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RESUMO 

 

BOSCH, R. V. Dinâmica populacional de células de placenta bovina a fresco e em cultivo. 
[Populational dynamics of fresh and culture bovine placental cells]. 2006. 125 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) ─ Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2006. 
 

Os bovinos são considerados a maior fonte de proteína animal para o homem, razão pela qual 

se fazem imprescindíveis pesquisas em diversas áreas de produção desses animais com o 

intuito de minimizar problemas que possam interferir no desenvolvimento e produtividade dos 

rebanhos. Nesse cenário, o estudo da placenta e placentação tem por objetivo conhecer o 

desenvolvimento embrionário e suas interações fisiológicas entre o feto e o organismo 

materno, caracterizado pela íntima união entre eles. O estudo da placenta e placentação tem 

por objetivo conhecer o desenvolvimento embrionário e suas interações fisiológicas entre o 

feto e o organismo materno, caracterizado pela íntima união entre eles. Além disso, a falta de 

marcadores específicos para células placentárias bovinas e as alterações que essas células 

sofrem durante o progresso da gestação são as principais barreiras para a determinação do 

perfil morfológico celular presente na interface materno-fetal, razão pela qual seu 

monitoramento torna-se importante. Buscando melhor compreender essas mudanças, o 

presente trabalho estudou a dinâmica populacional de células de placenta bovina a fresco e em 

cultivo. Foram utilizadas 30 amostras de placentônios, divididos em três grupos, de acordo 

com o desenvolvimento da gestação, quais sejam: primeiro, segundo e terceiro trimestres 

(n:10 para cada terço). Células oriundas de placentônios foram examinadas a fresco e pós-

cultivo durante dez dias, pela microscopia óptica, microscopia eletrônica de transmissão e 

citometria de fluxo. Os resultados deste trabalho demonstraram a presença de tipos 

morfológicos celulares distintos na dependência do progresso da gestação: células gigantes 

trofoblásticas binucleadas, células gigantes trofoblásticas trinucleadas, células gigantes 

trofoblásticas mononucleadas, células mononucleadas maiores, células mononucleadas 

 

 

 



                             

menores e células que apresentam citoplasma amplo, contendo inúmeras vesículas em seu 

interior. Com a utilização da citometria de fluxo, foi possível identificar nas amostras a fresco 

três populações distintas em tamanho (FSC) e complexidade (SSC) no primeiro terço, cinco 

populações no segundo terço e duas populações no terceiro terço gestacional. As células 

placentárias bovinas apresentaram freqüências variáveis de acordo com o trimestre gestacional 

e seu tempo de cultivo. 

 

Palavras-chave: Placenta. Trofoblasto. Bovinos. Citometria de fluxo. Ultra-estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

ABSTRACT 

 

BOSCH, R. V. Populational dynamics of fresh and culture bovine placental cells. 
[Dinâmica populacional de células de placenta bovina a fresco e em cultivo]. 2006. 125 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) ─ Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 

There is a great diversity of cell types in the bovine placenta like mononucleate trophoblast 

giant cells, binucleate trophoblast giant cells, specialized leucocytes (uterine natural killer, 

uterine macrophages, etc.) and part of their characterization and function remains unknown or 

controversial. Besides that, some of these cells change as pregnancy progresses; thus their 

monitoring is very important. The lack of specific markers to bovine placental cells is a main 

barrier for the development of an efficient cell tracing. Alternative techniques are being used 

to study these cells, as well as morphologic observation by optical and electron microscopy 

methods. The study was carried out to establish a populational kinetics of fresh and cultured 

bovine placental cells by optical microscopy, by electron microscopy and flow cytometry. 

Bovine placentomas were sampled at the slaughterhouse from cows with different trimesters 

of pregnancy (n:10 each). Fragments from the cotiledonary/caruncular interface were 

collected and cells were mechanically dissociated and their viability was estimated by Trypan 

Blue exclusion. After that they were incubated (2,5x107 cells per 2 mL) in Dulbecco's 

Modified Eagle Medium with 10% FBS. First of all, fresh bovine placental cells analyzed by 

flow cytometry in order to identity the profiles of populational cells. At the same time, smear 

of fresh cells was made, fixed by methanol, stained with Giemsa for optical microscopy 

morphologic analisys and differential counting. After this, cells were analised by flow 

cytometry and optical microscopy .This process was repeated on the first, fifth and tenth days 

of the culture. We found seven types of cell: mononucleate trophoblast giant cells, binucleate 

trophoblast giant cells, trinucleate trophoblast giant cells, large mononucleate cells and small 

  



                             

mononucleate cells. The placental cells displayed different frequencies according to the 

gestation period and culture time length.  

 

Key words: Placenta. Trophoblast. Bovine. Flow cytometry. Ultra- structure. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 Os bovinos são considerados a maior fonte de proteína animal para o homem, razão 

pela qual se fazem imprescindíveis pesquisas em diversas áreas de produção desses animais 

com o intuito de minimizar problemas que possam interferir no desenvolvimento e 

produtividade dos rebanhos (SANTIAGO, 1970). O alto padrão da sanidade e qualidade dos 

produtos de origem bovina, suína e de aves elevou as exportações do complexo carne, 

tornando a pecuária brasileira hoje uma das mais modernas do mundo e o Brasil o maior 

exportador de carne bovina e de frangos. Com o objetivo de se manter esse alto índice 

produtivo, aspectos relacionados à reprodução desses animais devem ser compreendidos 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2005). Neste cenário, o estudo da placenta e 

placentação tem por objetivo conhecer o desenvolvimento embrionário e suas interações 

fisiológicas entre o feto e o organismo materno, caracterizado pela íntima união entre eles 

(SPENCER et al., 2004). 

 Há uma ampla variedade de tipos celulares presentes na placenta de bovinos tais como 

células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM), células gigantes trofoblásticas 

binucleadas (CGTB), células gigantes trofoblásticas multinucleadas (CGTMt), leucócitos 

especializados (células natural killer uterinas, macrófagos uterinos) (WOODING, MORGAM 

e ADAM, 1997).  

O cultivo celular in vitro representa um dos caminhos para se conhecer a fisiologia 

celular, pois está livre das variações do organismo, alterações na homeostase ou condições de 

estresse (FENG, PETER e ASEM, 2000). Essa técnica possibilita o estudo da atividade 

intracelular, interação célula a célula, produtos e secreções celulares, engenharia genética, 

entre outros (FRESHNEY et al., 1994). Pesquisadores tentaram estabelecer linhagens de 

células trofoblásticas bovina para melhor compreensão da interação materno-fetal por meio do 
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cultivo celular in vitro. Essas linhagens celulares ainda não foram adequadamente 

caracterizadas e profundos estudos são necessários para o estabelecimento da cultura de 

células placentárias bovina. A obtenção de culturas puras de tipos celulares distintos pode ser 

realizada de maneiras diversas, sendo que a maioria dessas técnicas emprega princípios físicos 

e químicos de separação para tal fim. Nem sempre a utilização desses métodos alcança êxito. 

A falta de marcadores específicos para células placentárias bovina é a principal barreira para a 

determinação do perfil morfológico celular presente na interface materno-fetal. Parte da 

função e caracterização das células placentárias bovinas permanece controversa ou 

desconhecida e, além disso, várias dessas células sofrem alterações durante o progresso da 

gestação, razão pela qual seu monitoramento torna-se importante (IGWEBUIKE, 2005). 

Buscando melhor compreender essas mudanças, este trabalho tem por objetivo avaliar a 

dinâmica populacional das células placentárias a fresco e pós-cultivo nos diferentes períodos 

gestacionais pela microscopia óptica, microscopia eletrônica de transmissão e citometria de 

fluxo. 
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2 OBJETIVO 

 

 

 O presente trabalho tem por objetivo estabelecer a dinâmica populacional de células de 

placenta bovina a fresco e em cultivo por meio de microscopia óptica, microscopia eletrônica 

de transmissão e citometria de fluxo.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Caracterizaremos o tipo de placenta e placentação dos bovinos em razão de suas 

peculiaridades para melhor compreensão.  

 

 

3.1 PLACENTA E PLACENTAÇÃO DOS BOVINOS 

 

 

O termo “PLACENTA”, nominado por Realdus Columbus (1516─1559), foi utilizado 

para descrever as estruturas eliminadas após o parto, em mulheres, como uma afusão de 

material residual em forma de um bolo circular. Atualmente, o termo placenta se refere tanto 

às estruturas discoidais encontradas em mulheres, coelhos, ratos, camundongos e cobaias 

quanto a todas as estruturas que permitam uma aposição ou fusão, entre as membranas fetais e 

a mucosa uterina, de maneira que ocorram trocas fisiológicas (ATKINSON et al., 1984; 

CARVALHO, 2004). 

A vaca tem um ciclo estral de 21 dias e um período de 280 dias de gestação (270-285, 

dependendo da raça). Durante o período gestacional, antes da formação da placenta, ocorre a 

implantação do embrião, ou seja, o blastocisto se fixa e inicia sua interação fisiológica com o 

útero para estimular o desenvolvimento da placenta e membranas fetais responsáveis pela 

proteção, nutrição, respiração, controle endócrino e controle da resposta imune (KING et al., 

1982). As membranas fetais, amniótica, alantóide e coriônica, estão envolvidas no processo 

gestacional e desempenham funções específicas (LEISER; KAUFMANN, 1994) (Quadro 1). 
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Membrana 

aminiótica 

 Proteção mecânica, hidratação do feto, nutrição, lubrificação 

do canal do parto. 

Membrana 

alantóide 

 Proteção mecânica, prevençã 

 o da desidratação, equilíbrio uterino para evitar rotações, 

lubrificação do canal do parto. 

Membrana 

coriônica 

 Proteção mecânica, interação feto-maternal, composição da 

parte fetal da placenta, trocas de gases e nutrientes. 

