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Resumo: Durante a vida reprodutiva de uma mulher, diversos fatores contribuem para as modificações nos órgãos que fazem parte do
sistema reprodutor a fim de garantir o sucesso reprodutivo. Na gestação e no parto, a vagina sofre processos biológicos coordenados e
organizados, os quais impactam diretamente na dinâmica do tecido e contribuem para as alterações mecânicas de elasticidade e rigidez
dos tecidos. Tais alterações, por vezes, podem levar a perdas na integridade da parede vaginal, o que predispõe ao prolapso de órgãos
pélvicos (POP) em mulheres, comprometendo sua qualidade de vida de modo prevalente na pós-menopausa. Entretanto, pouco se sabe
sobre os mecanismos fisiopatológicos que comprometem a integridade da parede vaginal, como por exemplo a paridade e a idade.
Assim, o presente estudo buscou avaliar a morfologia e a expressão gênica dos componentes fibrilares da vagina de camundongos
nulíparos e de multíparos senescentes durante a prenhez, a fim de compreender como esses componentes impactam na dinâmica,
morfologia e na biomecânica do tecido para resistência à distensão. Nossos resultados, ainda com experimentos em andamento,
sugerem que os tecidos que compõem a vagina de camundongos nulíparos e multíparos remodelam-se durante a prenhez, mas em
camundongos multíparos sucessivas gestações podem refletir alterações biomecânicas, tal como a diminuição da espessura da parede
da vagina e do epitélio podendo levar ao enfraquecimento da sustentação tecidual, caracterizando um modelo de estudo animal para a
compreensão do POP.

Palavras-chave: Vagina, canal de parto, multiparidade, prolapso de órgãos pélvicos, matriz extracelular, fibras
colágenas, fibras elásticas.

Introdução:
O prolapso de órgãos pélvicos (POP) é definido como uma

herniação dos órgãos pélvicos para a cavidade vaginal afetando
significativamente a manutenção da qualidade de vida da mulher.
Vários fatores de risco podem estar associados ao POP, tais como
idade, multiparidade e parto vaginal, além de lesões de nervos e
de musculatura durante o parto. Para a compreensão da gênese
do POP, é importante destacar o papel dos componentes fibrilares
da matriz extracelular (MEC) para a sustentação dos tecidos e a
proteção mecânica durante o parto. O desbalanço de tais
componentes pode culminar no enfraquecimento dos tecidos, e
levar ao POP, entretanto essas alterações são complexas e ainda
pouco entendidas (1,2). Apesar da prevalência deste, pouco se
sabe sobre os mecanismos que atuam na integridade da parede
vaginal, como por exemplo, o papel da paridade nas alterações
teciduais em mulheres que desenvolvem POP. Assim, os modelos
animais que mimetizam as alterações detectadas em humanos são
importantes na investigação e na compreensão do POP.

Em humanos, o canal de parto estende-se do útero à fenda
vulvar e possui três estreitamentos anulares: o orifício cervical, o
diafragma pélvico (urogenital) e o óstio vaginal (fenda
vulvovaginal). Composto por partes moles – segmento inferior do
útero, cérvice, vagina e a região vulvoperineal – e duras – bacia
óssea –, o canal de parto também é conhecido como trajeto mole e
trajeto duro, respectivamente (2,3). Cada um dos componentes do
canal de parto possui a capacidade de se adaptar, dentro de um
curto período, às novas demandas funcionais impostas pela
gestação e pelo parto e, subsequentemente, retornar às condições
prévias no período após o parto. O parto envolve processos
biológicos ordenados que durante a gestação e o trabalho parto
promovem adaptações dramáticas do canal do parto e no assoalho
pélvico para permitir distensão acentuada, seguida de rápido

retorno ao estado pré-gestacional. No entanto, numerosos estudos
epidemiológicos sugerem que muitas mulheres não conseguem se
recuperar completamente desse evento; e, de fato, o trauma e a
lesão dos tecidos do canal de parto associados à distensão
durante o trabalho de parto parece desempenhar um papel
importante na causa do POP, principalmente em mulheres
multíparas (4,5).

