINEP is acknowledged.
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ASPECTO ULTRAESTRUTURAL DE FIBRA MUSCULAR
VISCERAL DE Tatocklta autodict (INSECTA) .

Vânia B.V. de Souza? Irene da Silva, O.T.Freitas
CENTRO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DA UNIVERSIDA
DE FEDERAL DO PARANÁ - *Bolsista do CNPq.

Amostras do dueto comum dos túbulos de Malpi_
ghi de larvas de Tatochila autodícz (ultimo es-
tagio) foram processadas para a microscopia ele
tronica pelas técnicas de rotina. A observação
de cortes transversais deste material revelou
que a parede está constituída por três camadas,
arranjadas da luz para a periferia na seguinte
ordem: camada cuticular, camada epitelial e ca-
mada muscular. Neste estudo apenas apresenta -
mos aspectos da camada muscular, que é consti -
tuída por fibras longitudinais e por fibras cir
culares, ambas envoltas por membrana basal dela
minada. As primeiras são delgadas, dispostas in
ternamente as circulares e seu aspecto é o das
fibras viscerais comuns de insetos, enquanto '
que as fibras circulares apresentam caracterís-
ticas dignas de análise mais aprofundada: nes-
tas ocorrem miofibrilas organizadas, com numero
de sarcômeros variável e orientadas em ângulos
divergentes. Este arranjo determina a formação
de espaços irregulares, preenchidos pelo sarco-
plasma no qual se destaca a abundância deNglico
gênio e de mitocôndrios. Os núcleos destas fi-
bras são grandes, multinucleolados, de contorno
irregular e posição central, mas com prolonga-
mentos estendendo-se até regiões mais periféri-
cas. 0 sarcolema apresenta invaginações consti.
tuindo tübulos de sistema T, poucas vezes obser
vados nitidamente na banda A.

A disposição atípica das miofibrilas nas fi-
bras circulares que descrevemos já foi observa-
da em músculo esquelético de V&òpa e em músculo
cardíaco de Romalza (Elder, H.I., 1975 In Insect
Muscle, Academic Press), porém não temos refe-
rências da ocorrência da mesma em músculo visce
ral de insetos.
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NOTA SOBRE A PRESENÇA DE MICROORGANISMOS NO INTESTINO DEL
GADO DE FORMIGAS Cephalotes atratus (FORMICIDAE : MYRMICT
NAEj. F.H.Caetano (Departamento de Biologia - UNESP - Rio
Claro).

O trato digestivo de formigas tem sido objeto de nos -
sos estudos a já alguns anos. Nossos objetivos têm sido
sempre a busca de correlações entre a morfologia e/ou his_
tologia desse sistema, com o hábito alimentar das espe
cies utilizadas. Assim sendo, estudos entre gêneros ^ da
mesma subfamilia, entre subfamilias e mesmo entre espéci-
es do mesmo gênero foram realizados(Caetano e Cruz-Landim
1972;Caetano, 1977 e 1981 e Caetano e Lage Filho,1982).

Desses estudos verificou-se que as maiores diferenças
ocorrem no que concerne a morfologia,porém algumas peque-
nas diferenças podem ser observadas num exame histologico
minucioso.A conjugação desses dois estudos mostrou, em Ce_
phalotes atratus e Zacryptocerus clypeatus ambas perten -
centes à subfamilia Myrmicinae e com hábito alimentar pre
ferencialmente de exudato vegetal,a presença de uma regi-
ão dilatada no intestino delgado com coloração escura,mus
culatura circular bastante desenvolvida e a presença de
material fibroso no lúmen (Caetano, 1977).

Utilizando a técnica de contrastação negativa verifica
mos a presença de grande quantidade de bactérias e hifas
de fungos nesse material fibroso observado na histologia.
As bactérias observadas eram de 3 tipos quanto à morfolo-
gia.

Dois tipos têm a forma de bastão,sendo que uma apresen
ta a largura pouco menor que o comprimento (tipo I)a se
gunda apresenta comprimento bem maior que a largura (tipo
II). A terceira bactéria é do tipo vibrião e apresenta
flagelos peritríquios. Todas são Gram-negativas.

0 fungo não apresenta septos em suas hifas.
A presença de tais microorganismos no trato digestivo

desse grupo de formigas, é ainda obscuro para nos. Entre-
tanto apesar de não dispormos de elementos suficientes ,
acreditamos estarem ligados a digestão de substâncias en
contradas no exudato do qual se alimentam.
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PRESENÇA DE AXÕPODÜS EM ÕRGÃOS KXCRKTOR.-S DK

UEMÍPTEROS. Maria Luiza S. Mello e Heidi

Polder (üepto. de Biologia Celular, Í3,UNICAMP

Campinas, SP)

Ê* bem conhecida a ocorrência de complexas
associações de unidades de microtubulos, regu-
larmente espaçadas, constituindo os axõpodos,
em alguns protozoários. Estes axopodos teriam
papel na captura de nutrientes. Recentemente
foram descritas estruturas semelhantes a axóp£
dos em orgaos excretores de inseto (Rhodnius
prolixus) (Bradley, T.J. & Satir, P., J. Cell
Sei. 3̂ 5, 165, 1979). No presente trabalho foi
investigada, com métodos usuais de ME, a ocor-
rência de axopodos em tübulos de Malpighi de
triatomíneos evoluídos (_T. inf es tans e JP. m_e~
gistus), em várias condições fisiológicas e de
desenvolvimento. Foram detectados axopodos de-
rivados da superfície apical das células da re
giao proximal dos tubulos de Malpighi, entre
as microvilosidades, nas duas espécies estuda-
das. 0 numero de microtubulos encontrados nos
axopodos variou de 2 a 150, com espaçamento de
43 a j4nm entre si. Estas estruturas foram ve-
rificadas em várias fases de desenvolvimento
dos insetos, mesmo em condições de jejum pro-
longado, quando o numero de cristais de urato
aparece sensivelmente aumentado no lumen da r£
&iao proximal do orgao excretor. Dada a locali^
zaçao dos axopodos e as características raorfo-
logicas e fisiológicas da região dos tubulos
em que aparecem, admite-se função dos axopodos
na movimentação dos cristais de urato ao longo
do lumen do õrgao.
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DETliCCAO DE ATIVIDADE ATPÂSICA A NÍVEL ULTRAESTRUTURAL

EM TOBULOS DE MALPIGHI DE TRIATOMA INFESTANS KLUG. Maria
Tercilia V. Azeredo-Oliveira e Maria Luiza Mello, I. B.
UNICAMPi Campinas (S.P.).

Os tubulos de Malpighi de Triatoma infestans possuem
duas regiões distintas, distal e groximal, cujas diferen
ças morfolõgicas e fisiológicas já foram anteriormente
constatadas. A localização de sistemas enzimáticos nes-
ses órgãos tem também demonstrado características pecu-
liares a cada região. Objetivando a ampliação do estudo
de enzimas distribuídas ao longo desse sistema excretor,
neste trabalho detectou-se a presença de ATPases depen-
dentes de Mg** a nível ultraestrutural. Foram utilizadas
ninfas não infectadas de 59 estádio. A técnica escolhida
foi a de Wachstein & Maisel (Amer.J.C. Path,27:13-23,
19S7) que emprega o meio de ATP (Na)7 chumbo a pH 7,2.
As técnicas para microscopia eletrônica foram as aconse-
lhadas por Essner (1973). (In: Hayat, M.A. Elétron Mi-
croscopy of enzymes N. York, UNRC, Vol.1, Cap.2). Os cor
tes ultraTInos nao receberam coloração. Reatividade enzl
matica nas invaginações do plasmalema foi encontrada nas
células das duas regiões, o que talvez possa estar rela-
cionada com o transporte ativo de moléculas provenientes
da hemolinfa. A lâmina basal das células proximais e con
creções citoplasmaticas das distais apresentaram também
nítida marcação. Os núcleos das duas regiões tiveram res
posta semelhante, isto é, apenas os nucléolos mostraram
precipitado de fosfato de chumbo. Embora o significado
fisiológico da atividade ATPásica nucleolar, não esteja
claro e haja necessidade de futuras investigações nesse
campo, é provável que essas enzimas sejam requeridas nos
fenômenos de transcrição que ocorrem nas eucromatinas e
no organizador nucleolar. CNPq - CAPES.
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ASPECTOS MORFOLÕGICOS DO HEPATOPXNCREAS DE
TILXPIA - Sarotherodr>n niloticus (Linnaeus)
Mareia B.C. de Mello, Iara L.G. Brasileiro
Depto. Biologia Animal - IB - Universidade
de Brasília

0 pancreas da tilapia e descrito como do tipo
actinopterigiano, ou seja, e difuso (podendo in-
vadir alguns órgãos), possuindo porções distin-
tas de tecidos endocrino e exõcrino.

Espécimes de tilãpia foram coletados num lago
do Zoológico de Brasília e os hepatopancreas pr£
cessados para'observações aos microscópios de
luz e eletrônico. Os fixadores utilizados foram
o líquido de Rouin e Glutaraldeído 2,5% e as tec
nicas de processamento do material foram as de
rotina. A observação dos cortes feitos em parafi
na confirmou a distribuição difusa do tecido pan
creãtico, com invasão do fígado, já que os pequç^
nos ácinos se dispõem ao redor dos vasos porta.
Próximos aos ãcinos, freqüentemente, observam se
pequenos duetos excretores. As células exócrínas
do pancreas tern formato aproximadamente pira^i
dal e citoplasma fortemente basõfilo com uma re-
gião mais clara no seu ápice. A ME mostra um REr
muito desenvolvido na porção basal e grande quan
tidade de granulos de secreçío na região apical
destas células. 0 parenquima hepatico esta divi-
dido em ló*b ulos hexagonais, com veia centro-
lobular. Ao ME, os hepatocitos apresentam-se co-
mo células volumosas, com grande quantidade de
glicogênio disperso no citoplasma, muitas e pe-
quenas mitocondrias, alguns pequenos granulos de
secreção e REr pouco desenvolvido.

Os padrões ultra-estruturais observados tanto
nas células pancreãticas acinosas como nos hepa-
tocitos da tilãpia estão de acordo com os jã de£
critos para outros animais.
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ANÁLISE ULTRA-ESTRUTURAL DO EPITÊLIO ESOFÂGICO
DE RHAMDIA BRANNERI HASEMAN 1911 (PISCES).
L.O.Borges, W.Gremski e R.Hoffmelster. Dento,
de C.Morfoíògicas e Centro de ME da UFP1?.

Tratando-se de um espécime onívoro, o esôfa-
go de Rhamdia branneri apresenta parede esnes-
sa, cuja mucosa é dotada de numerosas nrecras.
Nesta última, apÕs um processamento ultra-estru
tural rotineiro, pode-se distinauir diferentes
tipos celulares, dispostos em várias camadas.

Observando-se a partir do conjuntivo subja-
cente, nota-se a presença de células basais,dis
postas em toda a extensão do esõfago e com for-
ma geral cúbica. No seu contacto com a membrana
basal, estabelecem numerosos hemidesmosomas bem
como interdigitações bastante elaboradas. Embo-
ra sem atine irem a base, chama atenção neste e-
pitêlio um grande número de células mucosas e
claviformes, dispostas homogeneamente na mucosa
esofãaica. Enquanto nas mucosas nercebe-se nitj_
damente a presença de organelas e abundância de
grânulos de secreção, nas claviformes há uma e
vidente pobreza de oraanoides citonlasroãticos,
em geral projetados na periferia, além de seus
grânulos de secreção exibirem uma má preserva-
ção. Chama atenção o grande volume ocupado por
este último tipo celular. Dotadas de expansões
citoplasmáticas salientes, percebe-se as célu-
las filiformes, as auais se internôem entre os
vários tipos celulare» enift formam este enitéli-
o. Embora nobres em organtlôS, chama atenção o
grande número de microfilamentos no seu interi-
or. Revestindo a superfície interna esofágica,
distinguem-se células com projeções citopiasmá-
ticas apicais regulares, além de numerosas in-
terdigitações no seu contacto látero-basal. Tra-
ta-se das células superficiais de revestimento,
nas quais se percebe um acumulo siginificativo
de microfilamentos, mais perceptível no inte-
rios das projeções. Na sua superfície externa
ocorre a presença de um glicocálix saliente.
(CNPq)
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MITOCONDRIAS ASSOCIADAS A JUNÇÕES INTERCELULA-
RES NO PANCREAS EXÕCRINO DO TELEÕSTEO Pimelo-
dus maculatus. S.Ferri e F. J.H.Blazquez (Depair
tamento de Histologia e Embriologia do ICB/USP.

Estudando as células do pancreas exocrino

de mandi (Pimelodus maculatus)ao microscópio

eletrônico verificou-se que, com extrema fre-

qüência, as mitocôndrias associavam-se a desmo_

somos e junções "gap". Algumas vezes foi possí^

vel evidenciar a ligação dos filamentos prove_

nientes dos desmosomos com a membrana mitocon

drial externa. Esse tipo de associação sugere

uma relação com o cálcio e/ ou com o suprimen

to de energia para a estabilidade da junção.

Por outro lado, a presença de mitocôndrias jun

to à junções "gap" sugere um mecanismo de regu

lação destas junções pois o cálcio bloqueia as

comunicações intercelulares e sua quantidade

no citoplasma é regulada pelas mitocôndrias.



ESTUDO ULTRA-ESTRUTURAL DO GLICOCÃLIX DE UM MA-
MlFERO EM DIFERENTES IDADES.
C.D.Faraco e W.Gremski. Depto. de Ciências Mor-
folõgicas da Universidade Federal do Paraná.

Segmentos de intestino delgado de camundongo
(Mus musculus), terço médio de jejuno e de Ileo
foram retirados e fixados em glutaraldeído 3,6%
e pós-fixados em tetròxido de ôsmio 0,2%, sem-
pre com tampão cacodilato 0,2M, pH 7.3 e tempe-
ratura ambiente. Ao fixador e pós-fixador foi a
crescentado vermelho de rutênio a 0,05%. O mate
rial foi fixado, desidratado e incluído em Arai
dite.