 

Quadro 1 ─ Funções das membranas fetais (LEISER; KAUFMANN, 1994) 

 

O estabelecimento e manutenção da gestação resultam da sinalização desencadeada 

pelo embrião/feto associada às membranas extra-embrionárias; e da necessidade de 

progesterona produzida pelo corpo lúteo (SPENCER et al., 2004). Em animais domésticos 

(ruminantes e suínos), hormônios produzidos pelo trofoblasto inibem a luteólise e atuam no 

endométrio materno prevenindo a liberação de prostaglandina F2alfa (PF2alfa), permitindo a 

implantação do embrião (SPENCER et al., 2004).  

Durante o desenvolvimento do blastocisto, o embrião desenvolve uma cavidade 

central preenchida por líquido denominada blastocele, circundada por uma camada de células 

conhecidas como trofoectoderma (KING et al., 1982). Essas células contribuem 

exclusivamente para a formação da placenta e das estruturas extra-embrionárias de vital 

importância para a sobrevivência de embriões de mamíferos (CROSS et al.,1994). 
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3.2 CLASSIFICAÇAO DA PLACENTA BOVINA 

 

 

A placenta bovina é classificada como multicotiledonária, zonária; com base no 

arranjo tridimensional; indecídua epiteliocorial, inicialmente tornando-se sinepiteliocorial 

funcionalmente com o avanço da prenhez, em razão da fusão do trofoblasto com o epitélio 

uterino, formando placas sinciciais (LEISER; KAUFMANN, 1994). 

A placenta sinepiteliocorial é classificada de acordo com suas características 

histológicas, ou seja, o número de camadas celulares que separa a circulação materna da fetal. 

São elas: endométrio materno; tecido conjuntivo; epitélio materno; trofoblasto; tecido 

conjuntivo fetal e endotélio fetal (WOODING et al., 1992). Sendo assim, não há possibilidade 

de transferência de imunidade durante a gestação, pois a placenta bovina é impermeável às 

imunoglobulinas (GRUNERT, 1982). O fluxo sangüíneo materno-fetal da placenta bovina é, 

inicialmente, multiviloso e tende a tornar-se contracorrente, o que o diferencia da placenta 

humana, onde as células trofoblásticas ficam diretamente em contato com o sangue materno 

(LEISER; KAUFMANN, 1994).  

A placenta de ruminantes tem uma estrutura anatômica uniforme baseada nas áreas de 

aposição da membrana feto-maternal e sua proliferação para formar placentônios 

(WOODING et al., 1997). Apresenta áreas específicas de ligação materno-fetal representada 

pelos placentônios. A porção fetal do placentônio é formada pelo cotilédone, enquanto a 

porção materna é representada pela carúncula. Nessa íntima união, caracterizamos o 

trofoblasto, recobrindo as vilosidades fetais. Acredita-se que as primeiras células 

trofoblásticas binucleadas originam-se de células mononucleadas do trofoblasto por 

cariocinese (divisão do núcleo) sem a ocorrência de citocinese (divisão do citoplasma) e 

migram durante toda a gestação através das junções coriônicas (gap junction) íntegras em 

direção ao epitélio uterino para se fundirem a estas células, formando inicialmente células 
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trinucleadas híbridas fetomaternais (CTH) e subsequentemente a placa sincicial (SP). Essa 

placa sincicial pode ser transitória ou persistente durante toda a gestação dependendo da 

espécie; pode estar presente na região interplacentomal, sendo rapidamente dispersas no 

epitélio uterino ao redor das aberturas das glândulas uterinas em vacas e veados (WOODING 

et al., 1997). Em veados, linfócitos intraepiteliais são uma característica constante do epitélio 

uterino de veados, além de linfócitos granulares maternos (LGL) encontrados exclusivamente 

no epitélio placentomal uterino, intimamente associados com a célula híbrida trinucleada 

(TNC) e a placa sincicial (SP) (WOODING et al., 1997). O fato é que as células gigantes 

trofoblásticas bovina (CGTB) estão diretamente envolvidas na modificação do epitélio 

uterino, desde a implantação do embrião até o término da gestação, sendo essa sua 

característica mais relevante (WOODING, 1992).  

 

 

3.3 IMUNOLOGIA DA PLACENTA 

 

 

 A placenta é um órgão transitório de grande importância imunológica presente 

somente durante a gestação. O feto se apresenta como um tecido semi-alogeneico, ou seja, 

possui parte da genética materna e parte da paterna, razão pela qual tem sido estudada como 

modelo de estudos referente a transplantes (HANSEN et al., 1986). 

O termo “reconhecimento materno da gestação” é utilizado para descrever a maneira 

pela qual o organismo materno responde fisiologicamente à presença do concepto em seu 

trato reprodutivo (DEMMERS et al., 2001). O feto se comporta como um enxerto no útero 

materno e o sistema imune da mãe tem a capacidade de se organizar de forma a tolerar os 

antígenos fetais, recrutando macrófagos, monócitos e neutrófilos (fagocitose) (ASBURY et 

al., 1987). Durante a gestação, há uma maior susceptibilidade a infecções e a imunidade 

humoral se mantém em níveis normais, porém há uma supressão seletiva de alguns aspectos 
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da imunidade celular, tanto que o organismo materno aceita o enxerto fetal. Pesquisadores 

demonstraram que a manutenção da gestação é decorrente da interação entre citocinas pró e 

antiinflamatórias e do equilíbrio entre a imunidade humoral (linfócitos B) e a imunidade 

celular (linfócitos T) (COSTEAS et al., 2004). 

Falhas na detecção de antígenos fetais por células do sistema imune materno poderão 

provocar a rejeição do embrião, assim como o desenvolvimento da placenta é fator 

determinante, por meio do qual o concepto sinaliza sua presença (HANSEN, 1999; 

ROBERTS et al., 1997). Para que o feto possa sobreviver, ele deve ser protegido do sistema 

imune materno, pois é reconhecido como um tecido estranho. São necessários dois 

mecanismos para sua proteção: o controle da expressão do gene do complexo de 

histocompatibilidade principal (MHC) de classe I na placenta e a supressão local da resposta 

imune materna. 

Estudos demonstraram que eventos locais na interface materno-fetal previnem uma 

resposta imune efetiva e que numa placenta infectada não há resposta inflamatória mesmo na 

presença de grande número de bactérias (ASBURY et al., 1987). Foi identificada também 

diminuição do número de macrófagos presentes nesta interface. Schlafer et al. (2000) 

estudaram o desenvolvimento de macrófagos placentários em placentas bovinas e 

demonstraram seu aumento com o avançar da gestação. Há diminuição de células CD4, 

aumento de células CD8 e a atividade citotóxica das células natural killer (NK) parece 

também estar diminuída (ROBERTS et al., 1997). As células natural killer (NK) são 

encontradas na circulação periférica e no útero e apresentam como característica induzir a 

morte celular quando ativadas. Além disso, a expressão do gene do complexo de 

histocompatibilidade principal (MHC) de classe I pelas células trofoblásticas no início da 

gestação parece estar associado ao aborto imuno mediado (DAVIS et al., 2000). Murphy et al. 

(2004) constataram que as células trofoblásticas são únicas, porque são um dos poucos tipos 
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de células de mamíferos que não expressam o gene do complexo de histocompatibilidade 

principal (MHC) de classe I, nem constitutivamente, nem após exposição ao IFN gama. A 

ausência da expressão de antígenos MHC de classe I nas células trofoblásticas tem sido 

postulado como um dos mecanismos essenciais por meio do qual o feto semi-alogeneico 

consegue escapar da rejeição do sistema imune materno.  

 

 

3.4 CÉLULAS GIGANTES TROFOBLÁSTICAS BOVINAS 

 

 

Nas últimas décadas, tem sido demonstrado que a característica mais importante na 

placenta de ruminantes é a população fetal de células coriônicas trofoblásticas binucleadas 

que migram durante toda a gestação, através das gap junction; junções coriônicas íntegras 

para se fundir com as células do epitélio uterino e que, quando maduras, migram em direção à 

interface e fundem-se com o epitélio uterino, liberando o conteúdo de seus grânulos 

(WOODING, 1992). A migração das células trofoblásticas binucleadas fetais inicia-se entre 

os dias 18 a 20 da gestação e permanece por todo o período gestacional (LEISER; 

KAUFMANN, 1994).  

 Dois tipos morfologica e funcionalmente distintos de células têm sido reconhecidos no 

trofoectoderma da placenta de ruminantes: células trofoblásticas mononucleadas (CTM) e 

células trofoblásticas binucleadas (CTB) (WIMSATT, 1951; GREENSTEIN et al., 1958; 

IGWEBUIKE, 2005).  

As células trofoblásticas mononucleadas (CTM) formam a maioria da interface 

materno-fetal e estão primariamente envolvidas com a troca de nutrientes. Em contrapartida, 

as células trofoblásticas binucleadas (CTB) sintetizam hormônios como o lactogênio 

placentário, a progesterona, hormônios de crescimento, várias glicoproteínas associadas à 

gestação (bPAG) e possuem função fagocitária, pois macromoléculas são transportadas 
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através da placenta por difusão facilitada ou endocitose (DUELLO et al., 1986; 

IGWEBUIKE, 2005; MYERS; REIMERS, 1988; SCHLAFER et al., 2000;). Morgan et al. 

(1989) constataram que a produção seqüencial de proteínas indica que as células 

trofoblásticas bovina(CTB) possuem diferentes funções de acordo com o estágio da gestação 

e importante papel durante a implantação do embrião e desenvolvimento dos vilos. Klisch et 

al. (2005) demonstraram que as glicoproteínas bPGAs (─1,─6─7,─17), associadas à gestação, 

são os maiores produtos secretados pelas células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) 

no terço médio da gestação. 

 No início de seu desenvolvimento, as células trofoblásticas binucleadas (CTB) estão 

dispersas no epitélio coriônico e localizadas profundamente numa posição intra-epitelial 

dentro do trofoectoderma, de tal modo que não haja contato nem com a membrana basal, 

tampouco com a borda apical microvilar (WANGO et al., 1990, WOODING, 1994). Essas 

células imaturas são pequenas, arredondadas ou esféricas, cujo citoplasma apresenta-se mais 

corado que as células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM), em razão da presença 

de numerosos ribossomos dispersos no citoplasma (WANGO et al., 1990; KLISH et al., 

1999). 