Nos humanos, a vagina é o órgão central no equilíbrio e na
sustentação das vísceras do assoalho pélvico. É um órgão genital
interno, com cerca de 7 a 10 cm de comprimento, que se prende
em sua parte distal ao colo de útero formando uma flexão – o
fórnice vaginal – e tem sua parte distal estendendo-se até o
vestíbulo da vulva. A parede vaginal, em mulheres, é composta por
um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado com
células que armazenam glicogênio e respondem a fatores
hormonais, principalmente o estrogênio, porém, durante o ciclo
menstrual, o epitélio não sofre alterações morfológicas tão
drásticas quanto aquelas observadas em roedores durante o ciclo
estral (2,3,4,6).

Nos roedores, a vagina tem um trajeto curto, é achatada
dorso-ventralmente, estendendo-se desde o colo de útero até a
abertura da vulva e conectando-se ao reto e à uretra. A vagina é
revestida internamente por um epitélio estratificado pavimentoso,
constituído por células basais e intermediárias nucleadas e células
superficiais produzindo querato-hialina. Tal epitélio sofre alterações
morfológicas durante o ciclo estral podendo chegar a formar
estrato córneo quando o animal está na fase de estro. Sua lâmina
própria é composta por um tecido conjuntivo entremeado por
camadas musculares circular e longitudinal, e externamente ocorre
o tecido conjuntivo contínuo ao reto e à uretra formando a
adventícia (2,7).
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Ao contrário dos roedores, o canal vaginal das mulheres contém
pregas, o que permite a extensão e o alongamento durante a
relação sexual, entretanto de forma similar aos roedores, o canal
sofre influência da idade e de hormônios. A lâmina própria da
vagina é composta por tecido conjuntivo rico em fibroblastos e
componentes da MEC. Na sequência, a parede da vagina é
composta por túnicas muscular e fibrosa — ou adventícia —
contínua à fáscia endopélvica visceral (4).

As alterações na vagina de roedores e de mulheres são cíclicas e
orquestradas em um ambiente pelas alterações endócrinas,
mediadas principalmente pelos hormônios estrógeno e
progesterona, os quais alteram o epitélio, a matriz extracelular do
tecido conjuntivo e o tecido muscular liso (6,7), levando à maior
distensibilidade da parede, ao aumento da atividade secretora das
células epiteliais da vagina e à elevação da expressão de genes
precursores de colágeno (7).

A remodelação dos tecidos do canal de parto facilita a
preparação para o parto vaginal e é perceptível em órgãos e
estruturas do trato reprodutor. A remodelação de tais órgãos
envolve expressão espaço-temporalmente regulada de diversos
genes, tais como Col1A1, Col1A2, Col3A1, tropoelastina, fibrillina
1, fibulina 5 e Loxl1 que codificam proteínas que têm papel
fundamental na síntese e na remodelação das fibras colágenas e
elásticas; defeitos na sua expressão podem acarretar prejuízos nos
órgãos e nas estruturas que compreendem tanto o canal do parto
quanto o assoalho pélvico tal como comprometimento da
sustentação tecidual, levando a problemas associados ao POP
(2,8,9). A detecção dessas alterações, durante a remodelação da
vagina na gravidez podem, portanto, facilitar a compreensão da
função da vagina na sustentação pélvica, bem como permitir o
desenvolvimento de novos diagnósticos e intervenções para
prever, prevenir e tratar o POP (3). Para compreender melhor
essas alterações, a proposta deste trabalho foi avaliar os
componentes fibrilares e alterações morfométricas da vagina de
camundongos multíparos senescentes de matriz reprodutiva
comparados a nulíparos. Embora o mecanismo possa não ser o
mesmo daquele encontrado no desenvolvimento do POP em
mulheres, o roedor fornece importantes informações sobre o
remodelamento tecidual, as quais podem contribuir para o
entendimento do POP e dar suporte às pesquisas clínicas que
investiguem a contribuição dos tecidos conjuntivo e do epitélio na
biologia da reprodução.