A análise do material obtido visa estabele-
cer comparação entre a morfologia do glicocálix
de camundongo desde o nascimento, antes da pri-
meira amamentação, e em 4 outras etapas: 19,79,
149 e 209 dia. Isto poraue sabe-se nue a capaci
dade absortiva do recém nascido é grandemente
diferenciada daquela verificada no animal adul-
to. Está comprovado, por exemplo, aue a absor-
ção de imunoglobulinas, como moléculas inte-
grais, ocorre durante todo o periodo em que o a
nimal está sendo amamentado, praticamente ces-
sando quando ele atinge o estágio adulto. Sabe-
se também que o glicocálix, como primeira bar-
reira que os nutrientes encontram no epitélio
intestinal, está intimamente envolvido com os
processos absortivos. 0 objetivo do presente
trabalho é, portanto, constatar a existência ou
,.ão de diferenças morfológicas entre este glico
cdlix no animal jovem e no adulto, para então"
estabelecer possíveis correlações entre seu pa-
pel no mecanismo de absorção de proteínas inte-
grais.

A análise do material obtido nas primeiras e
tapas de desenvolvimento revelou um glicocálix
bem evidenciado pelo vermelho de Rutênio, porém
pouco proeminente. Somente após a obtenção das
etapas seguintes poderá se efetuar uma compara-
ção para constatar diferenças morfológicas.



ASPECTOS ULTRA-ESTRUTÜRAIS DO CORPÚSCULO DE
GRANDRY. I. Watanabe (Departamento de Morfolc>
gia, Faculdade de Odontologia do "Campus" de
Araçatuba, UNESP).

0 receptor sensitivo de Grandry e localizado
na pele do lábio de patos. Este é constituído
por duas células sensoriais e o axonio termi
nal. 0 corpusculo é envolto por uma cápsula for
raada pelas células perineurais»prolongamentos ei
toplasmãticos de fibroblastos e fibras colãge_
nas. 0 citoplasma apresenta mitocondrias, micr£
filamentos e grânulos eletron-densos que medem
50-100 nm de diâmetro.

A fibra nervosa que penetra no corpusculo per
de a bainha de mielína e apresenta uma dilatei
çao terminal de forma discoidal. 0 axonio po£
sui uma grande quantidade de mitocondrias, neii
rofilamentos e vesículas claras. Os grânulos en
contram-se acumulados na parte periférica do
citoplasma que contacta com o axonio terminal.
Numerosos prolongamentos eitoplasmãticos sao
observados nas extremidades das células. Na fji
ce intercelular ha um perfeito entrelaçamento
destes prolongamentos de ambos os lados e os
desmosomos sao bem evidentes. Em cada um desses
processos convergem uma grande quantidade de
microfilamentos orientados longitudinalmente.
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Í3STÜD0 MOKFOLÕGIGC DA PrióSTATA DO GA..ÍBX (Di

delphia azarae) . P . J , GARCIA e H.P. GONÇALVES

(Departamento de Anatomia do IBBMÀ-UNESP de Bo

tacatu e Departamento de Morfologia da Faruildj*

de de Medicina de Ribeirão Preto - USP).

A morfologia do sistema reprodutor masculi^

no dos marsupials é semelhante à dos mamíferos

p l acen tá r io s , no entanto , algumas a l t e rações £

correm com as glândulas anexas. Estes animais

não apresentam vesicuia seminal nem glândula

coaguladora e a prós ta ta é mais complexa compii

rada a dos demais mamíferos* No Di del phis aza

rae_, a próstata ou aretra glandular é descrita

apresentando 3 segmentos distintos (Próstata I

II e III) diferindo em forma, diâmetro e col£

i-ayão. Ela se localiza na cavidade pélvica e

está suspensa por uma reflexão do peritÔnio fbr

mando os ligainentos vésico-pro3tético e próstji

to-pélvico. No presente trabalho os diferentes

segmentos da próstata foram ertudadas aos mî

(;ro:-copios óptico e eletrônico assim como hi£

toquimicamente. Baseado nestes resultados é su

gerido um significado funcional para cada um

dos diferentes segmentos.



ESTUDO ULTRAESTRUTURAL DO GÂNGLIO ÕTICO DO CAMUNDONGO
(IAUS musoulus) . J.A. Bauer c M.H.C. Fabretti (Departa_
mento de Histologia e Embriologia do ICB/USP).

No presente trabalho foram utilizados 6 camundongos
machos adultos, pesando entre 35 e 40g. 0 gânglio õtico
dos mesmos foi removido e fixado em uma solução de Kar-
novsky (2% de glutaraldeído e 2% de paraformaldeído).
Após a osmificaçao, o gânglio foi desidratado em graus
crescentes de metanol e incluído em araldite. Foram obtî
dos cortes semi-finos (1 pm) os quais foram corados com
azul de toluidina. Tais cortes revelaram que o gânglio é
composto por um aglomerado de corpos celulares de neurô-
nios circundados por poucas células satélites e pequena
quantidade de tecido conjuntivo e fibras mielínicas.

Os cortes ultrafinos foram corados com citrato de chum
bo e acetato de uranila. 0 estudo das fotomicrografias
eletrônicas limitou-se ao pericário dos neurônios e suas
células satélites. Ênfase foi dada ao padrão de organizâ
çao e distribuição das diversas organelas, em ambos os
tipos celulares.



SOBRE O RETÍCULO ENDOPLASMÂTICO NOS ELETRÔ-
CITOS DE HlctUOphotULò zlz.ctfL4.cu6 (L). M. Taf-
farel, M. Attiae e R.D. Machado ( Departamento
de Histologia e Embriologia e Instituto de BÍ£
física, ÜFRJ).

Os estudos iniciais em microscopia ótica no
tecido elétrico, revelaram um sincício pobre em
organelas, igualmente a microscopia eletrôni-
ca, nos seus primórdios, pouco acrescentou a
esta imagem. Sobressaíam o núcleo, mitocon-
drias, microfilamentos e invaginações da mem-
brana eitoplasmãtica. Com os melhoramentos in-
troduzidos nas técnicas rotineiras, o desenvo^
vimento da citoquímica e da microscopia de vajr
redura pode-se, aos poucos, ir desvendando a
ultra-estrutura dos eletrocitos. É nesse obje-
tivo que se insere o presente trabalho, a iden
tificaçao do retículo endoplasmãtico, um orga-
noide de muita importância na fisiologia des-
te tecido especializado. Em sua origem, os el<s
trocitos provem do tecido muscular estriado e£
quelitico e. neste o retículo endoplasmãtico tem
um papel de destaque no seqüestro do cálcio in
tracitoplasmãtico. Utilizando técnicas citoquT
micas que identificam o cálcio pela formação de
depósitos eletrodensos como a do piroantimonia
to de potássio, foi demonstrado que em vesícu-
las distribuídas em torno ao núcleo, próximas
à membrana plasmática e ai micocóndrias, a rea
çao era positiva. Foram também positivos os r<e
sultados para detecção da enzima glícose-6-fo£
fatase nestas mesmas vesículas. Sendo esta uma
enzima específica do retículo endoplasmãtico,
estamos inclinados a considerar estas vesícu-
las como parte do siste&ia retículo-endoplasmã-
tico dos eletrócitos.
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CRIOGRAVURA E RÉPLICA ROTATÓRIA DE EPIMASTI
GOTAS DO Trypanosoma cruzi. W. de Souza, T.
Souto-Padron e J.E. Heuser (Instituto de BioTT
sica, UFRJ e Washington University, School of
Medicine, St. Louis, Missouri, USA).

Epimastigotas de Trypanosoma cruzi foram a-
nalisados utilizando-se a técnica de congela-
mento rápido em superfície de cobre resfriada
com hélio liquido, seguido de "etching" profun
do e obtenção de replica evaporando-se platina
a 20°C durante rotação do espécime. As répli-
cas obtidas foram limpas com ácido cromico e
observadas no microscópio Jeol 200-CX, equipa-
do com um goniometro. Em algumas experiências
as formas epimas tigotas do T_. cruzi foram in-
cubadas, antes da fixação, em presença de Tri-
ton X-100 ou saponina em diferentes concentra-
ções. Todas as amostras foram congeladas sem
prévia infiltração em glicerol. As imagens ob-
tidas oferecem informações que confirmam estu-
dos anteriores em cortes finos e em réplicas
obtidas pelo método convencional de criofratu-
ra e também oferecem novas informações. Estru-
turas filamentosas com certa periodicidade fo-
ram observadas conectando os raicrotúbulos sub-
-peliculares entre si bem como coro a membrana
plasmática e com o retículo endoplasmatico. Foi
possível observar os filamentos de DNA que for_
mam o cinetoplasto. Utilizando-se pares este-
reoscõpicos foi possível verificar o arranjo
tridimensional do DNA cinetoplãstico que se a-
presenta como estruturas poligonais interliga-
das. Foi também observado associação dos fila-
mentos do DNA cinetoplãstico com a membrana mi
tocondrial interna, principalmente na região
localizada logo abaixo do corpüsculo basal. Foi
também possível observar pela primeira vez a
presença de filamentos que conectam o cineto-
plasto ao corpGsculo basal bem como o corpuscii
Io basal principal, que se encontra associado
ao flagelo, com o acessório. Outras estruturas
foram também observadas.



ESTUDO CITOQUÍMICO DA FUSÃO LISOSOMA-FAGOSO
MA EM MACRÕFAGOS INFECTADOS COM Trypanosoma
cruzi. M.N.L. Meirelles e W. de Souza (Insti-
tuto de Biofísica, UFRJ e Fundação Osvaldo
Cruz).

Macrofagos de camundongos incubados por 2 h
a 37°C em presença de peroxidase (2 mg/ml) ou
ferritina cationizada (1 mg/ml) incorporam es-
tas substâncias. No caso da ferritina cationi-
zada inicialmente ocorre ligação das partícu-
las aos grupamentos anionicos superficiais. No
interior dos macrofagos, vacúolos citoplasmã-
ticos foram observados contendo os dois marca-
dores. No caso da peroxidase, detectada pelo
método da diaminobenzidina, os vacúolos apare-
ciam homogeneamente marcados. No caso da íerri
tina cationizada, dois tipos de vacúolos foram
observados: um contendo ferritina aderido a
membrana do vacúolo e outro completamente pzeen
chido com ferritina. Macrofagos previamente mar
cados com os traçadores mencionados incorporam
T. cruzi por um processo de endocitose, sendo
que os parasitos podem ser observados no inte-
rior de vacúolos delimitados por membrana. Em
alguns casos epiraastigotas, jl em processo de
digestão, eram observados. Peroxidase foi en-
contrada em todos os vacúolos endocíticos con-
tendo parasitos mostrando assim que o processo
de fusão lisosoma-fagosoma havia ocorrido. No
entanto, no caso de macrofagos marcados com
ferritina cationizada, vacúolos contendo ferri^
tina foram observados proximo aos vacúolos en-
docíticos contendo parasitos, porém sem que
houvesse fusão. Tais resultados são discutidos
tendo em vista a possibilidade de que (a) fer-
ritina cationizada modifique a membrana de va-
cúolos, ou (b) se localize em estruturas ou-
tras diferentes das que concentram a peroxida-
se.
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LOCALIZAÇÃO DE COMPLEXOS FILIPINA - ESTEROL
NAS MEMBRANAS DE Tritrichomonas foetus, M.
Benchimol e W. de Souza (Instituto de Biofísi-
ca, UFRJ).

0 antibiótico polienico filipina se liga de
modo específico ao colesterol e 3 hidroxi-es^e
róis. Nesta interação formam-se complexos mul-
timoleculares de filipina-colesterol que podem
ser reconhecidos em cortes finos e replicas de
criofratura. A detecção de colesterol nas mem-
brana é importante,visto que ele desempenha pa
pel importante no controle da fluidez e até o
momento não existem dfdos a respeito em T.foe-
tus . Este e um protozoário parasita do trato
urogenital de bovinos e foi mantido em meio de
Diamond. As células são recolhidas na fase log
de crescimento e incubadas com 50 yg/ml de fi-
lipina em tampão cacodilato 0,1 M, pH 7.2, 30
minutos, temperatura ambiente, antes e durante
a fixação com glutaraldeido 2,5% em T.Cac. 0,1
M. As células são processadas de modo rotinei-
ro para obtenção de réplicas (criofratura) e
cortes finos e examinados no microscópio ele-
trônico Jeol 100-CX. Em £. foetus foi encontra
do uma distribuição homogênea dos complexos fî
lipina-esterõis nas membranas dos 4 flagelos e
na membrana plasmática. Não foi encontrado ne-
nhum complexo em regiões especializadas como a
base do flagelo (colar) e a porção do flagelo
recorrente que se adere ao corpo do parasita.
A densidade dos complexos varia de célula para
célula. Em algumas foram encontrados 205 com*
plexos filipina-esterol por um2. Um grande nu-
mero de complexos foram encontrados em ambas
as faces da membrana de vacuolos. Não foram vi£
tos complexos nas membranas nuclear e do reti-
culo. Pouco ou nenhum complexo foi visto na
membrana dos hidrogenossomos.



O RETÍCULO ENDOPLASMÃTICO DE Leishmania
mexicana amaaeonensis. P.F.P. Pimenta e W» de
Souza (Departamento de Histologia e Embriole-
gia e Instituto de Biofísica, UFRJ).