 As células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM) são células cubóides ou 

colunares que possuem características típicas de células epiteliais, localizadas na lâmina basal 

e unidas uma às outras por complexos juncionais, incluindo tight junctions (DENT, 1973; 

WOODING et al., 1994). As membranas apicais dessas células mostram microvilos que 

interdigitam com os microvilos do endotélio uterino, formando a área de contato materno-

fetal (BJÖRKMAN et al., 1969; DENT, 1973; IGWEBUIKE, 2005). Constituem cerca de 

80% da população celular do trofoblasto. Cada célula gigante trofoblástica mononucleada 

(CGTM) possui um único núcleo de forma irregular e um nucléolo grande com cromatina 

delicadamente dispersa. O citoplasma contém corpúsculos de Golgi, polissomos, cisternas de 
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retículo endoplasmático rugoso e mitocôndrias ovóides ou alongadas, localizadas nos pólos 

das células (BOSHIER; HOLLOWAY, 1977). Verifica-se também a presença de acúmulo de 

gotículas de gordura e vesículas de tamanhos diversos no citoplasma, cujo conteúdo é 

material degenerativo (KING et al., 1980). A célula gigante trofoblástica mononucleada 

(CGTM) freqüentemente exibe lobulação do núcleo. Isso foi sugerido como um sinal 

indicativo de que essas células originam-se de mitoses que não se completaram. A ocorrência 

de células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT) foi atribuída à mitose acitocinética 

tripolar, em razão do arranjo dos cromossomos na metáfase na forma de Y (KLISH et 

al.,1999).  

Vasconcelos et al. (1989) avaliaram populações celulares epiteliais no placentônio de 

bovinos no periparto e a participação da apoptose (morte celular programada) nos processos 

de maturação e expulsão placentária. Resultados obtidos demonstraram que o decréscimo da 

população de células epiteliais carunculares participa da maturação e liberação da placenta e 

que o número de células gigantes trofoblásticas binucleadas diminui sensivelmente no 

momento do parto. Os achados sugerem que a apoptose é um mecanismo ativo na maturação 

placentária, sendo mais intensa no momento do parto, o que favorece a eliminação das 

membranas fetais; e que a presença de apoptose no endotélio capilar do placentônio pode ser 

um mecanismo celular importante para a separação dos tecidos fetal e materno. 

 

 

3.5 CULTIVO CELULAR 

 

 

 O cultivo celular in vitro representa um dos caminhos para se conhecer a fisiologia 

celular, pois está livre das variações do organismo, alterações na homeostase ou condições de 

estresse (FENG; PETER; ASEM, 2000). Essa técnica possibilita o estudo da atividade 

intracelular, interação célula a célula, produtos e secreções celulares, engenharia genética, 
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entre outros (FRESHNEY, 1994). Quando se deseja inferir características e funções para um 

grupo de células, o cultivo celular é uma das maneiras de se alcançar tal objetivo, pois 

mimetizam o que ocorre in vivo (FENG; PETER; ASEM, 2000). Fenômenos que ocorrem em 

culturas são acessíveis para estudar eventos que não são possíveis de serem estudados em 

tecidos intactos. Existem dois tipos básicos: cultivo de explante e cultivo celular. Cultivo de 

explante é feito com pequenos fragmentos de tecidos oriundos do hospedeiro e mantidos em 

cultivo, enquanto que o cultivo celular é resultado da dissociação do tecido em células 

individuais seguido de sua manutenção em cultivo (KAVALCO, 1999).  

 Atualmente, as culturas são comumente feitas a partir de suspensão de células 

dissociadas de tecidos. As culturas podem ser classificadas de duas maneiras: culturas 

primárias, preparadas diretamente de tecidos de um organismo, com ou sem fracionamento 

das células e culturas secundárias, em que células oriundas de culturas primárias podem ser 

retiradas da placa de cultura e usadas para formar novas culturas, podendo ser repetidamente 

cultivadas dessa forma (KAVALCO, 1999). 

 São necessárias placas com meios líqüidos contendo quantidades específicas de 

nutrientes de baixo peso molecular, como sais, glicose, aminoácidos e vitaminas dissolvidos 

em salina tamponada. O termo “nutriente” é reservado a substâncias que entram nas células e 

são utilizadas quer como substrato para biossíntese ou metabolismo, ou como catalizadores 

nesses processos. A maioria dos meios também contém alguns componentes “não nutrientes”, 

tais como o vermelho de fenol (indicador de ph) e, algumas vezes, o tampão HEPES. O soro 

animal é adicionado na maioria dos cultivos rotineiros de células, pois poucas células crescem 

na ausência dele. Mesmo quando ocorre crescimento, ele é sempre melhorado quando se 

adiciona soro ao meio, sendo o soro fetal bovino o mais utilizado. Condições peculiares são 

necessárias para cada tipo celular se multiplicar e funcionar normalmente (HAM et al., 1979; 

WHITAKER, 1972). 
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 Pesquisadores tentaram estabelecer linhagens de células trofoblásticas bovina para 

melhor compreensão da interação materno-fetal por meio do cultivo celular in vitro. Várias 

dessas células sofrem alterações durante o progresso da gestação, razão pela qual seu 

monitoramento torna-se importante (IGWEBUIKE, 2005). 

 

 

3.6 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

 A citometria de fluxo é um recurso emergente na medicina veterinária que permite 

uma análise rápida, objetiva e quantitativa de células em suspensão (FALDYNA et al., 2001). 

A citometria de fluxo provou ser uma ferramenta importante utilizada em várias áreas das 

ciências médicas e biológicas, como imunologia, hematologia, genética, entre outras. O 

citômetro de fluxo é um aparelho utilizado para avaliação da emissão de fluorescência das 

células (FACS – Fluorescence Activated Cell Sorter). Alguns aparelhos são capazes de 

separar fisicamente as células, de acordo com as características citométricas (ROITT et al., 

1999). 

  Essa tecnologia, baseada no uso de radiação laser, fluxo hidrodinâmico, ótica, 

substâncias fluorescentes (fluorocromos) e recursos de informática é utilizada para algumas 

características estruturais e funcionais de células e organelas celulares que fluem em uma 

suspensão celular (WILKERSON, 2004).  

 Os citômetros de fluxo têm como princípio básico aspirar células ou partículas de uma 

suspensão previamente preparada, de forma que estas fiquem envolvidas e centralizadas num 

fluxo contínuo de líqüido (sheath fluid) e saiam uma atrás da outra, de modo que uma única 

célula por vez seja interceptada pelo laser, perpendicular ao fluxo. Uma vez interceptada pelo 

laser, fenômenos físicos ocorrem e uma parte da luz sofre dispersão quer na direção frontal 

(forward scattering), quer lateral (side scattering). A radiação assim dispersa é detectada 
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diretamente por fotodiodos (dispersão frontal) ou pode ser desviada a 90º. A combinação 

desses tipos de radiação dispersa revela informações importantes tais como a dimensão 

celular, a granulosidade/complexidade e a morfologia. A avaliação do tamanho relativo das 

células (Forward scatter ─ FSC) e da granulosidade ou complexidade interna (Side scatter ─ 

SSC) permite que as mesmas sejam agrupadas em populações segundo seus parâmetros 

morfológicos (WILKERSON, 2004). 

 

 

Figura 1─ Esquema da incidência dos feixes de laser e dos filtros de captação 
        Fonte: Manual Fleury de diagnóstico em hematologia, 2004. 
 

A citometria de fluxo facilita a coleta rápida de células em suspensão, permitindo a 

definição precisa de subpopulações celulares com base na presença e intensidade de uma 

combinação de marcadores fenotípicos (SHAPIRO, 1994). A possibilidade de analisar 

simultaneamente diversas características celulares e um grande número de eventos permite, 

por um lado, a avaliação concomitante de aspectos morfológicos, fenotípicos e funcionais e, 

por outro, confere significado estatístico mesmo em fenômenos raros que não são detectáveis 

por outras metodologias (GRINDEM, 1996).   

 A amostragem dos dados, as análises e a interpretação podem, então, ser realizadas por 

meio de softwares específicos. Muitos autores têm contribuído com seus experimentos para 
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desenvolver técnicas que envolvem utilização de anticorpos monoclonais e policlonais direta 

ou indiretamente conjugados a fluorocromos para indentificar populações celulares, entre 

outras, agora utilizadas tanto em laboratório de rotina, como na investigação básica e/ou 

clínica (WILKERSON, 2004).  
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

As amostras de placentônios utilizadas neste experimento foram coletadas no 

Frigorífico Mantiqueira Ltda, localizado na região metropolitana de São José dos Campos, 

Estado de São Paulo.  

Após o abate, as carcaças dos animais foram introduzidas na linha de abate e no 

momento da evisceração, os úteros gravídicos foram coletados para o processamento 

imediato. Esses foram incisados na região de sua curvatura maior e cerca de cinco 

placentônios foram colhidos. Medidas dos fetos foram tomadas a fim de se estimar a idade 

dos mesmos por meio do método crow-rump, ou seja, comprimento equivalente à distância 

cefalococcígea (CR: crown-rump), de acordo com Noden e Lahunta, 1990 (Tabela 1). 

Considera-se primeiro terço animais até 15 centímetros; segundo terço, animais de 16-53 

centímetros; e terceiro terço, de 54-88 centímetros. Nossas amostras giraram em torno de 8 

centímetros (primeiro terço), 40 centímetros (segundo terço) e 64 centímetros (terceiro terço). 