Metodologia
1. Animais

Os camundongos fêmeas virgens C57BL/6J jovens nulíparas (três
meses de idade) com massa corporal de 25-30g e fêmeas
constituintes da matriz reprodutiva (mínimo 5 partos) com
aproximadamente 8 meses de idade, massa corporal de
aproximadamente 40g, foram obtidos no Centro Multidisciplinar para
Investigação Biológica (CEMIB) – UNICAMP em um projeto anterior
do grupo de pesquisa com aprovação pelo CEUA de número
5542-1/2020. Deste projeto citado, utilizamos a vagina de animais
nulíparos e multíparos coletadas nos seguintes dias de prenhez: dia
6 (D6), D12, D15 e D18. Para cada grupo foram utilizados 3 animais
para qPCR, MET e microscopia de luz. Além de 5 animais para a
obtenção dos dados para morfometria. Os estudos foram
conduzidos de acordo com “The Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals” (“National Academy of Science 1996”)

2. Microscopia de luz e de polarização
Os cortes de 5 μm foram corados pelas colorações de Tricrômico

de Masson, Sirius Red, Ácido Periódico de Schiff (PAS) e
Resorcina-Fucsina de Weigert sem oxidação.

3. Morfometria
As fotomicrografias capturadas em objetivas de 2x e 10x foram

utilizadas para registro de toda a vagina, incluindo o lúmen e a
parede (da mucosa até a adventícia), em fotomicroscópio Eclipse
800 (Nikon,Japan), utilizando-se a câmera digital P6FL PRO (Optika,

Itália) e software OPTIKA PROVIEW. As análises estatísticas das
variáveis lúmen, espessura da parede e do epitélio da vagina entre
os grupos de nulíparas e de multíparas foram realizadas por meio do
teste de Mann-Whitney. E as comparações entre os dias de prenhez,
para cada um dos grupos, foram realizadas por meio do teste de
Friedman (10). Nessas análises foram aplicadas a correção de
Bonferroni no nível de significância considerando o número de
comparações realizadas para cada variável. O nível de significância
adotado foi de 0,5%. As análises foram realizadas no software
estatístico SPSS versão 23.

4. Expressão gênica em tempo real e microscopia eletrônica de
transmissão (MET)

A coleta e processamento dos materiais biológicos para os ensaios
de PCR em tempo real (qPCR) e de microscopia eletrônica de
transmissão (MET) seguiram os protocolos estabelecidos por
Castelucci e colaboradores (11), e por Consonni e colaboradores
(12).

O qPCR aguarda a chegada de novos primers, foram concluídas
as etapas de extração de RNA mensageiro.

Já a análise ultraestrutural aguarda a análise ao Microscópio
Eletrônico de Transmissão Tecnai G2 Spirit BioTWIN, que está em
manutenção. Os cortes semifinos e ultrafinos já foram contrastados
com acetato de uranila e citrato de chumbos nas grades de cobre.

Resultados e Discussão

FIGURA 1: Fotomicrografias representativas da secção transversal da
vagina de camundongos fêmeas nulíparas e de multíparas em D6 e D18
respectivamente, coradas com Tricrômico de Masson na objetiva de 2x (A,
C, E, G) e de 40x (B, D, F, H). Observe, em pequeno aumento, o lúmen da
vagina indicada pela seta vermelha em A, e a uretra indicada pela seta
amarela. Em maior aumento, observe a constituição da parede da vagina:
o tecido epitelial (E), a lâmina própria (LP) e o tecido muscular liso (ML).
Barra de escala: G = 1000 μm (2x) e H = 100 μm (40x).

As Figuras 1, 2, 3 e 4 representam fotomicrografias em
secção transversal da vagina, com amostras teciduais coradas
respectivamente com Tricrômico de Masson, Sirius Red (SR),
Ácido Periódico de Schiff (PAS) e Resorcina-Fucsina de Weigert
sem oxidação.
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FIGURA 2: Fotomicrografias representativas da secção transversal da
vagina de camundongos nulíparos (A, B, E e F) e multíparos (C, D, G e H)
em D6 e D18, coradas com Sirius Red na objetiva de 20x, polarizadas (B, D,
F e H) e não polarizadas (A, E, C G). Epitélio (E). Lâmina própria (LP).
Observe a organização e cor das fibras colágenas sob polarização. Barra de
escala H = 100 μm (20x).