Leishmania e um parasita que durante o seu
ciclo vital assume duas formas distintas: o
promastigota que vive no sistema digestivo do
inseto vetor e o amastigota que vive dentro de
células do sistema mononuclear fagocitãrio do
hospedeiro vertebrado. Neste estudo utilizamos
formas promastigotas de Leishmania mexicana
amazonensis. Para uma melhor visualização de
membranas do parasita, acrescentamos Ferrocia-
neto de Potássio e Cloreto de Cálcio na solu-
ção de 0804. Ao observarmos os parasitas no ME
evidenciamos uma contrastação bastante intensa
de todas as unidades de membranas, possibili-
tando a observação do retículo endoplasmãtico
(RE) ate o momento não descrito. Tal conjunto
de cisternas pode realmente ser determinado co
mo RE através de técnica citoquímica para de-
tecção da enzima marcadora específica glicose-
-6 '-f osf atase. 0 RE possui um "foco de prolife^
ração" proximo a bolsa flagelar de onde partem
cisternas que percorrem todo o corpo celular
do parasita. Tais cisternas algumas vezes per-
correm paralelamente a membrana plasmltica, se
localizando abaixo da camada subpelicular de
microtubulos. Algumas cisternas do RE penetram
entre os microtubulos associando-se diretamen-
te â membrana plasmática. 0 RE parece também
associar-se ao complexo de Golgi e a membrana
do cinetoplasto. Alguns parasitas apresentaram
produtos intensamente densos no seu interior.
È possível que tal RE esteja envolvido na pro-
dução e/ou no armazenamento de substâncias re-
queridas pelo parasita. Estudos posteriores sio
necessários para uma melhor determinação das
possíveis funções do RE em Leishmania mexicana
amazonensis.
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ULTRA-ESTRUTURA DE Phytomonas davidi.
M. Attias e W. de Souza (Laboratório de Ultra-
estrutura Celular, Instituto de Biofísica,UFRJ).

Phytomonas davidi é um tripanosomatídeo en-
contrado no látex de algumas Euforbias. Como
parte de um projeto mais amplo sobre este gê-
nero, realizamos algumas preparações utilizan-
do a cepa isolada por McGhee e Postell e que
vem sendo mantida em nosso laboratório. Quanto
à ultra-estrutura geral, pudemos verificar em
varredura que as formas típicas tem em média
14 um de comprimento da extremidade posterior
à ponta do flagelo, embora sejam observadas for
mas mais alongadas, de ate 26 pm. A extremida-
de posterior ê achatada e sob a superfície po-
de-se observar a disposição espiralada dos mi-
crotubulos subpeliculares. Os cortes ultra-fi-
nos revelam formas promastigotas muito seme-
lhantes a outras espécies da família. Prosse-
gui nd o o estudo, aplicamos para detecção de s^
tios anionicos as técnicas do Ferro Coloidal
(detecção em pH ãcido) e da Ferritina Catíoni-
zada (pH fisiológico). Ambas deram resultado
positivo, sendo que a ferritina não reagiu na
membrana da bolsa flagelar nem na porção do
flagelo nela contida. O ãcido tãnico revela de_
talhes da subestrutura dos microtubulos subpe-
liculares e do "lagelo. Em combinação com Tri-
ton-X-100 pudemos observar filamentos ligando
entre si microtubulos ajacentes. Dentre as vá-
rias organelas observadas no interior das cé-
lulas, algumas puderam ser identificadas como
sítio de armazenamento de lipídeos pela pos-fji
xação em osmio-Tampão imidazol e outras como
peroxisomos pela presença de catalase.
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AXONEMAS "9+1" ANALISADOS PELO MÉTODO DO PONTO

CRITICO. Marina Silveira e Valéria R.X. Soares

Laboratório de Microscopia Eletrônica
Instituto de Física, Universidade de Sao Paulo

Cilios e flagelos constituem exemplo clássico
de sistemas tubulares altamente organizados,
capazes de executar movimento ordenado. Nos
espermatozõides dos platelmintos predomina um
tipo distinto de flagelo, conhecido como "9+1",
o qual apresenta movimento helicoidal, às vezes
mostrando reversão (Hendelberg, 1965). Neste
estudo adaptou-se o método de W.Sale e P.Satir
(1976), com a finalidade de observar em micros-
copia eletrônica de transmissão, a organização
tri-dimensional dos elementos constituintes do
axonema "9+1" de Dugesia tigrina.
0 material foi isolado em fosfotungstato de K

e transferido para filmes de carbono pre-trata-
dos com poli-lisina; em seguida a uma fixação
breve, o material foi desidratado em álcool e
seco com dioxido de carbono pelo ponto critico.

flagelos preparados por este processo e meta-
lizados com Pt, mostram-se parcialmente disso-
ciados, com os elementos tubulares formando
alças que se elevam a mais de 1,5 \im acima do
filme suporte. Estas preparações permitiram
confirmar o modelo anteriormente proposto por
nos (Silveira, 1969), para o cilindro central:
a parede deste cilindro apresenta-se formada
por duas hélices inclinadas a 45-509, com pe-
riodicidade de 650 A. A organização dos raios
e dos braços das subfibrilas mostrou-se espe-
cialmente interessante; os raios formam pro-
jeções triplas, com disposição repetitiva ao
longo das fibrilas. Estes elementos "menores"
do axonema sao importantes para o seu mecanis-
mo de movimento; sua visualização porém é
bastante dificil nos cortes ultra-finos.

(Auxí1ios CNPq e FINEP)
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ASPECTOS ULTRAESTRIJTURAIS DA VACINA DE RATAS OOFORECTOM1

ZADAS; D.C.Tevês; O.A.Mora; R.Kuchinir e M.J.Simões (Di^

ciplina de Histologia da Escola Paulista de Medicina).

0 epitêlio vaginal de ratas, 21 dias apôs serem oofo

rectomizadas, mostra-se atrôfico, constituído por duas

camadas de células. As células basais, claras, cuboides

mostram numerosas interdigitaçoes com as outras células.

0 núcleo, que ocupa grande parte do citoplasma, apresen-

ta freqüentemente um nucléolo no seu centro e cromatina

condensada na periferia. A membrana nuclear mostra-se ir

regular. Estas células são pobres em organelas. As célu-

las superficiais apresentam formato poligonal, núcleo es

feroide com tendência à discoide e membrana nuclear min

to irregular, sendo mais visível a cromatina condensada.

Estas células apresentam microvilosidades na região ani

cal e numerosas interdigitaçoes com as células vizinhas.

No citoplasma visualizamos reticulo endoplasmatico granu

lar e complexo de Colgi desenvolvidos. Na região apical

observamos numerosas vesículas de vários tamanhos e de

aspecto eletrolúcido. Entre as células notamos a presen-

ça de neutrofilos. A lamina própria apresenta abundân

cia de fibras colãgenas e os fibroblastos mostram-se a

troficos. Entre os feixes de colãgenos observamos numero

sos neutrofilos, macrofagos, monocitos, linfocitos e

plasmocitos.
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ASPECTOS ULTRA-ESTRUTURAIS DO ESTROMA DO

COLO ÜTERINO DE RATAS NO FINAL DA PRENHEZ E '

APÔS A PARTURIÇÃO. P.L. Calio; O.A. Mora ;

M.J. Simões & F.M.S. Vieira (Disciplina da f

Histologia da Escola Paulista de Medicina)

Fragmentos do colo uterino de ratas albj.

nas, no 199, 209, 219 dia de prenhez, e depois

da parturição, respectivamente, 1 hora e 19 e

29 dia; foram retirados e processados para m^

croscopia eletrônica.

A ultra-estrutura do colo uterino revelou

com 19,20 e 21 dias de prenhez a presença de

fibroblastos típicos, com REG e Golgi bem d£

senvolvidos e estroma rico e feixes de colág£

no, entre os quais notamos a presença de raros

eosinõfilos. Uma hora apôs a parturiçio obser

vamos uma grande concentração de eosinõfilos,

sendo que a maioria apresenta sinais de dege-

neração granular. Quanto ao colãgeno notamos

um desarranjo dos feixes, seguido de aumento

nos espaços eletrolucidos. No 19 e 29 dia após

parturiçio, encontramos fibroblastos menos de

senvolvidos, apresentando vesiculas intracito

plasmãticas contendo fibrilas colágenas com '

sua periodicidade característica.



ULTRAESTRUTURA DOS FIBROBLASTOS E DOS '

MACRÔFAGOS DO ESTROMA UTERINO DE RATAS DURAN

TE O CICLO ESTRAL. M.J. Simões e O.A. Mora '

(Disciplina de Histologia, Escola Paulista '

de Medicina.

Fragmentos, do terço médio de cornos

uterinos de ratas durante as fases do ciclo

estral, foram retirados e processados para '

microscopia eletrônica.

Os fibroblastos mostraram-se volumosos,

com REG e Golgi bem desenvolvidos durante a

fase do proestro, sendo que durante as outras

fases (estro, metaestro e diestro) são menos

desenvolvidos. Durante as fases de metaestro

e de diestro foi possível visualizarmos a '

presença de vesículas citoplasmaticas conten

do fibriias colágenas. Com relação aos macro

fagos, observamos, no seu interior, a presen

ça de restos celulares e de eosinofilos em '

vários estágios de degeneraçao, durante as '

fases de estro, metaestro e de diestro.
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ASPECTOS ULTRA-ESTRUTURAIS DOS MACROFAGOS

NO *STROMA ENDOMETRIAL DE RATAS OOFORECTOMIZA-

DAS APÔS DOSE ÚNICA DE ESTRÓGENO. O.A. Mora ,

R. Kuchinir e M.J. Simões (Disciplina de Histo

logia da Escola Paulista de Medicina.

Vinte e um dias apôs ooforectomia ratas adul

tas receberam dose única de estrógeno, 1 mg/kg

de peso corporal, i.p. Os animais foram sacri-

ficados respectivamente com 24, 48 e 72 horas

após a administração do hormônio e fragmentos

do terço médio dos cornos uterinos foram reti-

rados e processados para microscopia eletrôni-

ca.

A analise ultra-estrutural revelou uma gran

de concentração de eosinofilos íntegros na Lâ-

mina própria 24 horas apôs a administração do

hormônio. Já às 48 horas observamos alguns eo-

sinofilos em vários estágios de degeneraçio e

grande concentração de macrofagos com vacüolos

digestivos contendo restos celulares dos eosi-

nofilos, ou simplesmente seus granulos, sugerin

do que os granulos individuais também podem '

ser fagocitados. As 72 horas, é raro a presen-

ça de eosinofilos no estroma endometrial, e os

macrofagos apresentam grande concentração de '

lisossomas secundários.
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ESTUDO ULTRA-ESTRUTURAL DAS CÉLULAS IX) ESTROMA ENUOME-
TRIAL, DURANTE O INICIO DA GESTAÇÃO EM CAMUNDONGA. TH ma
T. Zorn, K. Uemura e P.A. Abrahamsohn (Departamento
de Histologia e Embriologia do ICB/USP).

O estroma uterino sofre durante o período de gestação,
uma serie de transformações morfofuncionais que culmina
cora a formação de uma nova estrutura, denominada decídua.
Na camundonga, as células deciduais se originam, a par-
tir da diferenciaçlo de células pré-existentes, morfolog^
camente identificadas como fibroblastos. Esta modifica-
ção é conhecida como reação decidual e e desencadeada pe_
Io embrião, no 59 dia de gestação.
Neste trabalho, procuramos detectar modificações precoces
que possam ocorrer no endométrio, antes do 59 dia de geŝ
taçao, isto é, modificações que nao dependem de ação di-
reta do embrião sobre o endométrio, mas apenas de ação
de hormônios. Para isto foram coletados Gteros de camun
dongas grávidas entre o 19 e 49 dia de gestação e úteros
virgens, utilizados como padrão. 0 material foi fixado
por perfusao com glutaraideido, incluídos em resina aral̂
dite, e processados para a observação ao M.h. A análise
das micrografias eletrônicas, mostrou que uma serie de mo
dificaçoes ocorrem no estroma uterino, antecedendo a fojr
maçao da decídua. Entre estas, as mais proeminentes fo-
ram: modificação da forma das células do estroma que pas_
sam da fusiforme, típica do fibroblasto, para a forma glo
bosa; aumento da população celular, o que confere ao e£
troma, um arranjo epitelioide; as células aproximam-se
estabelecendo junções do tipo "fascia adherens". Nota-
se também a ocorrência de placas eletrodensas, localizâ
das na superfície externa da membrana celular, sem que
ocorra necessariamente contato entre as células naquele
local. Grande quantidade de microfilamentos foi observa-
do no citoplasma das células, no 49 dia de gestação. Ob-
serva-se ainda grande desenvolvimento dos nucléolos que
exibem nitidamente as porções fibrosa e granulosa. Ocor-
rem ainda modificações na substancia intercelular, prin-
cipalmente quanto a distribuição das fibras colãgenas.

FAPESP, CNPq e PLAMIRH
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IÍSTUUÜ UL TRAESTRUTUKAL DA INTERAÇÃO TROFOBLASTO - DBCÍDUA
WIMESOMETRIAL EM CAMUNDONGAS. EJ4.A.F. Bevilacqua e
P.A. Abrahamsolm. lDepartamento de His to log ia e &it>riolo
gia do ICB/USP).

Em camundongos, ao redor do 59 d ia de ges tação 2 i n s t a l a -
se no ü tero o processo de implantação do embrião, que im
plica nodeslocamento do epitelio uterino e penetração
do embrião no estromã endometrial. Concomitantemente ,
uma serie de transformações ocorrem no endometrio a fim
Je receber o embrião: a histogênese do tecido decidual.
to embrião as células que farão contato com as estrutu
ras maternas são as células trofoblasticas.
Jabe ressaltar que a obtenção do espaço para o desenvo_l
vimento do embrião ocorre as custas de uma invasão do
trofobiasto que implica em fagocitose do tecido mater-
no. Evidências experimentais tem relevado o papel da de-
cídua como responsável na contenção desta invasividade.
("amundongas prenhes de ov dia de gestação foram perfundi_
das com glutaraldeído _,5£ em tampão cacodilato de sódio
0,125M pH "\2, e os fragmentos de uteros contendo os em
briões foram processados para observação em M.E. A obser
vação do material mostrou varias formas de interação ocor
rendo ao mesmo tempo entre diferentes estruturas mater-
nas e o trofoblasto embrionário. Os polos do embrião apre
sentam urna população de células trofoblasticas gigantes
fagocitando ativamente epitelio uterino em estado de fran
ca degeneração. As laterais embrionárias estão envolvi
das por uma população de células trofoblasticas menores e
de características morfologicas diferentes; nesta região,
em locais onde a lâmina basal permanece íntegra, temos
uma íntima aposição de prolongamentos do trofoblasto so-
bre sua superfície. Em locais onde a lâmina basal encon-
tra-se dissociada, os prolongamentos das células trofo-
blasticas avançam em direção ã decídua e fazem contato
com suas células. Este contato pode apresentar-se como
simples aposição de membranas ou mostrar-se bastante in
terdigitado, mas senpre com espaço intercelular muito re
duzido.