Placentônios de animais de primeiro, segundo e terceiro terços de gestação (n:10 em 

cada terço) foram coletados da região dorsal e ventral do útero. Esses foram aspergidos com 

álcool 70°GL no momento da coleta, imediatamente lavados por três vezes em solução PBS 

0,1M (Na2HPO4 1.15 g; KH2PO4. 0,2 g; NaCl 8,0 g; KCl 0,2 g e água destilada qsp 1000 mL) 

pH 7,4 estéril por 5 minutos cada um, acondicionados em sacos plásticos contendo a mesma 

solução e transportados a 4º C ao laboratório.  
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Tabela 1 ─ Estimativa da idade gestacional segundo Noden e 
Lahunta (1990) 

 

 

Idade (dias) 

 

Crow-rump (cm) 

 

40-60 1-5 

60-80 6-10 

80-100 11-15 

100-110 16-20 

110-125 21-25 

125-140 26-30 

140-150 31-35 

150-160 36-40 

160-170 41-45 

170-180 46-50 

180-190 51-55 

190-200 56-60 

200-210 61-65 

210-225 66-70 

225-230 71-75 

230-240 76-80 

240-260 81-85 

260-270 86-90 

270-280 91-95 

 

 

4.1 CULTIVO CELULAR 

 

 

No laboratório, todos os procedimentos foram realizados em condições estéreis no 

fluxo laminar. Os placentônios foram lavados em PBS 0,1 M em pH 7.4, a seguir colocados 

sobre uma bandeja de aço inoxidável para a retirada do excesso de epitélio alantoidiano por 
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meio de pinça e tesoura esterilizadas. Os placentônios foram, então, seccionados numa 

espessura de 0,5 cm e colhidos fragmentos de várias regiões da interface entre o cotilédone e a 

carúncula, na tentativa de homogeneizar a amostra (Figura 2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Schlafer et al.; 2000 

Figura 2 ─ Esquema de placentônio bovino. A região tracejada é o local de interdigitação    
materno-fetal onde foram colhidas as amostras  

 
Os fragmentos foram colocados sobre uma peneira de malha fina de 150 mesh 

acomodada sobre um becker contendo cerca de 2ml de meio de cultura D-MEM (Dulbecco's 

Modified Eagle's Médium), suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS─Fetal Bovine 

Serum); 1U/mL de penicilina; 1µg/mL de estreptomicina; 2,5µg/mL de anfotericina; 0,02 mL 

de L-glutamina 0,3%; 0,05 mL de HEPES 280 mM e 0,005 mL de NaHCO3 7,5%. O tecido 

foi levemente pressionado contra a peneira promovendo a separação mecânica das células. 

Em seguida, foram realizadas três lavagens com D-MEM para a colheita das células 

separadas. Essa suspensão celular foi lavada em três ciclos de 550 G por 5 minutos a 20º C. 

Após a retirada do sobrenadante, o pellet foi ressuspendido em volume adequado de D-MEM 
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e procedeu-se à análise da viabilidade utilizando-se o método de exclusão por Trypan Blue e 

concentração celular para obtenção de uma suspensão contendo cerca de 2x107 células/mL. A 

contagem celular foi realizada utilizando-se o hematocitômetro. As células foram cultivadas 

em placas de poliestireno com 24 poços, contendo cerca de 2x107 células/mL em D-MEM em 

incubadora a 37º C e 5% de CO2. O meio de cultura foi trocado 24 horas após o cultivo e as 

culturas foram mantidas por até 10 dias, estabelecendo-se um protocolo de manutenção de 

células placentárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3 – Placentônio bovino (setas) 
 

 

4.2 MICROSCOPIA DE LUZ 

 

 

Esfregaços de células a fresco e em cultura foram realizados, fixados com metanol a 

95% e corados com solução de Giemsa comercial (MERCK®) aproximadamente 2 mL por 

lâmina (solução A constituída por 4 mL de 9,078 g de monofosfato ácido de potássio em 1000 
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mL de água destilada) acrescida de solução B constituída por solução 6 mL de (9,465 g de 

fosfato ácido de sódio monobásico em 1000 mL de água destilada), 3 mL de formaldeído, 1,5 

mL de ácido acético glacial, 0,9 g de cloreto de sódio e 100 mL de água destilada) e 90 mL de 

água destilada por um período de 4 horas em temperatura ambiente. Após a coloração, as 

lâminas foram montadas com lamínula e resina (Alkklan®). A análise morfológica e 

contagem diferencial foram realizadas por meio de microscopia óptica no microscópio de 

Zeiss. Avaliaram-se a viabilidade e concentração celular nos intervalos de 1, 5 e 10 dias por 

meio do método de exclusão por Trypan Blue.  

 

 

4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

 

 Após 24 horas de cultivo, as suspensões celulares foram centrifugadas e lavadas em 

PBS 0,1 M, pH 7.4 (três ciclos de 300 G por 5 minutos a 20ºC). Os sobrenadantes foram 

desprezados e os pellets contendo cerca de 5x107 células totais foram colhidos e fixados em 

solução de Karnowisky (glutaraldeído 2,5% e paraformoldeído, 0,16 g em 2 mL de água 

ultrapura), permanecendo em gelo por 1 hora. Em seguida, a solução de Karnowisky foi 

retirada e os “pellets” foram descolados e transferidos para um tubo de 1mL com 2 mL de 

sacarose (1,4 g sacarose, 10 mL tampão fosfato e 10 mL água ultrapura). Foram realizadas 5 

lavagens de 20 minutos cada, em gelo, permanecendo a última pelo período de 12 horas a 

4ºC. Após esse período, a sacarose foi desprezada e substituída por tetróxido de ósmio 1% 

(1mL de PBS 0,1 M filtrado com 1 mL de ósmio 2%) permanecendo 1 hora em gelo.  A 

seguir, o ósmio foi retirado e procedeu-se à desidratação gradual com etanol (30, 50, 70, 90 e 

100o GL) por 10 minutos em gelo, repetindo-se a série com etanol a 100o GL por três vezes 

consecutivas. A seguir, as amostras foram submetidas por duas vezes à nova desidratação com 

óxido de propileno durante 10 minutos à baixa rotação e à temperatura ambiente. A resina 
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SPPUR foi preparada e misturada em proporções iguais ao óxido de propileno. O óxido de 

propileno foi retirado e aos “pellets” foram adicionados 2mL dessa mistura, sendo colocado 

em um agitador orbital à baixa rotação por 30 minutos e depois substituída por resina SPPUR 

pura durante 1 hora. Após esse período, a resina foi novamente trocada e as amostras 

permaneceram por 12 horas no agitador orbital sob baixa rotação. No dia seguinte a inclusão 

foi realizada, colocando-se os pellets no molde, completando-os com resina e incubando-se 

em seguida em estufa a 60o C por 72 horas para polimerização. Após essa etapa, os blocos 

foram retirados do molde e armazenados em ambiente com condições de baixa umidade. Em 

seguida, foram feitos cortes ultrafinos de 70 nanômetros em micrótomo Leica Ultracut R e 

contrastados em nitrato de chumbo e acetato de uranila em tela de cobre de 200 mesh. As 

células foram então observadas em microscópio eletrônico de transmissão da marca JEOL 

modelo 1010, caracterizadas segundo sua ultra-estrutura e contadas diferencialmente para 

avaliação dos tipos populacionais presentes em cada terço gestacional. 

 

 

4.4 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

Retirou-se uma alíquota da suspensão celular contendo cerca de 2x107 células/mL para 

avaliação da viabilidade, concentração e posterior análise no citômetro de fluxo 

(FACScalibur) baseado nas características de tamanho (Forward Scatter Channel) e 

complexidade das células”(Side Scatter Channel). O mesmo procedimento foi realizado nos 

intervalos de 1, 5 e 10 dias.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Em nossos estudos, foi possível identificar sete tipos celulares distintos com base em 

suas freqüências e características mais marcantes dentre as populações presentes em nossas 

amostras de placentônios. A viabilidade das células a fresco foi cerca de 50%, aumentando 

em média para 60% após um dia de cultivo. A análise morfológica e contagem diferencial 

foram feitas utilizando-se a coloração de Giemsa. As áreas das células estão dispostas na 

tabela 1 (Apêndice). A análise estatística foi realizada por meio do teste qui-quadrado, as 

amostras foram pareadas e consideradas duas hipóteses:  

• Ho: as amostras são iguais e p > 0,05 e  

• H1: as amostras são diferentes e p < 0,05. 

Os tipos celulares identificados em nossos estudos foram: células gigantes 

trofoblásticas binucleadas (CGTB), células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT), 

células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM), células gigantes trofoblásticas 

mononucleadas (CGTM) em forma de “granada” (CG), células mononucleadas maiores 

(CMMA), células mononucleadas menores (CMME) e células mononucleadas com 

citoplasma apresentando vacúolos em grande quantidade (CM com vesículas) (Figura 34 - 

36).  

As células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) apresentam características 

morfológicas como citoplasma basófilo, dois núcleos simétricos levemente ovalados que 

ocupam, em conjunto, metade a 2/3 do espaço citoplasmático e área celular em média de 44,6 

±17,0 µm2 a 549,0 ± 100,5 µm2, de acordo com o terço gestacional. No primeiro terço foi 

44,6 µm2 ± 17,0 µm2, no 2o terço de 166,4 µm2 ± 43,7 µm2 e no terceiro terço 549,0 ± 100,5 

µm2. Apresentam heterocromatina frouxa difusamente distribuída no interior do núcleo, sendo 

que algumas células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) podem apresentar grumos no 
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interior do núcleo (Figura 4). Nossos estudos demonstraramm maior freqüência no terceiro 

terço gestacional (Figura 5). Não houve diferença estatística entre o 1T/2T e o 2T/3T. Os 

valores encontrados entre o 1T/2T e 2T/3T foram iguais (teste qui-quadrado, p>0,05). Houve 

diferença estatística entre o 1T/3T. Os valores encontrados entre o 1T/3T foram diferentes 

(teste qui-quadrado, p<0,05) (Figura 5).  