FIGURA 3: Fotomicrografias representativas da secção transversal da
vagina de camundongos nulíparos (A e C) e multíparos (B e D) em D6
e D18 coradas com Ácido Periódico de Schiff (PAS) na objetiva de 40x.
Epitélio (E). Lâmina própria (LP). Observe a espessura do epitélio e as
células secretoras coradas em violeta que aumentam qualitativamente
ao final da prenhez em D18. Barra de escala D=100 μm (40x).

FIGURA 4: Fotomicrografias representativas da secção transversal da
vagina de camundongos nulíparos (A e C) e multíparos (B e D) em D6
e D18 coradas com Resorcina-Fucsina de Weigert sem oxidação por
oxona, na objetiva de 40x. Epitélio (E). Lâmina própria (LP). Observe
as fibras elásticas coradas em roxo (setas pretas em B) logo abaixo do
epitélio. Nas fotomicrografias observam-se a alteração na disposição e
o aumento qualitativo da espessura das fibras elásticas, que
aumentam na vagina em multíparas quando comparadas às nulíparas.
Barra de escala D=100 μm (40x).

FIGURA 5: Representação gráfica pelo box plot da mediana, do q1 e
q3 e dos valores mínimos e máximos da área do lúmen da vagina de
camundongos nulíparos e multíparos durante a prenhez. N=5. P-value
< 0,05, D6 vs. D18 nulípara (*).  D6 vs. D18 multíparas(**).
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FIGURA 6: Representação gráfica pelo box plot da mediana, do q1 e q3 e dos
valores mínimos e máximos da espessura da parede vaginal em camundongos
nulíparos e multíparos durante a prenhez (em μm). N=5.

.
FIGURA 7: Representação gráfica pelo box plot da mediana, do q1 e q3 e dos

valores mínimos e máximos da espessura do epitélio vaginal em camundongos
nulíparos e multíparos durante a prenhez (em μm). P < 0,05, D6 vs. D18
nulípara (*) e D6 vs. D18 multíparas(**)

Tabela 1: Dados obtidos dos grupos de nulíparos e de multíparos em
diferentes dias de prenhez. Analisou-se a porcentagem de diferenças
entre os grupos e os dias analisados. (*) P-value <0,05.

Tabela 2: Análise estatística das variáveis entre os grupos e dias.*
p-value obtido por meio do teste de Mann-Whitney.** p-value obtido por
meio do teste de Friedman. Em negrito, P-value <0,05.

A vagina fornece um dos principais mecanismos de sustentação
dos órgãos pélvicos. As alterações dos componentes fibrilares que
auxiliam no mecanismo de suporte da vagina, tal como os
componentes da MEC, resulta na descida dos órgãos à pelve e no
desenvolvimento do POP. Durante a prenhez, os tecidos que
compõem a vagina, tal como as fibras elásticas e as colágenas
alteram-se durante a remodelação tecidual. Na remodelação do
tecido conjuntivo e epitelial da vagina, esperava-se encontrar,
segundo estudos (1,2), no início da prenhez, uma parede espessa
com um epitélio estratificado pouco secretor, uma lâmina própria
densa, com fibras colágenas compactadas e fibras elásticas
alinhadas. Já ao final da prenhez, em D18, um lúmen maior, uma
parede mais delgada e um epitélio mais estratificado e secretor, além
do aumento na quantidade de fibras elásticas corroborando a menor
compactação tecidual, conforme descrito nos estudos com
camundongos e ovinos multíparos (1,2, 7,13,14).

Ilustramos os resultados morfológicos representativos obtidos,
comparando-se o D6 ao D18, apenas.