FAPESP,CNPq e PLAMIRH
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A EXOCITOSE DOS RABDITOS DE MACR0ST0MUM GIGAS

(TURBELÂRIO). M. Silveira e E.M. Mello Neto

Laboratório de Microscopia Eletrônica,
Instituto de Física, Universidade de São Paulo

Certos turbelarios, como Macrostomum gigas,
submetidos a diferentes estí mu1os químicos,
ejetam grande quantidade de corpos secretores
conhecidos como "rabditos de descarga" (1).

Estes rabditos, de função ainda incerta, sao
sintetizados pelo retículo endoplasmatico rugo-
so/aparelho de Golgi e adquirem a forma alon-
gada (cerca de 12 x 1 um) mediante uma associa-
ção íntima com um sistema de microtubulos (2,3).
Por ocasião da secreçao, os rabditos sofrem al-
terações morfológicas e dimensionais importan-
tes, que possivelmente refletem um rearranjo a
nivel molecular.

Neste trabalho sao relatadas as alterações
notadas nos rabditos durante o processo de
exocitose. Fizemos uso de microscopia de fase
e de microscopia eletrônica de transmissão e
de varredura. Dos vários agentes quimicos uti-
lizados, a mistura lugol (iodo + iodeto de K) e
o cloreto áurico mostraram-se mais eficazes,
embora o próprio fixador glutaraideído seja
também um agente detonador da secreçao^ Os
rabditos ejetados nao sofrem dissociação, tal
como ocorre por exemplo nos rabditos de "entu-
mescimento" encontrado nas planãrias. No mo-
mento, estã-se investigando a possibilidade da
permanência ou nao, da membrana envolvente no
granulo secretado. (CNPq 2222.0040/75).

1. Reisinger, E. e S. Kelbetz, Z.wí«g.Mikrosk.
: 472 (1964)

2. Silveira, M. e E.M.Mello Neto, Rev.Microsc.
Electron.(resumo) ^: 62 (1978)

3. Silveira M. e E.M. Mello Neto, subm.a publ.
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*QBSEKVBÇÕES ULTRftESTRITIUFAES SOBRE O VACOOLO PULSÂTIL
DE MONODINIUM BALBIANI (FABRE-DOMERGUE, 1888) . Veiga, V.
F. da; Santa Rosa, M.R. de e Silva, I.D, da. Lab. de Mi
croscopia Eletrônica, Departamento de Virologia, IM
UFRJ.

M. balhiani é um ciliado dulcícola, de vida livre,
pertencente a família Didiniidae. Apresenta um vacuolo
pulsâtil localizado na parte posterior da célula. Este
vacuolo esvasia seu conteúdo através de 7 a 9 poros per
manentes e posteriores que eqüivalem a citoproctos. Tais
poros são cobertos internamente por uma membrana que
rompe-se durante as sístoles. O vacuolo pulsâtil é cir
cundado por um reticulo endoplasmtico diferenciado em
túbulos finos e ramificados que constituem o espongiana.
Este, Schneider (1960) chamou de "tCbulos nefridiais".
Estes túbulos têm sua luz com cerca de 50 a 100 nanôme
tros. Coletam líquidos no endoplasma profundo, durante
a diastole, drenando-os para o interior do vacuolo pul
sãtil, propriamente dito. Deste último os líquidos vao
para o exterior, durante a si stole. A função do vacuolo
pulsâtil lembra a da bexiga. Os poros excrebores têm, a
proximadaroente, 0,9 a 1,5 micrânetros de diâmetro, depen
dendo do estado fisiológico da célula. Sua profundidade
é equivalente a espessura da camada ectoplasmâtica ( 550
nanômetros), podendo ter até o dobro desta. Os poros
excretores apresentam, ainda reforços microtubulares
na forma de uma cortina de microtúbulos que circunda to
do o lado interno de sua parede.

* Trabalho realizado no IM da UFRJ cem recursos do CNPq
(processos 30.0653/80-MO-07 e 40.1940/81).
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•ALTERAÇÕES ULTRAESTRLTnJRAIS, APÔS JEJUM PROLONGADO, EM
MDNODINIUM BAIBIANI (FABRE-DQMERGUE, 1888) . Santa Rosa,
M.R. de; Veiga, V.F. da e Silva Neto, I.D. da. Lab. de
Microscopia Eletrônica - Departamento de Virologia do
IM-UFRJ).

M. balbiani é um ciliado Gymnostomo da família
Didiniidae, predador de outros ciliados. Foram cultiva
dos, "in vitro", can Colpidium camphylum ou com Tetrahv^
rnena pyriformis. Apôs receberem presas em abundância au
nentavam de atividade, cresciam em volume e dividiam-se
regularmente. Se depois disto os M. balbiani fossem dei.
xados em jejum passavam a sofrer diversas alterações:
redução do tamanho apôs divisões sucessivas (até menos
de 5 vezes o tamanho normal), desaparecimento do rostro
cônico anterior, desestruturaçào da cintura ciliar, per
da gradativa da mobilidade. Neste estágio M. balbiani
reduz-se a pequenas estruturas esféricas que aparentam
serem cistos, porém, nunca conseguimos, em laboratório,
a formação de verdadeiros cistos. Na realidade estas
estruturas são formas de degeneraçio que, após um certo
tempo, são irreversíveis. Observa-se, em ultraestrutu
ra, as seguintes alterações :1) aparecimento de um gran
de número de vacúolos autofágicos em diversos estágios
de evolução: 2) alterações das mitocôndrias com densifi.
cação acentuada da matriz, com redução do microvili, com
edemaciamento inportante; 3) presença de um grande nume
ro de vacúolos autofágicos contendo mitocôndrias altera
das; 4) persistência do vacúolo pulsátil com o espongio
ma e poros íntegros; 5) a camada ectoplasmática, com
cerca de 550 nanômetros, e o limite ectoplasmático, com
cerca de 60 nanômetro permanecem inalterados; 6) não há
o aparecimento de nenhuma parede externa extranumerária.

* Trabalho realizado no IM da UFRJ can recursos do CNPq
(processo 30.0653/80-MO-07 e 40.1940/81).
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CCMPLEXOS JUNCIONAIS NA PAREDE INTESTINAL DE Apis melli-
fera COM ESPECIAL REFERÊNCIA AS "ZONULA ADHAERENS". M.
Dewey; D.Goldflesh (School of Medicine - State Universi-
ty of New York at Stony Brook) § M.A.Staurengo da Cunha
(Instituto de Biociências, UNESP - Rio Claro).

AsMzonula adhaerens", bem como outros tipos de jun
ções celulares têm exibido uma variação de forma ao lon
go da escala evolueionãria,evidenciando uma tendência em
direção ao tipo A. Os artrópodos até agora estudados a
presentam estas junções, mas do tipo B. Neste trabalho
foram estudadas as "zonula adhaerens" da parede intesti-
nal ds Apis mellifeva usando-se a técnica da criofratura
dupla. Para isso o tecido apôs fixado em glutaraldeído
2,5o* em tampão Milloning O,1M pH 7,2 foi crioprotegido
em glicerol 30% e estocado sob refrigeração. Amostras do
tecido foram fraturadas a - 1159C no aparelho Balzer BAF
300 a uma pressão de 5xlO~6 Torr.. As réplicas obtidas
apôs o tratamento usual foram montadas em telas apropria
das, secas e observadas num microscópio eletrônico Hita
chi HU 12. Observações das faces de fratura das membra -
nas laterais das células epiteliais revelaram a presença
de partículas distribuídas ao acaso nas duas faces de
fratura P e E. As "zonula adhaerens" foram encontradas
na forma de placa em ambas as faces da membrana, e den -
tro destas as partículas apresentam um arranjo desordena
do. Medidas de diâmetro das partículas associadas às "zo
nula adhaerens" revelaram que em todos os casosz todas
as partículas, tanto da face P como da face E têm diâme-
tros maiores que as partículas já descritas. E é na face
E da membrana.lateral que as partículas exibem o maior
diâmetro(199 A), e elas estão localizadas nas'*zonula ad-
haerens". Estas partículas são maiores que aquelas descri
t " l d h " d t ó d tép q q
tas para as"zonula adhaerens"dos artrópodos até agora e£
tudados (80 a 100 A).Partículas de diâmetro semelhante
às partículas convencionais foram encontradas na membra-
na plasmãtica da célula muscular,com um diâmetro médio
de 87 A.

CAPHS - FULBRIGHT
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NOTA SOBRE A PRESENÇA DE CORPOS SEMELHANTES A
MICOPLASMAS NAS GLÂNDULAS HIPOFARÍNGEAS DE Apis
me LU fera (HYMENOPTERA, APIDAE). Regina L.M.Sil
va de Moraes e Ana Maria Costa Leonardo(Institu
to de Biociencias, Rio Claro - UNESP)

Corpos semelhantes a micoplasmas tem sido re
latados tanto em plantas como em insetos com bã
se em estudos realizados ao microscópio eletrõ-
nico^ Kitajima(l974) registrou a presença de
corpúsculos do tipo micoplasma na região vascu-
lar de feijoeiro afetado pelo envassouramento .
Outros pesquisadores, trabalhando com glândulas
salivares de gafanhotos transmissores de molés-
tias conhecidas como"amarelo"(amareiecimento das
folhas, superbrotamento, anomalias nos órgãos
florais).descrevem a presença nestas estruturas
de corpos semelhantes a micoplasmas, assim de
signados por se apresentarem morfologicamente
similares aos micoplasmas(Davis e Whitcomb,l971)
Apenas poucos autores descrevem estes organis -
mos também em insetos não transmissores da doeri
ça(Maillet et ai.,1968; Nasu et ai.,1970)embora
Raine et al.(1976)não os considerem verdadeiros
corpos semelhantes a micoplasma.

Estudos realizados por nós em glândulas hipo
faríngeas de abelhas Apis mellifera ao micros-
cópio eletrônico,, evidenciaram no lúmen dos dutos
glandulares estruturas que se apresentam como
bactérioides,desprovidas de parede celular, que
foram interpretadas como corpos semelhantes a
micoplasma. Estas glândulas,pertencentes a ope
rãrias com 35 dias de idade,despertaram nosso
interesse por apresentarem urc aspecto morfolõgico
alterado ao estereomicroscópio.Os corpos seme
lhantes a micoplasma aparecem livres no lumen
dos^canaliculos,geralmente em grupos,próximos ã
cut?cula,Apresentam-se delimitados por membra -
nas,contendo em seu interior partTculas semelhan
tes a ribossomas e áreas reticuladas de filamen
tos mais eletrondensos, provavelmente DNA.



63

ULTRA-ESTRUTURA DAS CÉLULAS DE URATO EM RAINHAS
DE Apis mel li fera L. (HYMENOPTERA : APIDAE). C.
Cruz-Landim. Departamento de Biologia, Institu-
to de Biociências de Rio Claro, UNESP.

Células de urato estão presentes em insetos
onde os túbulos de Malpighi não excretam ácido
úrico ou onde estes não existem ou não são fun
cionais. Nos Himenopteros estas células são co
muns no fim da fase larval quando os túbulos de
Malpighi acham-se inativos.
Não se encontram registros deste tipo de célu

Ia em adultos. Contudo,estudando o corpo gordu-
roso de rainhas verificamos a presença de célu
Ias atípicas espalhadas entre os trofôcitos no£
mais, muito semelhantes às células de urato pre
sentes nas larvas.
Porções do corpo gorduroso de rainhas foram

fixadas em glutaraldeído a 3%, pH 7,2, post-fi-
xadas em ãcido ósmico e incluídas em mistura de
epon-araldite.
As células de urato apresentaram-se como tro

fòcitos diferenciados nos quais o reticulo se
apresenta contendo material eletrondenso, flocu
lento. Este material tende a dilatar as cister-
nas do reticulo e a se destacar dele formando
grânulos densos que ainda mostram membranas com
ribossomos na sua periferia(vesiculas do retícu
Io granular). Posteriormente os ribossomos desa
parecem e os grânulos passam a apresentar um ha
Io eletrontransparente entre si e a membrana en
volvente. Nesta fase apresentam-se bem maiores.
Admite-se que o ácido úrico acumulado nos tro

fócitos, transformando-os em células de urato ,
confira-lhes uma função excretora adicional a
exercida pelos túbulos de Malpighi.Esta função
pode ser importante nas rainhas que têm uma ali.
mentação com alta taxa de proteínas.Aventa-se ,
ainda,a possibilidade do ácido úrico armazenado
servir como estoque de nitrogênio»para uso na
produção das proteínas do vitelo ou na síntese
de purinas para as nucleo-proteínas.



OCORRÊNCIA DE COLÃGENO ATÍPICO NO ENDOMETRIO GRAVÍDICO üt
CAMUNDONGAS. Esteia M.A.F. Bevilacqua, Telma M.T. Zorn,
Sima Katz e P.A. Abrahamsohn. (Dept9. de Histologia do
ICB/USP e Dept?. de Morfologia da Escola P. de Medicina).