 

           A                        B   

Figura 4 − Fotomicrografias de uma célula gigante trofoblástica binucleada (A e B) corada     
por Giemsa — setas (barra: 40 µm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 −Freqüência da célula gigante trofoblástica binucleada (CGTB) nos terços 
gestacionais: 1T/2T(p>0,05); 2T/3T(p>0,05); 1T/3T(p<0,05) 

 

As células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT) são maiores que as CGTB, 

apresentam menor volume citoplasmático em comparação às CGTB, três núcleos simétricos 

que ocupam em conjunto cerca de 2/3 do espaço citoplasmático, citoplasma basófilo e área 



                             45

celular variando de 109,1 ±17,1 µm2 a 1541,7 ± 189,5 µm2 (Figura 6), de acordo com o terço 

gestacional. No primeiro terço foi 109,1 ± 17,1 µm2, no 2o terço de 699,0 ± 74,1 µm2 e no 

terceiro terço 1541,7 ± 189,5 µm2. Podem apresentar-se também com dois núcleos simétricos 

grandes e um terceiro menor e arredondado, com padrão de núcleo de células epiteliais 

(Figura 6). Algumas células podem apresentar heterocromatina condensada no interior do 

núcleo. Nossos estudos demonstram maior freqüência no primeiro terço gestacional. Há 

diferença estatística entre os valores encontrados entre o 1T/2T (teste qui-quadrado, p<0,05). 

Não há diferença estatística entre os valores encontrados entre o 2T/3T e entre o 1T/3T (teste 

qui-quadrado, p>0,05) (Figura 7). 

       A  B   C  

Figura 6 ─ Fotomicrografias de uma célula gigante trofoblástica trinucleada apresentando dois 
núcleos simétricos e um menor e arredondado (A e B) corada por Giemsa C 
─Fotomicrografia de célula gigante trofoblástica trinucleada com três núcleos 
simétricos ─ setas (barra: 40 µm) 
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Figura 7 ─ Freqüência da célula gigante trofoblástica trinucleada nos terços 
gestacionais: 1T/2T (p<0,05); 2T/3T (p>0,05); 1T/3T (p>0,05) 

 
As células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM), por sua vez, apresentam 

formas mais globosas, menor quantidade de citoplasma, um único núcleo redondo por célula, 

cromatina densa e citoplasma basófilo (Figura 8). Sua área celular também varia de acordo 

com o terço gestacional, sendo cerca de 50,0 ± 6,4 µm2 no primeiro terço, 606,9 ± 442,8 µm2 

no 2o terço e 905,2 ± 95,2 µm2 no terceiro terço (Tabela 3). Sua maior freqüência foi 

observada no terceiro terço gestacional, sendo iguais entre o 1T/2T (p> 0,05) e diferentes 

entre 2T/3T e 1T/3T (p< 0,05) (Figura 9). 

       A                       B  

Figura 8 ─ Fotomicrografia de uma célula gigante trofoblástica mononucleada (A e B) 
corada por Giemsa – setas (barra: 40µm)  
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Figura 9 ─ Freqüência de uma célula gigante trofoblástica mononucleada nos terços 
gestacionais: 1T/2T (p>0,05), 2T/3T e 1T/3T (p<0,05). Houve diferença 
estatística entre o 2T/3T e entre o 1T/3T  

 
  As células mononucleadas maiores (CMMA) possuem um único núcleo redondo 

com cromatina frouxa dispersa, citoplasma basófilo e áreas celulares médias variáveis na 

dependência do terço gestacional (Figura 10). No primeiro terço 35,9 ± 9,8 µm2, 172,5 ± 54,6 

µm2, no 2o terço e 591,5 ± 95,5 µm2 no terceiro terço (Tabela 3). Nossos estudos demonstram 

maior freqüência no segundo terço gestacional. As amostras são diferentes (p<0,05) (Figura 

11). 

                A                                  B  

Figura 10 − Fotomicrografia de uma célula mononucleada maior (A e B) corada por 
Giemsa — setas (barra: 40 µm)  
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Figura 11 − Freqüência da célula mononucleada maior nos terços gestacionais. Há 
diferença estatística entre os três terços gestacionais: 1T/2T; 2T/3T e 
1T/3T (p<0,05)  

 

As células mononucleadas menores (CMME) apresentam um único núcleo pequeno e 

redondo com cromatina densa, reduzido volume citoplasmático, citoplasma basófilo (Figura 

12) e área celular variando de 16,8 ± 1,3 µm2 a 176,4 ± 52,6 µm2, de acordo com o terço 

gestacional. Varia em média de 16,8 ± 1,3 µm2 no primeiro terço, 48,3 ± 23,6 µm2 no 2o terço 

e 176,4 ± 52,6 µm2 no terceiro terço (Tabela 3). Nossos estudos demonstram maior freqüência 

no primeiro terço gestacional (Figura 13).  

 

               A              B  

Figura 12 ─ Fotomicrografia de uma célula mononucleada menor (A e B) corada por 
Giemsa – setas. Linfócito (L) célula com núcleo redondo, cromatina densa e 
reduzido volume citoplasmático basófilo (barra: 40 µm) 

L 

L 
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Figura 13 ─ Freqüência da célula mononucleada menor nos terços gestacionais. Há 
diferença estatística entre os terços gestacionais: 1T/2T; 2T/3T e 1T/3T 
(p<0,05)  

 
 

As células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM) que sofreram uma 

lobulação, foram descritas por nós como células em forma de granada (CG) (Figura 14). 

Possuem formas mais globosas, núcleo com cromatina frouxa e área celular de 133,0 ± 

12,4µm2 no primeiro terço e 825,4 ± 325,2µm2 no segundo terço. Nossos estudos demonstram 

maior freqüência no segundo terço gestacional. Não há diferença estatística entre os terços 

gestacionais (p>0,05) (Figura 15). 

                A            B  

Figura 14 ─ Fotomicrografias de célula gigante trofoblástica mononucleada (A e B) que 
sofreram uma lobulação corada por Giemsa — setas (barra: 40 µm)  
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Figura 15 ─ Freqüência da célula gigante trofoblástica mononucleada que sofreu 
uma lobulação (CGTM – granada) nos terços gestacionais. Não há 
diferença estatística entre os terços gestacionais:1T/2T; 2T/3T e 1T/3T 
(p>0,05)  

 
 

As células que apresentam um ou dois núcleos de forma irregular, grande citoplasma 

basófilo contendo vesículas de tamanhos diversos no citoplasma foram descritas por nós 

como células CM ou CB com vesículas (Figura 16). Possuem área celular média de 151,1± 

23,5 µm2 a 346,6 ± 136,2 µm2, de acordo com o avançar da gestação. Varia em média de 

151,1 ± 23,5 µm2 no primeiro terço, 267,9 ± 14,7 µm2 no 2o terço e 346,6 ± 136,2 µm2 no 

terceiro terço. Nossos estudos demonstram maior freqüência no terceiro terço gestacional 

(Figura 17). 
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                                        A           
 
 

Figura 16 ─ Fotomicrografias de uma célula mononucleada ou binucleada com 
citoplasma apresentando inúmeras vesículas (CM com vesículas) corada 
por Giemsa — setas (barra: 40 µm)  
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Figura 17 ─ Freqüência da célula com citoplasma apresentando inúmeras vesículas 
(CM com vesículas) nos terços gestacionais. Há diferença 
estatística entre os três terços gestacionais: 1T/2T;2T/3T e 1T/3T 
(p<0,05) 

 

Observamos também a presença de monócitos (Figura 18) ratificando os achados de 

Wooding et al. (1992), que constataram a presença de leucócitos especializados (células 

natural killer uterinas, macrófagos uterinos). Da mesma maneira, verificamos a presença de 

B 

C 
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células híbridas trinucleadas (CHT) descritas por Klisch et al. (1999). De forma geral, a 

maioria das células sofreu aumento de sua área acompanhando a evolução da gestação 

(Figuras 37 - 43). 

 

 

                    A          B  

                    C        D  

 

Figura 18 — Fotomicrografias de célula com citoplasma basófilo e núcleo reniforme ou 
em forma de ferradura (figura), sugerindo tratar-se de monócitos — setas 
(barra: 40 µm)  
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5.1 CULTIVO CELULAR 

 

 

As descrições dos resultados abaixo estão elencados para melhor compreensão.  

 

 

5.1.1 Freqüência das células versus dias de cultivo 

 

 

As células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB), do primeiro terço gestacional, 

apresentaram freqüências iguais durante todo o cultivo (p>0,05). As células gigantes 

trofoblásticas binucleadas (CGTB), do 2o terço gestacional, apresentaram maior freqüência no 

quinto dia de cultivo (Figura 19). As células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB), do 

2o terço gestacional apresentaram freqüências diferentes entre 1D/5D e 5D/10D (p<0,05), mas 

foram iguais entre 1D/10D (p>0,05). As células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB), 

do terceiro terço gestacional, apresentaram freqüências iguais entre 1D/5D (p>0,05), entre 

5D/10D e 1D/10D foram diferentes (p<0,05). 
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Figura 19 − Freqüência das células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) oriundas dos 
terços gestacionais durante o cultivo. Não houve diferença estatística nas CGTB 
do 1o terço (p>0,05). Houve diferença estatística das CGTB do 2o terço entre 
1D/5D e 5D/10D (p<0,05). Não houve diferença estatística entre 1D/10D (p> 
0,05). No 3o terço não houve diferença estatística entre 1D/5D (p>0,05). Houve 
diferença estatística entre 1D/10D e 5D/10D (p<0,05) 
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As células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT) oriundas do primeiro terço 

apresentaram maior freqüência no primeiro dia de cultivo e decréscimo acentuado até o 5o dia 

(Figura 20). Houve diferença estatística entre 1D/5D e 1D/10D (p>0,05). As CGTT oriundas 

do 2o e terceiro terços não apresentaram diferenças estatísticas durante o cultivo (p>0,05).  