Os resultados morfológicos da vagina obtidos através da coloração
de Tricrômico de Masson (Fig.1) demonstraram alterações no tecido
epitelial e na compactação e na organização dos componentes
fibrilares. No início da prenhez em D6 (Fig.1 A, B, C e D), tanto na
vagina de nulíparas quanto de multíparas, observa-se, um epitélio
estratificado colunar pouco secretor e um tecido fibromuscular
formado por conjuntivo denso com predominância de fibras
colágenas. Já em D18 (Fig.1 E, F, G e H) nota-se um lúmen maior,
epitélio estratificado colunar ainda mais espesso e secretor, e logo
abaixo um tecido conjuntivo frouxamente organizado, com um maior
espaçamento entre as fibras colágenas. A análise estatística
corroborou os resultados obtidos nas análises morfológicas (Tabela
2, Fig. 5 e 7) entre o D6 e D18. Especificamente destaca-se o
aumento do lúmen (196,1% em nulíparas e 230,3% em multíparas)
e da espessura do epitélio (163,54% em nulíparas e 88,62% em
multíparas). Estudos com camundongos demonstraram que o
epitélio e o lúmen vaginal respondem positivamente a hormônios,
principalmente aqueles relacionados a prenhez tal como relaxina,
progesterona e estrógeno, os quais alteram a expressão de genes
cujas proteínas modulam a infiltração de células imunológicas, a
hidratação tecidual e o aumento da função secretora do epitélio
(1,2,7)

Comparando-se os resultados obtidos de multíparas com as
nulíparas, notam-se em D6-M e D18-M mais projeções da parede ao
lúmen, bem como o tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria e a
espessura total da parede qualitativamente mais delgada do que em
D6-N e D18-N. Tais observações estão em concordância com os
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dados morfométricos, pois D6-M vs. D6-N mostraram a área do
lúmen 12% menor, a espessura da parede 19% menor e o epitélio
3,4% maior, sendo a área do lúmen e espessura do epitélio
significativos segundo a estatística (Tab.2)

Esses dados podem estar associados ao aumento dos
pregueamentos da mucosa da parede ao lúmen (Fig.1) em multíparas,
diminuindo, assim, a área do lúmen da vagina. Nossos resultados
estão de acordo com os estudos realizados na parede vaginal de
ovelhas, os quais sugerem que, na vagina de multíparas, ocorre uma
diminuição da espessura da parede em relação às nulíparas (13),
assim como ocorre em mulheres com POP (16). Além disso, outros
estudos com camundongos sugerem que, na vagina, após múltiplas
prenhezes, ocorre a diminuição da capacidade de resistência da
parede vaginal, fazendo com esse órgão torne-se mais delgado e
flácido pela perda da sustentação tecidual conferida em grande parte
pela MEC durante (9,16), justificando o aumento da quantidade de
pregas observado nas multíparas em nosso estudo.

Observando os resultados da histoarquitetura da vagina corada com
Sirius Red (Fig.2) pela microscopia de polarização, nota-se em D6-N
(Fig.2 A, B), fibras colágenas compactadas e em tons de laranja na
polarização, dispostas em diversas direções na parede da vagina.
Com o avançar da prenhez em D18-N (Fig.2 C e D), nota-se que as
fibras tornaram-se mais espaçadas e, na microscopia de polarização,
tons de verde, o que pode ser justificado pelo aumento de ácido
hialurônico e consequentemente de água, hidratando o tecido e
favorecendo o afrouxamento das fibras (1). Em multíparas notam-se
alterações semelhantes entre D6-M e D18-M com o decorrer da
prenhez, entretanto ao comparar as multíparas às nulíparas,
observa-se, em D6-M (Fig.2 D), fibras colágenas mais espaçadas e
em D18-M (Fig. 2 H) fibras em tons mais alaranjados, em maior
quantidade, dispostas em vários eixos em multíparas.

Estudos histológicos da vagina e da cérvice uterina de camundongos
demonstraram resultados similares na ultraestrutura do colágeno, que
parte de arranjos de fibras maduras, alinhadas, delgadas e reticuladas
no início da prenhez, para fibras imaturas, mal reticuladas, espessas
com crimps, e em maior quantidade ao final da prenhez (2, 15,17).

Outros estudos à respeito da remodelação vaginal em mulheres com
POP detectaram o aumento de metaloproteinases e da expressão de
genes relacionados a fibras colágenas, principalmente de fibras do
tipo III, mais delgadas e presentes em tecidos que requerem mais
flexibilidade (5), sugerindo que o tecido está se remodelando para
acomodar uma carga mecânica progressivamente crescente, como no
POP ou em uma prenhez.