Durante a gestação o estroma uterino sofre modificações
morfo-funcionais passando a exibir uma nova estrutura, de_
nominada decídua. Em camundongas, as células deciduais se
originam no 59 dia de gestação, a partir de células do
estroma classificadas morfologicamente como fibroblastos.
A finalidade deste trabalho e observar possíveis modifi
caçoes da substancia intercelular que ocorram durante a
transformação destes fibroblastos em células deciduais.
Üteros em diferentes fases da gestação e úteros de camun
dongas virgens (controle), foram processados para o estii
do a nível de ME. 0 estudo ultra-estrutural revelou que
na fase pré-decidual, ocorrem modificações na quantidade
e distribuição do colãgeno e que nas fases decidual e i£
volutiva ocorrem alterações quantitativas e qualitativas
do colãgeno, a saber: Estro - grande quantidade de fibri_
Ias colãgenas esparsamente distribuídas, provavelmente em
conseqüência do edema estral, com maior concentração juii
to ao epitélio uterino e ao redor de glândulas. 29 dia
de gestação - maior quantidade de colãgeno, bem organiz£
do em feixes, foi observada em toda a espessura do estro
ma uterino. 49 dia - nítida diminuição da quantidade de
colãgeno, o qual se concentrava junto ã região subepite-
lial. Na substancia intercelular afastada do epitélio,
predominava material de aspecto floculento. 59 dia - a
quantidade de colãgeno diminue em relação ao 49 dia. En_
tre as células, poucas fibrilas colãgenas foram observa*
das, ocorrendo grande quantidade de substancia intercelu
lar de aspecto floculento. 69 dia - em relação ao 59 dia
houve aumento substancial de colãgeno na camada interna
da decídua. Nesta fase observou-se ainda a presença de
colãgeno atípico, sob a forma de fibrilas espessadas, com
diâmetro ao redor de 200nra comparadas com fibrilas nojr
mais de 2O-5Onm, distribuídas entre as células deciduais.
79 dia - ocorre diminuição do colãgeno normal, enquanto
predomina o colãgeno de fibrilas espessadas, em todas as
camadas da decídua. 99 ao 119 dias - muito pouca quant£
dade de colãgeno, predomina fibrilas colãgenas espessadas.
KAPKSP, CNP(| r PI,AMI RH
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ULTRA-ESTRUTURA DA MEMBRANA BASAL DO EPITÊLIO

VAGINAL E DO COLO UTERINO DA RATA, NO CICLO

ESTRAL. V.H.R.Leite; L.Bogliolo & W.L.Tafuri
Centro de Microscopia Eletrônica da Faculdade
de Medicina da UFMG.

Pelo esfregaço vaginal, foram seleciona-
das ratas com ciclos estrais idênticos, sacri-
ficadas no proestro final (PF) e no diestro
(D) e, colhidos fragmentos de vagina e colo li-
ter ino, que foram processados para microscopia
eletrônica. A morfologia e morfometria do epi-
télio e da iunçao epitélio-cõrio diferem PF em
comparação com o D. No PF há proliferação das
células epiteliais e diferenciação destas em
escamas corneas e, na junção epitélio-cõrio,
há aumento do número de hemidesmosomas, de nú
crofilamentos e da espessura da lâmina densa
LD). Associando os achados do epitélio com os
da membrana basal (MB), conclui-se que: 1) Há
síntese de LD pelo epitélio da vagina e do co-
lo uterino no PF, constatada pela maior^espes-
sura desta lâmina associada à estimulaçao es-
trogênica, nesta fase; 2) a modificação na LD,
nesta fase, resulta da maior atividade de sín-
tese de proteínas estruturais e de componentes
da LD pelo epitélio, indistintamente; 3) o con
torno da LD nas 2 fases do ciclo é irregular,
com regiões de brusca interrupção (ausência de
estruturação da LD); 4) as modificações na LD
em comparação com a ação estrogênica, indicam
haver controle externo, independente da célu-
la, hormonal, para a síntese desta lâmina. Es-
tes resultados demonstram pela primeira vez
que a síntese da LD pelo epitélio basal está
sob controle hormonal.
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ASPECTOS ULTRA-ESTRUTURAIS DE OVÕCITOS EM FO

LfCULOS ATRÉSICOS DE OVÂRIOS DE RATAS ALBINAS,

COM 3 DIAS DE IDADE. R.C. Santiago (Departa-

mento de Histologia do Centro de Ciências

Biológicas da U.F.PE.

Ovãrios de ratas albinas, com três dias

de idade, foram processados para exame ao M.i

croscópio Eletrônico.

As primeiras alterações observadas nos

ovôcitos de folículos em atresia são:o apaga

mento das cristas mitocondriais, concomitan-

te com a vacuolização destas organelas, e o

aparecimento no citoplasma de pequenas vesí-

culas eletrodensas.

A seguir, em algumas regiões do citoplas^

ma visualizamos o acolamento dessas vesículas

eletrodensas com uma ou mais mitocóndrias a^

teradas.Notamos ainda o aparecimento de cor-

pos mui tivesiculares.

Com relação ao núcleo,observamos:uma con

densação da cromatina, que tende a se acolar

ao folheto interno do envoltório nuclear.

Nos estágios finais foi possível consta

tar tanto a desintegração do núcleo quanto do

citoplasma. 0 ovócitu mostra-se retraído, tendendo '

mesmo a desaparecer, e o espaço folicular 6 preenchi-

do pcl;is célul.is !"ol inilaivs c i rcundantes.
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AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO MATERIAL NUCLEAR DE ES-
PERI1ATOZÕIDLS DL Cera ti tis çapitata AO TRATAMENTO
POR PTA ALCÓOLICO. I.Guagio-Grassiotto e II.
Dolder(Depto. de Biologia Celular-IBT UNICAMP -
13100 Campinas (SP).

Cortes de testículos de espécimes adultos de £.
capi tata foram desidratados em etanol 95Z con -
tendo 2% de ácido fosfotúngstico(EPTA), sem pré
via pos-fixaçao em tetrõxido de osraio. No mate-
rial observado antes e apôs a contrastaçao por
uranila e chumbo detectou-se diferença de densjl
dade eletrônica entre os núcleos das células es
permlticas em diferentes fases de maturação. Ò~
núcleo das espermãtides jovens, assim como o das
células somáticas do envoltório testicular nao
apresentam variarão de densidade eletrônica dje
pendente da contrastaçao. Espermãtides em alon-
gamento e com cromatina em processo de compacta
çao mostram no núcleo areas electron - lúcidas,
î ue tornam-se e léctron-densas apôs a contrasta-
çao e que sao correspondentes as regiões de
maior compactação da cromatina. Os núcleos dos
espcrmatozõides em cortes nao contrastados apr<£
sentam-se e léctron-lúcidos. Após a contrastaçao
por uranila e chumbo estes núcleos mostram in-
tensa densidade eletrônica e cromatina extrema-
mente compactada.

0 PTA dissolvido em solventes orgânicos rea-
ê preferencialmente com proteínas ricas em ami
noácidos básicos. Sabe-se que a presença deste
tipo de proteínas é uma constante no núcleo da
:;raudc maioria dos espermatozoides . Acredita -
mos, portanto, «|ue a ausência de resposta do ma
terial nuclear, de C. capitata, ao EPTA possa ejs
tar relacionada cow a mudança estrutural da cro
ma ti na específica da espermioyêncse.
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ALGUNS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DO ACROSSOMO
DE Triatoma infestans. líeidi üolder (üepartamen
to de Biologia Celular, IB, UNICAMP, Campinas)7

O desenvolvimento do acros somo t<_ji sido pou
co doe intentado entre os insLloa. Os relatos mais
completos descrevem sua formação no inicio da
fase de espermatide, surgindo por fusão de vesí
cuias ^olgianas, entre o lado trans do complexo
de Gol^i e o núcleo. Os primõrdios do acrossomo
em T.infestans, jã aparecem no espermatõcito,
pouco antes da formação da esperraátide. Observa
-se algumas pequenas vesiculas densas, geralmea
te próximas a um complexo de Gol^i bem desenvoj^
vido. Na espermutide as vesiculas se reúnem em
uma vesleula muiti-vesicular, sem localização
precisa. Vesiculas golgianas provenientes de um
complexo de Golgi excepcionalmente bem desenvoj.
vido se unem a vesícula muiti-vesicular. Pouco
antes do inicio do alongamento da esperraátide,
a vesícula se liga ã região Dasal do núcleo,seu
conteúdo fundindo em uma massa uniforme. 0 com-
plexo de Gol&i regride e a vesícula, agora tip^
camente pro-acrossômica, migra em direção da re_
giio anterior da esperraátide. Em nenhum ponto
desta associação encont r.i-se a membrana inters-
ticial, que poderia ser importante para a migra
çao e fixação da vesícula prõ-acrossomica no nu
cleo. Esta aescriçao se contrasta com as infor-
maçoe» existentes para duas espécies de hemípte
ros. Em Leptocoris trivittatus este processo ¥
mais parecido com o modelo mais conhecido em
que a vesícula prõ-acrossomica se desenvolve
próxima ao complexo de Gol^i, porem do lado eis
desta organela. Entretanto, em Gelostocoris
oculatus os espermatõeitos exibem uma abundán -
cia de vesiculas que se fundem na fase de espejr
mãtide sem se associarem ao complexo de Golgi.
Esta variabilidade na forma de desenvolvimento
do acrossomo dentro de uma mesma ordem nao é
usual e poderá estar relacionada ã pouca infor-
marão tjue temos destes insetos.
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ULTRAESTRUTURA DAS CÉLULAS DE SERTOLI DURANTE A
ESPERMATOGÊNESE DE Haplonythrinus uniteniatus
(TELESOSTEI). C.Cruz-Landim e M.A.Cruz-Hõfling,
Departamento de Biologia - Instituto de Biociên
cias - Rio Claro e Departamento de Biologia,In£
tituto de Biologia, UNICAMP.

Há uma grande confusão terminolõgica entre os
vários autores interessados no estudo das célu-
las somáticas com função na reprodução,presentes
nos testículos de peixes.Pelo menos três tipos
de células com essa função estão presentes em
teleósteos: células de Leydig,células de Sertoli
e células limitantes dos lõbulos testiculares.
Neste trabalho denominamos células de Sertoli

as células que delimitam os cistos germinais
dentro dos quais ocorre a espermatogênese,segun
do terminologia de Grier etalii,1978 e Mattei et
alii,1982.

Fragmentos do testículo foram submetidos a fi.
xação dupla (glutaraldeido 3% e õsmio 1%, tampo-
nados para pH 7.2 com tampão fosfato) e incluí-
dos em mistura de epon araldite segundo o pro -
cessamento normal para microscopia eletrônica.
As células de Sertoli apresentaram-se como um

epitélio cuboidal, limitando os cistos e lite -
ralmente cheias de material finamente fibrilar
de eletrondensidade média,o que as torna hiali-
nas ao microscópio óptico.Apenas um contorno de
citoplasma se percebe na periferia da célula, o
qual contém o núcleo(localizado apicalmente) e
retículo endoplasmático granular.As células são
unidas entre si por complexos juncionais com zô
nulas ocludens apicais. O material depositado
nas células apresenta-se PAS+ e freqüentemente
os espermatozóides apresentam suas cabeças mer
gulhadas no ápice dessas células.
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MICROSCOP1A ELETRÔNICA NO BRASIL. MANUTENÇÃO
E SEUS PROBLEMAS. J.R.R.Coiro* e Q.J.Machado**
(Núcleo Interdepartamental de Microscopia Ele-
trônica-NIDEME-Instituto de Biociências*, Ins-
tituto de Física**, UFRGS, 90.000-POA-RS).

Os autores promoveram manutenção em microscó
pio Eletrônico do tipo Elmiskop 102 (Siemens).
A manutenção foi executada dentro de um pla-

no previamente elaborado e, com isso, foi evi-
tada a gerência por crise que caracteriza, mui
tas vezes, as manutenções de microscópios ele-
trônicos. A abordagem dos diversos módulos que
constituem o aparelho obedeceu a um critériode
prioridades como segue: sistemas eletrônico,de
alto vácuo e mecânico. Estes sistemas foram re
cuperados com componentes fabricados no Brasil
(transistores, resistores e diodos), e também
através da confecção ae peças dentro da UFRGS-
(Instituto de Física).
O resultado final, da manutenção efetuada na

UFRGS, é apresentado através de documentação e
letromicrografica obtida com o Elmiskop 102 re
cuperado.
Serão discutidas as vantagens e possibilida-

des da manutenção, desse tipo de equipamento,
ser desenvolvida através dos técnicos das pró-
prias Universidades e Institutos brasileiros.
Este trabalho recebeu o auxílio da CEME-MPAS,

FAPERGS, PROPESP-UFRGS, CNPq (n9300413/BQ01) e
FINEP.



AVALIAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO DE ÁREA DE
MEMBRANAS DE FLETROPLACAS DO Electrophorus
electricus, L. F.C. Miguens, R. D. Machado e
M.A. Esquibel (Instituto de Biofísica, UFRJ).

Fragmentos do órgão principal foram cliva-
dos com orientação conveniente para examinar
em Microscopia Eletrônica de Varredura as su-
perfícies das eletroplacas, com a finalidade
de registrar os aspectos significativos de sua
microanatomia, principalmente os que esclare-
cem a forma e dimensões das papilas. Examinan-
do cortes ultra-finos e réplicas de "freeze-
-etching" foram deduzidas densidade/area e as
dimensões das invaginações do eletrolema. As-
sim, foi possível fazer uma estimativa razoá-
vel do aumento de área da membrana da face pos_
terior da eletroplaca devido a estas estrutu-
ras - papilas e invaginações. Mereceu especial
atenção a avaliação da retração sofrida pelo
material durante o processo de preparo (desi-
dratação e ponto crítico do diõxido de carbo-
no) , com o que foi possível corrigir os dados
obtidos transpondo-os para o material fresco.
Foram usadas as formulas abaixo:
S - F x S S • área real
r c a r

F s f. x f x f. S = área aparente
c 1 c í a r

f = 1 - N/S .*.d.h F = fator de correção
a c *

f.. = fator correspondente às papilas longas

f = fator correspondente as papilas curtas

f. = fator correspondente as invaginações

d - diâmetro das estruturas
h = altura das estruturas
N = numero das estruturas

Encontrou-se que, a área real da membrana excí.
tável é, cerca de, 29 vezes a área aparente.
Trabalho realizado com o apoio financeiro do
t NPq, FINfc F e CKFG t FRJ.
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ASPECTOS DA ULTRA-ESTRUTURA E MICROANÃLISE
DE RAIOS-X DE UM MICROORGANISMO MAGNETOTÂTICO.
M. Farina, R.D. Machado (Instituto de Biofísi-
ca, UFRJ), D.M.S. Esquivei e H.G.P. LinsdeBar-
ros (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas,RJ).