 

 

 

 

           

         

 

 

Figura 20 − Freqüência das células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT) 
oriundas dos terços gestacionais durante o cultivo. No 1o terço houve 
diferença entre 1D/5D e 1D/10D(p<0,05). No 2o e 3o terços não houve 
diferença durante o cultivo (p>0,05)  
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As células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM), do terceiro terço 

gestacional apresentam maior freqüência no primeiro dia de cultivo (Figura 21). No primeiro 

terço não houve diferença estatística durante o cultivo (p>0,05). No segundosegundo terço 

não houve diferença estatística entre 1D/5D (p>0,05), mas houve diferença estatística entre 

5D/10D e 1D/10D (p< 0,05). No terceiro terço houve diferença estatística durante todo o 

cultivo (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 −Freqüência das células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM) 
oriundas dos terços gestacionais durante o cultivo. No 1o terço não houve 
diferença estatística durante o cultivo (p>0,05). No 2o terço não houve 
diferença estatística entre 1D/5D (p>0,05), mas houve diferença 
estatística entre 5D/10D e 1D/10D (p>0,05). No terceiro terço houve 
diferença estatística durante o cultivo (p>0,05) 
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As células mononucleadas maiores (CMMA), oriundas do segundo terço gestacional, 

apresentam maior freqüência no 5o dia de cultivo (Figura 22). No primeiro e segundo terços, 

não houve diferença estatística entre 1D/5D (p>0,05). Houve diferença estatística entre 

5D/10D e 1D/10D. No terceiro terço houve diferença estatística entre 1D/5D e 5D/10D 

(p<0,05), mas não houve diferença estatística entre 1D/10D (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 — Freqüência das células mononucleadas maiores (CMMA) oriundas dos 
terços gestacionais durante o cultivo. No 1o e 2o terços não houve 
diferença estatística entre 1D/5D (p>0,05). Houve diferença estatística 
entre 5D/10D e 1D/10D (p>0,05). No 3o terço houve diferença 
estatística entre 1D/5D e 5D/10D (p<0,05), mas não entre 1D/10D 
(p>0,05) 
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As células mononucleadas menores (CMME), oriundas do primeiro terço gestacional, 

apresentam maior freqüência no primeiro dia de cultivo, decrescem significativamente entre 

1D/5D e 1D/10D (p<0,05) e permanecem iguais entre 5D/10D (p>0,05). As CMME oriundas 

do segundo terço apresentam freqüências iguais entre 1D/5D (p>0,05) e diferentes entre 

5D/10D e 1D/10D (p<0,05). As CMME, oriundas do terceiro terço, apresentam freqüências 

diferentes durante o cultivo (p<0,05) (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 − Freqüência das células mononucleadas menores (CMME) oriundas dos 
terços gestacionais durante o cultivo. As CMME do 1o terço gestacional 
apresentam diferença estatística entre 1D/5D e 1D/10D (p<0,05), mas 
foram iguais entre 5D/10D (p>0,05). As CMME oriundas do 2o terço 
gestacional apresentam freqüências iguais entre 1D/5D (p>0,05) e 
diferentes entre 5D/10D e 1D/10D (p<0,05). As CMME oriundas do 3o 
terço apresentam diferença estatística durante o cultivo (p<0,05) 
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As células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM), descritas por nós 

como células, cujo núcleo se apresenta em forma de granada (CG), oriundas do segundo terço 

gestacional, apresentam maior freqüência no primeiro dia, decrescendo progressivamente até 

o 10o dia de cultivo (p<0,05) (Figura 24). No primeiro e terceiro terços, não houve diferença 

estatística durante o cultivo (p>0,05). 
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Figura 24 − Freqüência das células gigantes trofoblásticas mononucleadas 
(CGTM) com núcleo em forma de granada (CG), oriundas dos terços 
gestacionais durante o cultivo. No 1o e 3o terços, não houve 
diferença estatística durante o cultivo (p>0,05). No 2o terço, houve 
diferença estatística durante o cultivo (p<0,05) 
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As células mononucleadas, com citoplasma apresentando vacúolos em grande 

quantidade, descritas por nós como células com vesículas (CM) oriundas do terceiro terço 

gestacional, apresentam maior freqüência no primeiro dia de cultivo (Figura 25). Houve 

diferença estatística no segundo e terceiro terços durante todo o cultivo (p<0,05). 
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Figura 25 − Freqüência das células mononucleadas com citoplasma apresentando 
vacúolos em grande quantidade, descritas por nós como células 
mononucleadas com aspecto vesiculoso, oriundas dos terços 
gestacionais durante o cultivo. Houve diferença estatística nas células 
oriundas do 2o e 3o terços durante todo o cultivo (p<0,05) 
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5.2 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

As aquisições a fresco das amostras oriundas do primeiro terço gestacional 

demonstraram a presença de três populações distintas R1, R2 e R3 (Figura 44) em tamanho 

(FSC) e granulosidade (SSC), sugerindo ser essas formadas por células de diferentes tamanhos 

e complexidade, de acordo com a freqüência encontrada em nossos estudos, tanto em relação 

ao terço gestacional quanto em relação ao tempo de cultivo. As populações da região R3 

apresentaram maior tamanho (FSC) e granulosidade (SSC), sugerindo ser células maiores e 

mais complexas, ratificando nossos achados. Em cultivo, não houve alteração nas populações 

após o primeiro dia (Figura 46). Após cinco dias de cultivo, houve perda de um perfil 

populacional e presença de duas populações distintas em tamanho (FSC) e granulosidade 

(SSC) (Figura 49), que permaneceram até o 10o dia de cultivo (Figura 51).  

As aquisições a fresco das amostras oriundas do segundo terço gestacional 

demonstraram a diversidade de perfis populacionais com a presença de cinco populações 

distintas em tamanho (FSC) e complexidade (SSC), R1, R2, R3, R4 e R5 (Figura 54), 

sugerindo ser a região R1 e R2 formada por células de menor tamanho e complexidade, de 

acordo com a freqüência encontrada em nossos estudos, tanto em relação ao terço gestacional, 

quanto em relação ao tempo de cultivo. As populações da região R3, R4 e R5 apresentaram 

maior tamanho (FSC) e complexidade (SSC), ratificando nossos achados. Em cultivo, não 

houve alteração nas populações após o primeiro dia (Figura 58). Após cinco dias de cultivo, 

houve perda de dois perfis populacionais e alteração dos restantes em tamanho (FSC) e 

complexidade (SSC) (Figura 61), corroborando com o aumento significativo de células de 

maior tamanho e complexidade em nossos estudos. Esses dados sugerem ser a região R3 

constituída de células maiores e mais complexas, que apresentam decréscimo acentuado 

(p<0,05) até o 10o dia de cultivo e que justificam o encontro em nossos estudos, de apenas um 

perfil populacional condizente com células menores e menos complexas (Figura 64). 
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As aquisições a fresco das amostras oriundas do terceiro terço gestacional, 

demonstraram a presença de duas populações distintas em tamanho e complexidade, 

sugerindo ser a região R1 formada por células de menor tamanho e complexidade (Figura 65), 

de acordo com a freqüência encontrada em nossos estudos, tanto em relação ao terço 

gestacional quanto em relação ao primeiro dia de cultivo. A população da região R2 

apresentou maior tamanho e complexidade, de acordo com nossos estudos. Não houve 

alteração nas populações após o primeiro dia de cultivo (Figura 67). Após cinco dias de 

cultivo, houve perda de um perfil populacional (Figura 69) e alteração do restante em 

tamanho e complexidade, que permaneceram até o 10o dia de cultivo (Figura 70). 

 

AMOSTRAS 

 Fresco 1 dia 5 dias 10 dias 

1o Terço 3 regiões 3 regiões 2 regiões 2 regiões 

2o Terço 5 regiões 5 regiões 3 regiões 3 regiões 

3o Terço 2 regiões 2 regiões 1 região 1 região 

 

Quadro 2 – Comparação dos perfis populacionais das diferentes regiões analisadas pela citometria de 
fluxo, de acordo com o terço gestacional e o tempo de cultivo 



                             62

5.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

 

A técnica utilizada não preservou a morfologia dos tipos celulares identificados em 

nosso trabalho; entretanto algumas características marcantes foram observadas.  

O trofoblasto foi evidenciado por ser constituído por células com núcleos densos e 

nucléolos bem marcados, tamanhos diferentes e com a maioria de células gigantes e células 

binucleadas. As células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) apresentam 

características morfológicas, dois núcleos simétricos levemente ovalados que ocupam, em 

conjunto, metade a 2/3 do espaço citoplasmático Apresentam heterocromatina frouxa 

difusamente distribuída no interior do núcleo, sendo que algumas células gigantes 

trofoblásticas binucleadas (CGTB) podem apresentar grumos no interior do núcleo (Figura 

26). As células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT) são maiores que as CGTB, 

apresentam menor volume citoplasmático em comparação às CGTB, três núcleos, sendo dois 

núcleos simétricos grandes e um terceiro menor e arredondado, com padrão de núcleo de 

células epiteliais (Figura 28). Algumas células podem apresentar heterocromatina condensada 

no interior do núcleo. Outra identificação para as células fetais é a presença de uma 

quantidade exacerbada de vesículas presentes no citoplasma (Figura 28). Células 

mononucleadas, apresentando cromatina frouxa com características de células epiteliais foram 

observadas, sugerindo serem oriundas do epitélio materno (Figura 29). Verificamos a 

presença de células mononucleadas apresentando extrusão de seu conteúdo nuclear (Figura 30 

e 32). As células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM) apresentam formas mais 

globosas, maior quantidade de citoplasma e um único núcleo redondo por célula (Figura 27). 