Além disso, a mecânica repetitiva e o estiramento das células
resultam numa resposta celular global de aumento da atividade das
colagenases, alterando a deposição das fibras colágenas e
possivelmente propiciando o desenvolvimento do POP (8).

Os resultados obtidos pela coloração de PAS (Fig.3) demonstraram,
em nulíparas (Fig.3 A, C), um epitélio estratificado colunar secretor e
delgado no início da prenhez, em D6-N, o qual progressivamente
torna-se mais espesso e mais secretor no D18-N (aumento de
163,54%) (Fig.3 C). Resultados similares foram obtidos quando se
observaram as multíparas, (aumento de 88,62% entre D6-M vs.
D18-M). Todavia, ao se comparar os grupos de multíparas às
nulíparas, observou-se a diminuição da espessura do epitélio em
multíparas tanto em D6 e D18 quando comparados a nulíparas (D6-M
vs. D6-N diminuição em 2,6%) (D18-M vs. D18-N diminuição em 26%)
(Fig.7, Tab.1). Estudos sugerem que o aumento da espessura do
epitélio ao final da prenhez se relaciona com o papel imunológico
deste, que pode servir como uma barreira de proteção contra
patógenos (7), sugerindo futuros estudos que possam avaliar o
potencial impacto desta redução da espessura do epitélio no grupo de
fêmeas multíparas.

Com relação às fibras elásticas da vagina, pela coloração de
Resorcina-Fucsina de Weigert (Fig.4), observou-se
qualitativamente a organização e disposição das fibras elásticas,
sendo no D6-N (Fig.4 A) as fibras mostraram-se delgadas,

espaçadas e de aspecto arborescente em direção ao lúmen. Já em
D18 (Fig.4.C) notaram-se fibras ainda mais delgadas, perdendo
sua linearidade e tendendo à orientação mais curvilíneas. Esses
resultados são semelhantes aos observados em multíparas
durante a prenhez. Entretanto, comparando os grupos, notou-se
que, em multíparas no D6 e D18, a fibras elásticas são
qualitativamente mais espessas e dispostas em diversas direções
no tecido.

Os resultados foram semelhantes aos encontrados nos estudos
da parede vaginal de ovelhas e de camundongos, os quais
sugerem que as fibras elásticas tornaram-se mais espessas,
contorcidas e em maior quantidade em animais multíparos quando
comparados aos nulíparos (9,13,18). Uma possível razão para
esse padrão morfológico é que o aumento na quantidade de fibras
elásticas seja uma resposta à medida que a vagina se remodela
para suportar o aumento da pressão intra-abdominal e distensão
tecidual repetidas vezes impostas por sucessivas prenhezes
(8,14).

Desta forma, o aparente aumento da área do lúmen e da
espessura das fibras elásticas na vagina e reticulação das fibras
colágenas, associado à menor espessura da parede em animais
multíparos sugerem que os sucessivos processos de remodelação
sofridos pela vagina multíparas não atingem sua capacidade
máxima de, como na remodelação observada nas nulíparas, além
disso, os componentes da MEC na vagina das multíparas indicam
alteração na dinâmica e na deposição das fibras colágenas e
elásticas, o que deve alterar a sua capacidade biomecânica,
podendo culminar no enfraquecimento da parede e na perda da
sustentação pélvica, como observado em estudos com ovelhas e
camundongos (9, 13, 18).

Conclusão
Nossos resultados prévios demonstraram alterações

morfológicas e morfométricas na vagina durante a prenhez de
camundongos multíparos comparados a nulíparos, resultante das
diversas remodelações teciduais. As alterações na montagem dos
componentes fibrilares da MEC, associadas a diminuição da
espessura da parede vaginal, podem estar associadas ao
desenvolvimento de distúrbios do assoalho pélvico, uma vez que
estes fatores impactam biomecânica tecidual em multíparas. No
entanto, ainda não é claro como a montagem irregular dos
componentes fibrilares da MEC afeta a funcionalidade destes,
após sucessivas prenhezes.

Por fim, este estudo fornece evidências para a melhor
compreensão das bases histopatológicas, as quais podem ocorrer
na vagina de mulheres multíparas, constituindo-se importantes
fatores na gênese do POP.
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