Em ãguas da lagoa Rodrigo de Freitas(RJ) ob_
servamos e isolamos, com auxilio de um campo
magnético, microorganismos com cerca de 6um de
diâmetro, que possuem a propriedade de se ori-
entar e locomover segundo a direção do campo
geomagnético (magnetotatismo) . Estes microorga_
nismos possuem momento de dipolo magnético pe_r
manenteí*), mesmo depois de fixados, o que su-
gere a existência de estruturas internas res-
ponsáveis por este fenômeno. Em cortes ultra-
finos, em microscopia eletrônica, se apresen-
tam como aglomerados ou colônias de bactérias,
com inclusões eletrodensas de dimensões entre
500 e 1000 A, dispostas em cadeias aproximada-
mente lineares. A raicroanalise de raios-X das
inclusões feita com sistema ORTEC e microscó-
pio JEOL 100-CX, mostra fundamentalmente a pr£
sença de ferro e enxofre. As dimensões das re-
giões analisadas são semelhantes ãs já descri-
tas em algumas "bactérias magnéticas" e estão
na faixa de monodominios magnéticos da magnetjl
ta (Fe3O4>. A presença de enxofre em nosso ma-
terial sugere uma cadeia de biomineralizaçao
diferente ou precursores diferentes dos já de£
critos para a formação do componente ferromag-
nético destas regiões densas.
(*) (« 3 x 10-12emu).

Auxílios concedidos por: FINEP, CNPq e CEPG-
-UFRJ.
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RÉPLICAS DA SUPERFÍCIE CELULAR DE MACROFA-
GOS. W. de Souza (Instituto de Biofísica, UFRJ).

Nos últimos anos o uso de varias técnicas
tem permitido um avanço no conhecimento sobre
a organização da superfície celular. A obten-
ção de réplicas de espécimens fraturados a bajL
xa temperatura fornece informações sobre a dis
tribuiçâo de proteínas imersas na matriz lipí-
dica sem, no entanto, fornecer dados sobre a
exposição na superfície celular. 0 uso da cri-
ogravura,por outro lado, so permite a observa-
ção de pequenas areas da superfície celular. A
microscopia de varredura embora permita a ob-
servação de grandes áreas apresenta limitações
quanto ao seu poder de resolução, ainda que se
ja possível a visualização de partículas de feF
ritina. Estamos desenvolvendo estudos no sen-
tido de observar a superfície de macrófagos u-
sando alta resolução. Macrófagos de camundon-
go foram plaqueados em lamínulas de vidro e
cultivados por 24 h após o que foram lavados,
fixados em glutaraldeido, põs-fixados em 0804»
desidratados em etanol e secos pelo processo
do ponto crítico. As lamínulas foram montadas
em aparelho Balzers e réplicas foram obtidas u
tilizando-se platina. Diferentes ângulos de
sombreamento foram testados bem como o uso de
evaporação a baixo angulo durante rotação do
especimen. As réplicas foram liberadas em áci-
do fluorídrico, limpas em hipoclorito de sódio
e observadas no microscópio Jeol 100-CX. Em ai
gumas experiências os macrofagos foram previa'
mente marcados com ferritina cationizada ou con
canavalina A-ferritina. Os resultados obtido?
mostram que com esta técnica pode-se observar
detalhes da superfície celular.



PREPARO E ANALISE DE ESPÉCIME PARA
POR RAIOS-X. W. Gremski. Depto. de C. Morfolõgi
cas - Centro de ME da Univ. Federal do Paraná."

Através da microanãlise por raios-X, pode-se
realizar uma identificação e quantificação dos
elementos presentes num determinado espécime,
biológico ou não. Isto porque seus átomos cons-
tituintes, cruando atingidos por elétrons de fon
te externa, liberam raios-X característicos.

O tecido muscular estriado, sendo formado
por vários tipos de fibras, diferentes morfo-
funcional e bioquimicamente, constitui-se num
modelo biológico adequado para ser submetido à
microanãlise por raios-X, obtendo-se assim in-
formações complementares precisas ein relação ã
sua composição elemental, o equipamento analíti
co ê constituído por um microanalisador acopla-
do a um SEM ou STEM.

Cortes seriados, com as fibras em posição
transversal, são obtidos utilizando-se um crios
tato convencional operado a -20 C. Para a mi-
croscopia eletrônica analítica, os cortes são
colocados sobre suportes de carbono polidos,
também mantidos a -20 C e, a seguir, desidrata-
dos em vácuo nor 30 minutos no criostato, Para
a classificação histocruímica dos diferentes ti-
pos de fibras, cortes adjacentes aqueles usados
para a análise, são colocados em lâminas e cora
dos para ATPase, tanto diretamente a nH 9.4 ou
após prê-incubacão a nH 4.3 e 4.6. Este nrocedi
mento permite a identificarão das fibras do ti-
po I, IIA, IIB e IIC. Considerando-se que a ima
gem do corte formada pelos elétrons secundários
é seqüencial àquela resultante do orocessamento
histoquímico, é possível se correlacionar as du
as imagens e assin> certi^icar-se com exatidão a
cerca do tipo de fibra microanalisado. Para es-
te tecido nodem ser obtidas intensidades relati
vas pára fósforo, enxofre, cloro e potássio.
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MICROANÂLISE POR RAIOS-X- PREPARO DE UM PORTA-
ESPÉCIME, w. Gremski. Dento, de C. MOrfolôgicas
e Centro de **E da Univ. Federal do Paraná.

O feixe eletrônico, ao atingir um espécime,
irá penetrá-lo, causando uma emissão de raios-X
na área por ele abrangida. O volume da matriz
que nroduz raios-X irá depender da aceleração
da voltaqem, da densidade desta matriz bem como
do modo em rrue se efetua a análise.

No caso do tecido muscular esquelético, com-
posto, como a maioria dos materiais biológicos,
de elementos de baixo nüir»ero atômico, utilizan-
do-se um sunorte de alumínio, concluiu-se aue a
espessura ideal do corte (obtido sm criostato e
-20 C) é de 16 u. Com tal espessura, o volumo
de material excitado, com aceleração entre 10 e
20 kV, não atinge a placa suporte, desde que
nas intensidades relativas dos diferentes ele-
mentos não aparece o alumínio.

Tendo em vista, porém, que o microanalisador
de energia dispersante não possui condições de
captar o sinal do carbono, este torna-se uma
boa opção como material para porta-espécime. n-
sando-se blocos de carbono puro (26x5,5x60mm),
pode-se preparar uma série de sur>orte3, inclusi.
ve contendo "standards" no seu interior. Para
tanto realiza-se duas perfurações (com diâmetro
de 2 mm) laterais nos blocos com 55 mm de pro-
fundidade em relação ao seu maior eixo. Os ori-
fícios são preenchidos com diferentes elementos
disDersos em resina epoxi, de acordo com o tipo
de "standard" desejado. Apôs sua nolimerização,
cortam-se placas de 0,8 mm de esnessura do blo-
co de carbono, colocando-se o espécime a ser a-
nalisado entre os 2 "standards". Esta área de-
verá estar perfeitamente polida, a fim de nermi_
tir uma adesão homogênea do corte. Para análise
em TEM ou STEM, um orifício é perfurado entre
os 2 'Standards'1, ajustando-se ali uma tela ou
anel de teflon.
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MOLHES kENAIS UBTIVOS COM RESINA PCUESTEk:

MICROSCOPIA ELETRÔNICA Vi (/ARREPÜRA.

8ERT0LAZZ0,WALTER: PALLALANA, EliR^S MAIA E PIRES NET(\

MARIO ARy. (DISCIPLINA Vi ANATOMIA HUMANA, INSTITUTO PF

BIOLOGIA, Ü . E . R . J . ) .
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DE PREPARAÇÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE HEMO

LINFA DE INSETOS PARA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMIT
SAO. E.A.Gregorio; N.A.Basso e L.A.Toledo (Departamento
de Morfologia, IBBMA, UNESP, Botucatu, SP).

O estudo dos hemócitos de insetos, em alguns de seus
períodos de desenvolvimento, esbarra freqüentemente com
insuficiência de hejyiolinfa para o processamento em mj[
croscopia eletrônica de transmissão, seja por centrifuga
ção ou coleta direta em glutaraldeido. Hemolinfa de Dia-
treae saooharales (broca da cana), no inicio do período
larval e durante a pupaçio foi obtida por punção dorso-
abdominal e coletada por capilaridade ou encostando-se a
larva em lamina de vidro. Gelatina PA da Difco ou domés-
tica, em p6 , incolor, da Anglo, foi dissolvida a 15% em
tampão fosfato 0,1M pH 7,3 a 459C e resfriada ate 269C.
Vários procedimentos foram testados: a) gotejamento de
hemolinfa sobre gota de gelatina; b) colocação de gota
de gelatina sobre hemolinfa; c) gotejamento de hemolinfa
sobre gelatina e posterior cobertura com nova gota de g£
latina. Após resfriamento de 15 segundos sobre gelo, ou
sem esta etapa, adicionamos glutaraldeido 2,5% em tampão
fosfato, a 49C sobre o material (hemolinfa + gelatina) ,
que solidificou, podendo ser recortado em fragmentos e
processado para microscopia eletrônica,conforme rotina.
Independente do tipo de gelatina e da técnica utilizada,
obtivemos uma boa preservação ultraestrutural dos hemõci
tos. Uma maior quantidade de células por bloco foi obtT
da quando colocamos a hemolinfa sobre a gelatina, asso-
ciada ao resfriamento. Acreditamos que o método possibi-
litará o estudo ultraestrutural de outros tipos de célu-
las em suspensão.
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A METHOD FOR CELL MONOLAYER CULTURES AND
THEIR DIRECT PROCESSING FOR TRANSMISSION
ELECTRON MICROSCOPY. F. Knaippe1 e M. Cerei-
jido2 (Departamentos de Biologia Celularl y de
Fisiologia2 del CINVESTAV - Mexico).

The present note describes a simple method
for growing cell monolayers over a substrate,
which permits easy handling of the specimen
without damage to the monolayers. The
principal advantage is that the physical
support with the intact monolayers can be
embedded in resin (Epon 812) for routine
sectioning. Polycarbonate membranes of 13 mm
diameter with 5 ym pores were used as an ideal
support for the culture of MDCK cells. The
membranes were covered with a thin film of
collagen and exposed to ammonium hydroxide
vapour for 3 minutes, then dried in an oven at
37°C for 1 hour. The filters were sterilized
by submerging them in 70% ethanol over night at
room temperature, and then exhaustively washed
in the culture medium (MEM) in order to remove
all traces of alcohol before the cells would
attach. The inoculum was approximatly of 1.8 x
106 cells suspended in 2 ml of medium. Complete
monolayers were attained in the cultures after
4P to 96 hours of growth. Using the filters as
a support, the cells were prepared for TEM with
conventional procedures. However, for
embedding it was necessary to avoid the use of
propylene oxide which is a solvent for
polycarbonate. Instead, Epon 812 was prepared
using pure ethanol as solvent. After the
preembedding, the filters were cut into small
pieces and embedded in fresh resin.
Polymerization was carried out at 60 C for
about 48 hours. Ultrathin sections were cut
through the embedded filters and monolayers on
a Porwall Porter Blum MT-1 ultramicrotome,
usiruj a diamond knife. Sections were collected,

observed in the electron microscope.



79

!>R(X:i:i)IMKNTO PARA OBTENÇÃO E PROCESSAMENTO DE F R A M N

TOS I)K ÕRC.AOS DA ORDEM DE 50-100um DE ESPESSURA PARA

REAÇÕES HISTOQUTMICAS ENZIMATICAS ANALISÁVEIS AO MI-

CROSCÓPIO ELETRÔNICO

Antonio Sesso e liana Zylberman - Laboratório de Pato

logia Molecular - Depto de Patologia da FMUSP -

C P . 1800 - S.P.

1) Fragmento de órgão de-l-2mm de comprimento e
~0,3-(),4mm de largura sobre superfície de cera de dent is
ta é recoberto com 1 gota de fixador (por ex. solução de
aldeído glutárico) suficiente para apenas mantê-lo iirer-
so. 2) Com aumento de 10 ou 20 X tendo ao lado do frag-
mento como referência uma "grade" de microscopia eletrô-
nica de 300 "mesh" cujos espaços quadrangulares tem 50um
de lado, inicia-se o secionamento do fragmento com lâmi-
na de barbear. 3) Os cortes devem ser feitos em 2 eta-
pas. Inicialmente seciona-se o fragmento em sentido para
leio ao maior eixo em tiras de 50-100um de largura e com
comprimento de p. ex. l-2mm. Gira-se a placa de cera de
909 e seciona-se o conjunto de tiras ortogonalmente ao
maior eixo em pedaços de-50-100um de largura. 5) Transfe
re-se essa suspensão de fragmentos para lml do fixador e
deixa-se pelo tempo desejado. 6) Apôs lavagem de 1-24 ho
ras em tampão, ressuspender os fragmentos do órgão em
meio de incubarão para detectar atividade enzimatica.
7) Interromper a incubação p. ex. com sacarose 7,5% gela
da. 8) Os fragmentos suspensos em sacarose 7,59o são colo
cados em cápsulas BEEM de polietileno ("size*3") com o
fundo cm forma de pirâmide. A cápsula mede 13mm de com-
primento e 5mm de largura, e ê centrifugada a lS.OOOrpm
durante 20 minutos. 9") O sedimento ou "pellet" obtido é
suficientemente coeso para possibilitar ulterior proces-
samento como fixação por tetróxido de osmio, contrasta-
rão por acetato de uranila, desidratação e inclusão em
aralditc ou Spurr.
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DETECÇÃO DO COMPLEXO ESTEROL-F1LIPINA NA
MEMBRANA PLASMÂTICA DE EOSINÕFILOS. P.F.P. Pi-
menta e W. de Souza (Departamento de Histolo-
gia e Embriologia e Instituto de Biofísica, da
UFRJ).