As células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM) que sofreram uma lobulação 

foram observadas em nosso trabalho (Figura 33). 
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Figura 26 – Eletromicrografia eletrônica de transmissão de uma célula gigante trofoblástica 
binucleda (CGTB) — seta (escala da barra: 1 µm) 
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Figura 27 – Eletromicrografia eletrônica de transmissão de uma célula gigante 
trofoblástica mononucleada (CGTM) – seta (escala da barra: 2 µm) 
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Figura 28 – Eletromicrografia eletrônica de transmissão de uma célula gigante trofoblástica 
trinucleda (CGTT) – seta (escala da barra: 1µm) 

 
 

 

 

 

 



                             66

 

Figura 29 – Eletromicrografia eletrônica de transmissão de células mononucleadas (CM) – 
seta (escala da barra: 1µm) 
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Figura 30 – Eletromicrografia eletrônica de transmissão de uma célula mononucleada 
apresentando extrusão de conteúdo do núcleo, – seta (escala da barra: 1µm) 
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Figura 31 – Eletromicrografia eletrônica de transmissão de células mononucleadas – seta 
(escala da barra: 1µm) 
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Figura 32 – Eletromicrografia eletrônica de transmissão de uma célula mononucleada que 
apresenta extrusão do conteúdo nuclear, seta (escala da barra: 1µm) 
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Figura 33 – Eletromicrografia eletrônica de transmissão de uma célula gigante trofoblástica 
mononucleada (CGTM) que apresenta lobulação do núcleo, seta (escala da 
barra: 1µm) 

 
 

 

 

 

 



                             71

6 DISCUSSÃO 

 

 

A existência de uma dinâmica das diversas populações de células na placenta bovina, 

na dependência do trimestre gestacional e do tempo de cultivo, foi demonstrada com êxito por 

este trabalho. Essa diversidade de tipos celulares observada assemelha-se aos descritos por 

Wooding, Morganet e Adam (1997) e, em razão dela, Klisch et al. (1999), baseada, em 

características morfológicas (Volume Nuclear Total–VNT), sugeriram uma nomenclatura 

apropriada para essas células: células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM), células 

gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) e células gigantes trofoblásticas trinucleadas 

(CGTT).  

Nosso trabalho evidenciou a presença de células trofoblásticas binucleadas (CTB), 

pequenas, arredondadas ou esféricas, de diferentes tamanhos no primeiro terço gestacional, 

que evoluem posteriormente para as células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB), com 

citoplasma abundante e núcleo com heterocromatina frouxa, confirmando o relato de Klisch et 

al. (1999a, 1999b) e Carvalho (2004). Nossos resultados demonstram a presença dessas 

células em todos os terços gestacionais, sendo maior sua freqüência no terceiro terço 

gestacional. 

A freqüência das células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) e células 

gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT), encontrada nos três terços gestacionais, explica o 

envolvimento dessas células na modificação do epitélio uterino desde a implantação do 

embrião até o término da gestação, sendo essa sua característica mais relevante (WOODING, 

1992; KLISCH et al., 1999). Além disso, observamos na microscopia óptica maior freqüência 

dessas células no segundo e 3o terços gestacionais, sugerindo ser esta uma fase de grande 

atividade celular, na qual ocorre maior interação feto-maternal. Morgan et al. (1989) 

constataram que a produção seqüencial de proteínas indica que as células trofoblásticas 
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bovina (CTB) possuem diferentes funções de acordo com o estágio da gestação e importante 

papel durante a implantação do embrião e desenvolvimento dos vilos. Esse aumento da 

atividade celular é justificado pelos relatos de Klisch et al. (2005) que demonstraram que as 

glicoproteínas associadas à gestação (bPGA -1,-6,-7,-17) são os maiores produtos secretados 

pelas células gigantes trofoblásticas binucleadas no segundo trimestre da gestação. Essa 

variação de tamanho e freqüência infere que as células gigantes trofoblásticas binucleadas 

(CGTB) possuem diferentes funções de acordo com o estágio da gestação. As células gigantes 

trofoblásticas binucleadas (CGTB, oriundas do segundo terço gestacional, mantiveram uma 

morfologia e apresentaram, na contagem diferencial, maior freqüência no 5o dia de cultivo. 

Esta manutenção da morfologia pode estar relacionada à presença de fatores de crescimento 

presentes no soro fetal bovino (FBS) (FENG; PETER; ASEM, 2000). Todas as células 

estudadas mostraram uma capacidade adaptativa às condições de cultivo. 

No primeiro trimestre gestacional, houve diferença na freqüência das células gigantes 

trofoblásticas trinucleadas (CGTT), células mononucleadas maiores (CMMA) e células 

mononucleadas menores (CMME). Este fato pode ser devido ao evento de migração das 

células gigantes trofoblásticas binucleadas e posterior fusão com células do epitélio uterino 

com liberação dos produtos secretados pelas CGTB. Esses dados justificam o reconhecimento 

materno feito por meio da sinalização pelos produtos secretados das CGTB.  

Em cultivo, o segundo trimestre gestacional demonstrou ser o período de maior 

variação nas freqüências dos tipos celulares estudados. Isso pode estar relacionado ao fato das 

células nessa fase encontrarem-se num estado de atividade funcional intenso (KLISCH et al., 

2005), condição que estaria mantida durante o cultivo, sugerindo sua importância para a 

nutrição do feto (CGTM). 

As células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT) no terceiro trimestre 

apresentaram freqüências iguais às do segundo. Isso pode ser devido, em parte à proximidade 
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da idade fetal de nossas amostras e em função da gestação estar chegando ao fim. As células 

gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM) apresentaram freqüências diferentes, 

aumentando de acordo com a evolução da gestação, inferindo sua importância na nutrição do 

feto até o momento do parto.  

Constatamos a ocorrência de células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT) 

formadas por um processo de mitose acitocinética tripolar, em que os núcleos se apresentam 

simétricos em razão do arranjo dos cromossomos na metáfase na forma de Y, conforme 

reportado por Klisch et al. (1999).  

Foi possível identificar as células gigantes trofoblásticas trinucleadas (CGTT) com 

dois núcleos simétricos grandes e um terceiro menor e arredondado, com padrão de núcleo de 

células epiteliais no primeiro trimestre gestacional, o que poderia sugerir o evento de 

migração das células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB), com posterior fusão com as 

células colunares do epitélio uterino formando células híbridas trinucleadas, justificado pela 

maior freqüência encontrada no primeiro trimestre gestacional, ratificando os achados de 

Klisch et al. (1999). Wooding (1984) demonstrou que as células híbridas trinucleadas e as 

placas sinciciais (PS) são utilizadas para levar o conteúdo dos grânulos das células gigantes 

trofoblásticas binucleadas (CGTB) fechados à circulação materna, migram em direção à 

interface e fundem-se com o epitélio uterino liberando o conteúdo de seus grânulos 

(WOODING, 1992). O destino dessa placa sincicial (PS) varia de acordo com a espécie, 

podendo ser transitória ou persistir durante toda a gestação, dependendo da espécie. Em vacas 

e veados, a placa sincicial (PS) está presente na implantação, mas torna-se dispersa em razão 

do crescimento acentuado de células epiteliais uterinas mononucleadas (WOODING et al., 

1997). Essas células são descritas em nosso trabalho como células mononucleadas maiores 

(CMMA). Nossa observação do aumento de tamanho dessas células com o avançar da 

gestação está de acordo com os trabalhos de Wooding et al. (1997).  
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 As células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM) formam a maioria da 

interface materno-fetal; desta forma, espera-se que sejam encontradas durante toda a gestação. 

Isto foi confirmado por sua presença em todos os trimestres gestacionais; contudo, nossa 

observação mostrou que elas apresentam aumento significativo entre o primeiro e o terceiro 

trimestres, e entre segundo e o terceiro trimestres. O decréscimo da freqüência dessas células 

entre o primeiro e o segundo trimestres é justificado, pois as células gigantes trofoblásticas 

mononucleadas originam as células gigantes binucleadas do trofoblasto por cariocinese 

(divisão do núcleo) sem a ocorrência de citocinese (divisão do citoplasma) (IGWEBUIKE, 

2005). 

 Células gigantes mononucleadas, apresentando lobulação do núcleo, descrito por nós 

como “células em forma de granada” (CG) foram observadas em todos os terços gestacionais, 

sugerindo que esse tipo celular não demonstra alteração de sua dinâmica. Esses dados 

sugerem tratar-se das células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM), cuja lobulação 

poderia ser resultante de mitoses que não se completaram, conforme relatado por Klisch et al. 

(1999). 

Sinais característicos de apoptose (morte celular programada) como núcleo de forma 

irregular contendo grumos de heterocromatina condensada, grande citoplasma basófilo com 

vesículas de tamanhos diversos no citoplasma, foram observados em tipos celulares 

anteriormente elencados e classificados por nós como “células com vesículas”. A maior 

freqüência dessas células foi observada no terceiro trimestre gestacional, sugerindo ser a 

apoptose um mecanismo celular importante para a separação dos tecidos fetal e materno, além 

de um mecanismo ativo na maturação placentária, sendo mais intensa no momento do parto. 

Tal resultado ratifica os achados de VASCONCELOS (1989), que avaliou populações 

celulares epiteliais no placentônio de bovinos no periparto e a participação da apoptose (morte 

celular programada) nos processos de maturação e expulsão placentária, sugerindo a presença 
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de apoptose no endotélio capilar do placentônio como um sinal indicativo da participação 

desse mecanismo no processo de maturação e expulsão placentária. Resultados obtidos 

demonstraram que o decréscimo da população de células epiteliais carunculares participa da 

maturação e liberação da placenta e que o número de células gigantes trofoblásticas 

binucleadas diminui sensivelmente no momento do parto. 

Encontramos também células pequenas com citoplasma basófilo e núcleo reniforme ou 

em forma de ferradura, sugerindo tratar-se de monócitos, células essas presentes no sangue 

periférico que migram para o útero, se diferenciam em macrófagos e participam do sistema 

imune uterino, da mesma forma que células natural killer (LGL) e neutrófilos (ASBURY e 

GOLDSMITH, 1987). Schlafer, Fischer e Davies (2000) estudaram o desenvolvimento de 

macrófagos placentários em placentas bovinas e demonstraram aumento quantitativo com a 

evolução da gestação, sugerindo sua participação no processo de expulsão do feto e anexos. 