O antibiótico Filipina foi usado para a de-
tecção de esterois na membrana plasmltica de
eosinõfilos. A Filipina se liga especificamen-
te ao colesterol. A mudança ocorrida na estru-
tura da membrana ocasionada pela Filipina pode
ser reconhecida em cortes ultra-finos. Os eo-
sinofilos foram isolados da cavidade peritone-
al de ratos Am-l/Tor (gentilmente cedidos pelo
Dr. S.T. Torres) e purificados através de gra-
dientes de metrizamida. Algumas células foram
fixadas em glutaraldeído na presença de FilipjL
na. Em outros experimentos as células foram
pré-incubadas em Filipina antes da fixação. A
seguir o material foi processado rotineiramen-
te. 0 exame detalhado das células mostrou que
os eosinõfilos apresentaram ondulações carac-
terísticas do complexo esterol-Filipina nas
suas membranas plasmãticas. Estas alterações
foram observadas nas células fixadas juntamen-
te com a Filipina. Porém, foram mais acentua-
das no material pré-incubado com o antibiótico
antes da fixarão. Neste caso, houve lise ceiu-
lar com perda parcial do citoplasma e as mem-
branas plasmãticas dos eosinófilos apresenta-
ram ondulações características intercaladas por
regiões com aspecto normal. Nao encontramos e-
vidéncias precisas do complexo esterol-Filipi-
na no sistema de membranas intracelulares que
compreende o retículo endoplasmatico, complexo
de Golgi, granulos eitoplasmãtícos e envoltó-
rio nuclear. Estudos posteriores, principalmeii
te usando a criofratura, estão sendo utiliza-
dos para melhor evídencíaçio do complexo Fili-
pina -esterol.
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ASPECTOS ULTRA ESTRUTURAIS DE NÚCLEO,NÜCLÉ£
LOS E RETÍCULO RUGOSO REVELADOS PELO VERMELHO
DE RUTÊNIO. Benedicto de_ Campos Vidal. Depto.de
Biologia Celular, IB, UNICAMP, 13100 Campinas
(SP) BRASIL.

O vermelho de rutênio(V.R.) recomendado pa-
ra demonstração de radicais anionicos ao nível
ultra estrutural pode ser também usado com van-
tagens para grupos fosfatos disponíveis. Usando
se como modelos pontas de raízes de Zea mays e
fibroblastos de tendoes, processados de acordo
com Lu£t(1971). Os seguintes resultados são re-
latados: Na cromatina pode-se detectar com des-
taque o material condensado(heterocromatina) e
nao condensado, os granulos pericromatínicos
(RNP) ficam bem delimitados, permitindo mensura
çoes. 0 emprego de RNase associada e pepsinaper
mi te melhor analise da distribuição dos locais
de maior empacotamento croraatínico(DNA com pro-
teínas remanescentes) e particularidades dos nu
cleolos, especialmente da região organizadora
do nucleolo(cromossomo n? 6, no caso do milho).
Nos fibroblastos destacaram-se os aspectos dos
ribossomos e polissomos que pelo seu destaque
permitem estudos quantitativos.

Bibliografia:

- Luft, J.H. (1971) - Anat.Rec. 171: 369 - 416
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RADIAUTOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF SUCESSIVE
COMPARTMENTS ALONG THE rER-GOLGI PATHWAY OF
COLLAGEN PRECURSORS IN FOOT PAD FIBROBLASTS OF
3H-PROLINE INJECTED RATS*. F. Marchi and C.P.
Leblond (Dept of Morphology, School of
try - UNESP, Araçatuba (SP), Brazil and
of Anatomy, McGill University, Montreal
Canada).

~ Young rats given an intravenous injection of
H-proline were sacrificed at sucessive times
from 4 to 80 min later, using a brief formaj^
dehyde perfusion followed by Karnovsky fixati^
ve. Epon-embedded sections from the anterior
foot pads were prepared for EM radioautographic
studies. Silver grains, produced by fine grain
development, were counted over several of the
fibroblast organelles and the results expressed
as percent radiolabel per unit volume. These per
centages reached a peak over rER cisternae at 4
min, intermediate vesicles and tubules at 10
min, spherical distensions of cis side Golgi
saccules at 20 min, cylindrical distensions of
trans side saccules between 40 and 60 min, and
secretory granules at 60 min.

The findings indicate that the collagen pre_
cursor proteins synthesized in rough endoplas^
mic reticulum are delivered by intermediate v£
sides and/or tubules to the spherical disten
sions of cis side saccules, somehow pass from
there to the cylindrical distensions of trans
side saccules and, finally, are carried by
secretory granules to the extracellular space.

* This study was partially supported by Canadian
Executive Service Overseas - CESO (Re: Proj.
6080).
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ASPECTOS ULTRAESTRUTURAIS DA MATURAÇÃO DE
MASTÕCITOS PERITONEAIS DE RATO. M.C.Jamur e l^
Vugman. Departamento de Morfologia. FMRP.

A injeção intraperitoneal de água destilada
em ratos causa o desaparecimento dos mastóci-
tos por lise celular. Uma semana após aparecem
no fluido peritoneal mastócitos jovens em dif£
rentes estádios de diferenciação. Ao microscó-
pio eletrônico estes mastócitos apresentam gr£
nulos eitoplasmãticos específicos, concentra-
dos em uma região da célula, com diferentes ta
tnanhos, elétron densos e homogêneos em sua maio
ria. Alguns grânulos, entretanto, apresentam
uma área central elétron densa circundada por
um anel menos elétron denso. 0 retículo endo-
plasniático granular e o Golgi sáo bastante de-
senvolvidos. Os mitocôndrios, abundantes, saio
geralmente fí lamentos os. 0 núcleo e irregular
e chanf rado.



CARACTERIZAÇÃO MORFOLÕGICA E HISTOQUÍMICA
DE MASTÕCITOS DO PERICÂRDIO E DE VALVAS ATRIO
VENTRICULARES DO GAMBÃ Didelphis azarae (MAR
SUPIALIA) . J .C .Soares e A. L.Ferreira (Departai
mento de Morfologia - F.M.R.P.

Foi demonstrado nestes animais a presença
de mastócitos no pericãrdio, em quantidade
que sobrepuja o número de mastócitos demons-
trados em quaisquer outras ãreas ricas em ma£
tõcitos de quaisquer outras espécies animais.
Igualmente pode-se demonstrar numerosos mastó
citos nas valvas atrioventriculares e nas gro£
sas artérias.

Na caracterização dos mesmos, procurou-se
sempre a comparação destes mastõcítos 'aqueles
do mesentério, mediante o emprego de vários
fixadores .

Ao teste de fluorescencia com paraformal-
deído, os mastócitos do pericãrdio e das val-
vas atrioventriculares mostraram-se fluores-
centes. 0 arranjo perivascular dos mastócitos
i nítido nestas preparações, sendo que em al-
gumas regiões, aparecem agrupados em "cachos"
e entremeados a fibras nervosas fluorescentes
(adrenérgicas). Esse mesmo material, recorado
pelo Giemsa, mostrou a mesma distribuição ce-
lular vista a fluorescencia.

Dosagens fluorimétricas feitas para hista-
mina e serotonina, demonstraram grande quantí_
dade dessas aminas no pericãrdio, sendo a hi£
tamina, particularmente abundante (cerca de
20 mg/g de tecido).

Ao microscópio eletrônico os mastócitos da
valva atrioventricular exibem grãnulos muito
densos e poucos grãos de menor densidade. A
morfologia dos grãos tem aspectos carac terí s tí_
cos.Constatou-se ainda a íntima relação entre
fibras nervosas adrenérgicas e mastócitos nas
valvas atrioventriculares.
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[•ACES \)Y hUATURAS DAS CISTERNAS CIS HE GOLGI EM VÁ-

RIOS TIPOS CELULARES

Antonio Sesso - Laboratório de Patologia Molecular-

Depto. de Patologia da FMUSP - C.P. 8100 - S.P.

Demonstrou-se que as faces de fratura da cisterna

mais externa do Golgi (CMEG) da célula do pancreas do

rato possuem: a) configuração característica bosselada

devida a protuberancias (face P) ou depressões (face E)

de -55nm de diâmetro regularmente dispostas; b) particu

Ias intramembranosas (PIMs) na face P com 6.4nm de lar-

gura que são melhor detectadas à baixo ângulo de sombrea

mento; as da face E medem 8.0nm, valor comparável aos ob

servados nas faces P e E do REG; c) densidades numéricas

das PIMs das faces P e E da CMEG respectivamente 70% e

Í009o superiores aos valores observados nas faces corres-

pondentes do REG.

Encontramos todas as características acima na célula

acinosa pancreática do camundongo. As características re

ferentes aos itens b) e c), e parcialmente o d) foram en

contradas nas células acinosas pancreãticas do hamster e

da cobaia, sendo o item a) raro na cobaia e indetermina-

do ainda no hamster. Em células de adenocarcinoma da ma-

ma no homem encontramos os itens a) e parcialmente os

itens b) c c).
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ESTUDO POR CRIOFRATURA E HISTOQUÍMIÜO ENZIMÂT1CO DAS
CISTERNAS TRANS DO APARELHO DE GOLGI NA CÉLULA ACINO-
SA PANCREATICA DO RATO, CAMUNDONGO, COBAIA E HAMSTER

Antonio Sesso - Laboratório de Patologia Molecular -
Depto. de Patologia - FMUSP - C P . 8100 - S.P.

O exame qualitativo das faces de fratura das membra-

nas das cisternas de Golgi das células acima mostrou que

a densidade numérica das partículas intrainembranosas di-

minui enquanto o tamanho das mesmas aumenta da região

eis para a trans. Os vacuolos de condensação se apresen-

tam com superfície irregular (VC,) ou lisa (VC?). Os VC

podem ser vistos como dilataçoes das extremidades de eis

ternas ou tübulos que estão na região madura ou trans do

Golgi.

A caracterização histoquímica microestrutural do GERI.

(notadamente a lamela rígida e o VC,) e de cisternas

trans do Golgi pela deteção respectivamente das ativida-

des da fosfatase ácida e da tiaminopirofosfatase confir-

mam constatações da literatura. O fato do VC, e da lame-

la rígida do qual êle é expansão estarem em pouco afasta

dos das cisternas trans é interpretãvel nas imagens tri-

dimensionais de réplicas. Aí se vê o VC. em continuidade

compartimental com o túbulo e/ou cisterna que esta acolá

da a outra que compõe a pilha ("stack") de cisternas de
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KSTUÜO MORFOMETRÍCÜ E H1STOQUÍMICO MICROESTRUTURAL
DA CÉLULA AUNOSA PANCREÃTICA DO RATO RECÉM-NASCIDO
ANTES t DEPOIS DE TER SIDO AMAMENTADO
Sylvia M. Carneiro e Antonio Sesso (Depto. de Patol£

gia - Instituto Butantan; Laboratório de Patologia Mole_
cular - Depto. de Patologia da FMUSP - C P . 8100 - S.P.

A célula aeinosa do rato recém-nascido que nao mamou
exibe o maior teor de grânulos de zimogénio (GZ) obser-
vado ao longo dos períodos pré e pós-natal. A densidade
por unidade de ãrea de perfis do retículo endoplasraãti-
co granular (REG) e dos elementos do aparelho de Golgi
(AG) como cisternas empilhadas (CE), microvesículas (mv)
e vacuolos de condensação (VC) é relativamente baixa.
Com 10-12 horas de amamentação há redução acentuada do
n? de GZ e aumento aparente dos perfis e cisternas do
REG e dos elementos de AG (CE, mv e VC). Empreendemos e£
tudo morfométrico microestrutural sobre cortes semifinos
(0,25um) e ultrafinos (70nm) das células acinosas antes
e depois da primeira amamentação. Estimamos para cada
estrutura acima: fração e volume, densidade superficial
(um de organela/um de citoplasmal, densidade especíM
ca superficial (um de organela/um de organela) e o n ?
de mv, GZ e VC por célula. Os resultados preliminares
revelam nas células dos ratos alimentados por 16 horas:
a) redução de 24% do volume citoplasmático devida exclu
sivamente ã redução do n9 de GZ (que diminui de 60%),
b) as superfícies totais do REG e CE mantem-se dentro
da magnitude da célula do rato que nao mamou, c) o volu
me e a superfície total das mv da zona de Golgi aumenta
ram de 65% e 28%, d) o volume e a superfície total dos
VC aumentaram de 63% e 60%. A reatividade para fosfata-
se ácida foi diferente na célula do rato alimentado e
na do que nao mamou enquanto que nao houve contraste na
atividade da tíamínopírofosfatase nessas duas situações.



ALGUNS ASPECTOS ÜA DIFERJúJCIAyÀO bü CÉLULAS EdDüCKIriAS NG
ESTÔMAGO FETAL E NEONATAL DE RATOS. Eliana Parisi Alva -
res (Departamento de Histologia e Embriologia do ICB/USP)

A região glandular (fúndica) do estômago de rato de 20
dias de idade jã apresenta as células endocrinas seme-
lhantes às do adulto.
A partir de 20 dias fetais jã podem ser identificadas

algumas dessas células pela presença de uns poucos granu
los característicos.Durante esse período fetal até 10-20
dias põs-natais hã um aumento progressivo no número e ejc
tensão das organeIas. Ê digno de nota o aumento do com
plexo de Golgi e vesícuias. As células mais encontradas
foram ECL (enterocromafin-like; histamina ?); D (soma-
tostatina); A ou Al (glucagon-like) e mais raramente
Dl (peptídio inibidor gástrico ?).

As células ECL sao as mais freqüentes desde o nascimeii
to ate o animal adulto. Com 20 dias fetais e até 5 dias
pós-natais observamos algumas vezes um prolongamento la-
teral na porção mais basal dessas células. Nos animais
de 20 dias pos-natais nao se observam prolongamentos.
Em idades fetais mais precoces (18 dias), onde nenhuma

célula da glândula gástrica em formação pode ser identi-
ficada ainda, conseguimos detectar células com prolonga-
mentos basais fazendo limite com submucosa, com quantid_a
de variável de grânulos polimórficos densos. Estes grânu
los sao semelhantes ao da célula endõcrina tipo EC (ent£
rocromafin; serotonina). Quantidade e freqüência desses
prolongamentos e tipo de granule nao condiz com freqüên-
cia deste tipo celular no rato mais desenvolvido.
Como jã foi sugerido, granulos de células endocrinas no

feto podem estar relacionados com morfogenese do õrgao,
exercendo função diferente do que a própria no animal
adulto.
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OBSERVAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS DA RECUPERAÇÃO DAS CÉLULAS
ACL.MOSAS DA GLÂNDULA SUBMANDIBULAR DO RATO APÔS TRATAMEN
TO CRÔNICO COM ÍSOPROTERENOL. Aurora I. Doine (Departã
mento de Histologia e Embriologia - Instituto de Ciências
Biomédicas, USP).

Desde as observações originais de Selyeecol. (1961),
os efeitos do Ísoproterenol sobre as glândulas salivares
tem sido largamente estudados. Esses efeitos estão rela-
cionados principalmente com uma rápida e acentuada hipe£
plasia e hipertrofia das glândulas parotida e submandibu
Lar de ratos e camundongos (Brown-Grant, 1961; Schneyer,
1962; Barka, 1967, 1970; Simson e col. 1978), e confir
mados por estudos morfologicos e bioquímicos.

Em relação às glândulas submandibulares (GSM), sao de£
critas nas suas células acinosas o aparecimento de inclii
soes lame lares nos granulos de secreçao (GS), inicialmeii
te pouco compactas, mas que se tornam mais densas com o
decorrer do tempo de administração da droga (10 dias con_
secutivos). Estas inclusões, que se localizam adjacentes
ou aderidas as membranas dos GS, geralmente formam uma
faixa no seu interior, possuindo alternância de estrutu-
ras eletrodensa e eletrolúcida.

Alem das observações morfologicas, estudos bioquímicos
também demonstraram o efeito estimulador do Ísoproterenol
sobre a síntese proteica, DNA, RNA, além de promover o
aparecimento de uma proteína incomum, detectada pela te£
nica da eletroforese (Sheetz & Menaker, 1979). Contudo,
poucos estudos foram feitos sobre o destino das inclusões
Lamelares durante a recuperação das glândulas apôs a re-
moção do estimulo. Dessa forma, o presente estudo foi rea_
lizado em glândulas SM de ratos machos adultos injetados
com Ísoproterenol durante 10 dias consecutivos (lmg/kg/
dia) e sacrificados apôs 2, 4, 6, 9 e 14 dias após ces-
sada a administração da droga. 0 material foi processado
para ME e os cortes ultrafinos foram observados cm ME
Zeiss 9S2. Aos 2 dias de recuperação as células acinosas
mostravam ainda grande quantidade de granules com incita
soes lamelares compactos, os quais diminuem progressiva-
mente nos tempos mais avançados, porém não chegando a de_
saparecer completamente mesmo aos 14 dias de recupera-
rão.
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HISTOLOGIA COMPARADA DE PEIXES ANTÁRTICOS.
I. OBSERVAÇÕES ULTRAESTRUTURAIS DE CONES DE PEI
XE DA FAMÍLIA NOTOTHENIIDAE. M.T. Phan (Depa£
tamento de Histologia e Embriol r\gia. Tnstituto
de Ciências Biomedicas. Unive*•idade de São
Paulo).

O material utilizado reste trabalho £ a re-
tina de um peixe da f f.̂L lia Nototheniidae, cu-
ja identificação de .-.íiicie esta sendo efetua-
da por especialista da Polônia. O peixe foi
capturado com drag-* de fundo, na Estação Ocea-
nográfica n9 24 (062°43f0 S e 054°24f0 W) , du-
rante a Primeira Expedição Brasileira a Antár-
tica, no verão 82/83. 0 material foi coletado
por gentileza da Coordenadoria do Programa An-
tártico do Instituto Oceanografico da USP, a
bordo do navio oceanografico "Prof.W.Besnard".

Pequenos fragmentos de olhos, retirados
de animal ainda vivo, foram fixados em solução
2,5% de glutaraldeído em tampão cacodilato
0,125 M, pH 7,2, e aí mantidos ate chegada a
Sao Paulo, onde foram processados de modo rotj_
neiro ate a obtenção das eletromicrografias no
microscópio eletrônico de transmissão Zeiss,m£
delo EM-9.

0 peixe em questão possui cones simples e
cones pareados, ambos con a mesma estrutura b£
sica. Os segmentos externos são formados por
discos membranosos transversais empilhados uns
sobre os outros. O segmento interno apresenta
grande concentração de raitocondrias no elipsõi_
de e REG, po1irribossoraos 1ivres e mitocôndrias
no mióíde. Os cones pareados são formados por
dois semi-cones, assumindo oaspecto de um cone
gigante. A membrana plasmãtica da superfície de
aposição dos dois semi-cones apresentam modify
cações aparentes, na parte externa â membrana
limitante externa.
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JUNÇÕES ENTRE CONES DUPLOS NA RETINA DE GALLUS
GALLUS DOMESTICUS (L.)

R.L.Smith (Disciplina de Anatomia, Depto. de Morfologia,
Escola Paulista de Medicina), Y.Ntshimura (Dept. of Ana-
tomy, Ke;o University, Tokyo) e G.Ravi oi a (Dept. of Ana-
tomy, Boston University Medical School, Boston^.

A existência de junções intercelulares entre os ele-
mentos do cone duplo da retina de aves foi sugerida an-
teriormente (Nishimura, Smith & Shimai, Junction-1ike
structure appearing at apposíng membranes in the double
cone of chick retina. Cell Tissue Res. 218:113*116,1981).
As características ;.;..rfo lógicas dessa junção foram agora
demonstradas em Gall us gall us dom.(l.), raça White Ply-
mouth Rock, adultos, por meio de mícroscopia eletrônica
convencional e da técnica de crio-fratura. Essa junção
especializada está localizada ao nível do mi5ide do cone
principal e da região do pericario do cone acessório, na
vizinhança da membrana li mi tante externa. Em secções fi-
nas, as membranas piasmâticas dos dois elementos do cone
duplo se aproximam a uma distincia de 2 nm. e em alguns
pontos há uma fusão dos dois folhetos externos. Uma cama
da de material filamentoso fino, existe constantemente"
agregado ao lado ei topIasmatico da membrana. Em replicar
de crio-fratura da retina, a junção aparece como uma fâs
cia composta por pequenas junções comunicantes poli go -~
nais conectadas umas às outras por junções comunicantes
lineares. Fileiras de partículas (face P) lineares e so-
litárias estão presentes também. Em torno das junções c£
muni cantes, a matriz membranosa aparece sem partículas
intramembranosas. Concluímos que os elementos dos cones
duplos são conectados entre si por junções comunicantes,
o que sugere serem eles eletricamente acoplados,
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BASES ESTRUTURAIS DAS BARREIRAS HEMATO-OCULARES NA
PERIFERIA DO CORPO CILIAR DE GALLUS GALLUS DOM.(L.)
R.L.Smith (Disciplina de Anatomia, Depto. de Morfologia,
Escola Pau)ista de Medicina) e G.Ravioia (Dept. of Anat£
my, Boston University Medical School). ~~

Foram estudados os bulbos oculares de Gailus galius dom,
(raça White Plymouth Rock) adultos por meio de microsco-
pia eletrônica convencional e crio-fratura. Algumas aves
foram injetadas com HRP (Sygma tipo II, 0,5g/kg peso) e
sacrificadas até 20* apôs, sendo os olhos processados pa
ra a demonstração ultraestrutural do traçador eletroden"
so. Conforme demonstrado previamente (Smith & Raviola ,
Investig. Ophthalmol. Vis. Sei.2^:326-338,1983), o equi-
valente estrutural da barreira hemato-aquosa no corpo ri
liar da galinha, são as complexas zonulae oceludentes eTT
tre as células nao pigmentadas do epitélIo cí1iar. Na pê
ri feri a do corpo ciliar, zona de transição com a retina
neurossensorial há mudança gradativa no padrão das jun-
ções intercelulares. As zonulae oceludentes entre as cé-
lulas não pigmentadas do epítélio ciliar mantém a alta
complexidade (até 17 fileiras de partículas entremeadas
com junções comunicantes) verificada no terço posterior
do corpo ciliar. Entre as células pigmentadas e não pig-
mentadas desse epitélio, existem junções comunicantes ani
pias em todo o corpo ciliar. Na região de transição com
a retina, estas junções apresentam fileiras de partículas
(face P) agregadas que aumentam d*? comprimento e número
â medida que se aproxima da ora serrata. As junções comu
nicantes desaparecem e são substituídas por uma rede cojn
plexa de fileiras de partículas na face P e sulcos na fa
ce E de aspecto não zonuiar. Estas junções vistas em se£
çÕes, apresentam fusões dos folhetos externos da membra-
na plasmalemal. 0 conjunto das junções presentes na re-
gião limítrofe com a ora serrata existe em torno do olho
formando uma fáscia oclusiva de disposição equatorial. 0
HRP ao atravessar o endotfílio dos vasos do estroma e da
coriocapílar é bloqueado nas junções oclusivas entre as
células não pigmentadas e na fãscia oclusiva entre as c£
lulas pigmentadas e não pigmentadas do epitélio ciliarT

Não há portanto o livre trânsito de macromoléeulas em di
reçio ao espaço da primitiva vesíeula óptica, na perifeT

ria da retina. (CAPES/Fularight e USPHS - EY 013^9)
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ASPECTOS ULTRAESTRUTURAIS DA GLÂNDULA PARA-
TIREÔIDE DO RATO SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE
FIXAÇÃO. J.E.Moreira e R.P. Gonçalves (Deptos.
de Morfologia, IBBMA - UNESP, Campus de Botuca-
tu e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(USP).

Aspectos ultraestruturais das paratireói-
des de ratos foram estudados em glândulas fixa
das com três métodos diferentes de fixação por
glutaraldeido. Foram avaliadas as diferenças
produzidas pela fixação ou devidas a estados
funcionais diferentes. Na avaliação foram usa-
das as modificações das organelas das células
principais, as intrrrelações das membranas pias
mãticas e os espaços intercelulares e pericapi-
lares. Todas as glândulas estudadas apresenta
ram células principais claras. Nas paratireóides
adequadamente perfundidas, as células claras a-
pareceram como uma forma secretora de transî
ção. As glândulas insuficientemente perfundidas
e as fixadas por imersão apresentaram células
claras como artefato de fixação. A mesma inter
pretação foi dada a espaços intercelulares que
apareceram somente em glândulas fixadas por
imersão. Em paratireóides corretamente per fun dî
das as membranas plasmãticas de células vizi-
nhas são apertadamente contíguas,com freqüentes
desmosoraas. Cisternas dos complexos de Golgi,do
RER e mitocondr.tas di st end idas, assim como vá-
cuo li zaçoes da<s células principais e do tecido
conjuntivo, foram características das glândulas
inadequadamente perfundidas. O melhor método de
fixação para diminuir a possibilidade de erro na
interpretação de variações funcionais foi por
perfusão, através do ventrículo esquerdo. Tra-
balho parcialmente financiado pela FAPESP - Bio
lógicas 80/1301-9.
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INCORPORAÇÃO DE L-3H-FUCOSE EM GLICOPROTEí-
NAS DE MEMBRANAS E DE LÍSOSOMAS NO EPITÉLIO PIG
MENTAR DA RETINA DE RATOS. Antonio Haddad ê
Gary Bennett* (Departamento de Morfologia, Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto e *Dept.
of Anatomy, McGill university, Canada).

L-(1-3H)-fucose foi injetada no corpo ví-
treo de ratos jovens que foram sacrificados em
intervalos variando de lOmin a 3 dias apôs a
injeção. Fragmentos de retina foram processa-
dos para radioautografia ao nível ultraestru-
tural. No intervalo de lOmin apôs a injeção,
cerca de 85% dos grãos de prata — representando
a localização de gl icoproteínas recém sinteti-
zadas — foram observados sobre o aparelho de
Golgi das células constituintes do epitelio pig
mentar. Aos 40min, o aparelho de Golgi conti-
nuava fortemente marcado (com cerca de 66% dos
grãos de prata), mas sobre as microvilosidades
e sobre os lisosomas havia 13% e 8% dos grãos de
prata, respectivamente. Nos intervalos de 4 e
24h apôs a injeção, a distribuição dos grãos de
nrata era a seguinte: 50% sobre as microvilosj.
dades, 15% sobre as dobras da membrana plasmá-
tica adjacentes ã membrana de Bruch e 20% so-
bre os lisosomas. No terceiro dia apôs a inje-
ção, embora o numero total de grãos de prata
tivesse diminuído, a sua distribuição em ter-
mos percentuais foi semelhante aos intervalos
de 4 e 24h. A partir de 40min apôs a injeção,
a reação radioautográfica sobre o aparelho de
Golgi apresentou diminuição progressiva. Em re_
sumo, 3H-fucose se incorpora a glicoproteínas
no aparelho de Golgi que, em seguida, migram
para a membrana plasmãtica e para os lisosomas
das células do epitelio pigmentar.

Subvencionado pela FAPESP (Proc. 82/1893) e
Canadian Executive Service Overseas.
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