Miyoshi, Sawamukai e Iwanaga (2002) evidenciaram a presença de macrófagos tanto em 

placentônios de animais sem retenção de placenta, quanto em animais com placenta retida, 

além de seu aumento em número com o avançar da gestação. Entretanto, a atividade da 

fosfatase ácida, uma das enzimas presentes nos lisossomos dos macrófagos, estava diminuída 

no parto e pós-parto, indicando a redução da atividade fagocitária dos macrófagos em bovinos 

com retenção de placenta. 

Verificamos ainda a presença de células mononucleadas maiores (CMMA) em todos 

os trimestres, contudo, a diminuição de sua freqüência no terceiro terço gestacional, sugere 

seu envolvimento com o mecanismo de apoptose, descritas por Vasconcelos (1989) como 

células epiteliais carunculares. O decréscimo da população dessas células e das células 

gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) participa do processo de maturação e liberação da 

placenta no momento do parto, conforme proposto por (HANSEN et al., 1999). 
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 De forma geral, a maioria das células por nós estudada sofreu aumento de suas áreas, 

com a evolução da gestação, fato mais evidenciado no aumento das células mononucleadas 

maiores (CMMA) nos diferentes terços gestacionais.  

Pela observação microscópica, evidenciamos a presença das células mononucleadas 

menores (CMME) durante o progresso da gestação principalmente no primeiro trimestre, 

inferindo que o decréscimo de sua freqüência pode estar associado ao mecanismo de apoptose 

e também ser decorrente do aumento de sua área com a evolução da gestação.  

Células mononucleadas, com citoplasma apresentando inúmeras vesículas em todos os 

trimestres gestacionais, com evidente aumento de sua freqüência na contagem diferencial 

constatada no terceiro trimestre gestacional sugere o envolvimento dessas células com o 

mecanismo de apoptose. Pela observação microscópica, constatamos ser o terceiro trimestre 

rico em células com as características acima descritas, explicando em parte o mecanismo de 

expulsão do feto e seus anexos e a placenta como um órgão transitório, assim como o 

desenvolvimento da placenta é fator determinante, por meio do qual o concepto sinaliza sua 

presença (HANSEN et al., 1999; ROBERTS et al., 1997). 

A citometria de fluxo também demonstrou a existência de perfis populacionais 

distintos em tamanho (FSC) e complexidade (SSC), tanto em relação ao terço gestacional 

quanto ao tempo de cultivo. 

As aquisições a fresco de amostras oriundas do primeiro terço gestacional 

demonstraram a presença de três populações distintas R1, R2 e R3, sugerindo serem essas 

formadas por células mononucleadas maiores (R1–CMMA) e células mononucleadas menores 

(R2–CMME), fato confirmado pela freqüência encontrada na contagem diferencial dessas 

células, tanto em relação ao terço gestacional quanto em relação ao tempo de cultivo. As 

populações da região R3 apresentaram maior tamanho (FSC) e granulosidade (SSC), 

sugerindo serem células gigantes mononucleadas, binucleadas ou trinucleadas, fato ratificado 
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por nossa contagem diferencial. Quando em cultivo, nota-se a perda de um perfil populacional 

e remanescência de duas populações distintas até o 10o dia de cultivo. 

As aquisições a fresco de amostras oriundas do segundo terço gestacional 

demonstraram uma diversidade de perfis populacionais com a presença de cinco populações 

distintas, sugerindo tratar-se a região R1 e R2 formadas por células mononucleadas maiores 

(CMMA, 40%) e células mononucleadas menores (CMME, 40%) respectivamente, de acordo 

com a freqüência encontrada na contagem diferencial, tanto em relação ao terço gestacional, 

quanto em relação ao tempo de cultivo. As populações da região R3, R4 e R5 apresentaram 

maior tamanho (FSC) e granulosidade (SSC), sugerindo serem células gigantes 

mononucleadas, binucleadas ou trinucleadas. Em nossos estudos, após cinco dias de cultivo, 

observamos a perda de dois perfis populacionais e alteração dos perfis dos restantes, aliado ao 

aumento significativo de células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB) no 5o dia de 

cultivo. Esses dados sugerem ser a região R3 constituída por CGTB, que após esse aumento 

decresceram acentuadamente até o 10o dia de cultivo. Além disso, conforme constatado na 

observação microscópica, nota-se nesse período a presença de apenas um perfil populacional 

condizente com células mononucleadas maiores (CMMA 45%) e células mononucleadas 

menores (CMME 45%).  

As aquisições a fresco de amostras oriundas do terceiro terço gestacional 

demonstraram a presença de duas populações diferentes em tamanho e granulosidade, 

sugerindo ser a região R1 formada por células mononucleadas maiores (CMMA 30%) e 

células mononucleadas menores (CMME 20%), de acordo com a freqüência encontrada na 

contagem diferencial, tanto em relação ao terço gestacional quanto em relação ao primeiro dia 

de cultivo. A população da região R2 apresentou maior tamanho e granulosidade, inferindo 

ser constituída por células gigantes trofoblásticas mononucleadas (CGTM 8%), binucleadas 

(CGTB 3%) ou trinucleadas (CGTT 1,5%). Após cinco dias de cultivo, houve a perda de uma 
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populacão e alteração do restante em tamanho e complexidade, corroborando com o 

decréscimo significativo de células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB), observada na 

contagem diferencial durante todo o cultivo. Esses dados sugerem ser a região R2 constituída 

por células gigantes trofoblásticas binucleadas (CGTB), que apresentam um decréscimo 

acentuado até o 10o dia de cultivo, condizente com os achados da observação microscópica, 

de apenas um perfil populacional compatível com células mononucleadas maiores (CMMA 

45%) e células mononucleadas menores (CMME 45%) no 10o dia de cultivo. 

Pelos métodos utilizados, foi possível observar a dinâmica das células placentárias 

bovinas e sugerir que essas variações devem estar relacionadas com os diferentes papéis que 

elas desempenham de acordo com a evolução da gestação. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Pelos métodos utilizados, foi possível observar a dinâmica das células placentárias 

bovinas e concluir que: 

 

• as células placentárias bovinas, oriundas das nossas amostras, apresentaram variação 

de padrões morfológicos de acordo com o trimestre gestacional; 

•  as células placentárias bovinas, oriundas das nossas amostras, apresentaram 

freqüências variáveis de acordo com o trimestre gestacional e o tempo de cultivo;  

• a utilização da citometria de fluxo em nosso trabalho corroborou para a identificação 

de uma dinâmica populacional com perfis celulares distintos, confirmando a 

diversidade de tipos morfológicos presentes na placenta bovina, de acordo com o 

trimestre gestacional e o tempo de cultivo; 

• todas as células, independentemente do trimestre gestacional de origem, não 

apresentaram alterações marcantes de suas populações entre as aquisições a fresco e 

após 1 dia de cultivo; 

• todas as células, independentemente do trimestre gestacional de origem, após cinco 

dias de cultivo, perderam uma população no primeiro trimestre, duas populações no 

segundo trimestre e uma população no terceiro trimestre ; 

• de forma geral, a maioria das células sofreu aumento de sua área acompanhando o 

desenvolvimento da gestação; e 

•  foi possível avaliar a dinâmica populacional das células placentárias a fresco e pós-

cultivo nos diferentes períodos gestacionais pela microscopia óptica, microscopia 

eletrônica de transmissão e citometria de fluxo. 
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Figura 34 - Fotomicrografia de células do primeiro trimestre gestacional. Células gigantes 
trofoblásticas mononucleadas (1), binucleadas (2), células mononucleadas 
maiores (3) e menores (4) e linfócito (5) corada por Giemsa (barra :: 40 µm)  
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Figura 35 - Fotomicrografia de células oriundas do segundo trimestre gestacional. Células 
gigantes trofoblásticas mononucleadas (1), binucleadas (2), trinucleadas (3), 
células mononucleadas maiores (4) e menores (5) e células com vesículas (6) 
corada por Giemsa (barra : 40 µm)  
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Figura 36 - Fotomicrografia de células do terceiro trimestre gestacional. Células gigantes 
trofoblásticas mononucleadas (1), multinucleada (2), células mononucleadas 
menores (3) e maiores (4) e células com vesículas (5) coradas por Giemsa (barra : 
40 µm)  
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Primeiro trimestre 
 
 

                
 
Segundo trimestre 
 
 

                 
 
Terceiro trimestre 
 
 

Figura 37 – Fotomicrografias comparativas de células gigantes trofoblásticas binucleadas dos 
três trimestres gestacionais coradas por Giemsa (barra: 40 µm)  
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Primeiro trimestre 
 
 

           
Segundo trimestre 
 
 

            
Terceiro trimestre 
 
 

Figura 38 - Fotomicrografias comparativas das células gigantes trofoblásticas trinucleadas 
dos três trimestres gestacionais coradas por Giemsa (setas) e linfócito (L) (barra: 
40 µm)  
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Figura 39: Fotomicrografias comparativas das células gigantes trofoblásticas mononucleadas 
dos três trimestres gestacionais, coradas por Giemsa (barra: 40 µm)  
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Segundo trimestre 
 

               
Terceiro trimestre 
 
 

Figura 40 - Fotomicrografias comparativas das células mononucleadas maiores dos três 
trimestres gestacionais coradas por Giemsa (setas) e linfócito (L) (barra: 40 
µm)  
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  Primeiro trimestre 
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Figura 41 - Fotomicrografias comparativas das células mononucleadas menores dos três 
trimestres gestacionais coradas por Giemsa (setas) e linfócitos (L) (barra: 40 µm)  
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 Primeiro trimestre 
 

                                                             
Segundo trimestre 
 

 
Teceiro trimestre 
 
 

Figura 42 – Fotomicrografias comparativas das células gigantes trofoblásticas 
mononucleadas (seta) dos três trimestres gestacionais, que apresentam 
lobulação, descritas como células em forma de granada corada por 
Giemsa (barra: 40 µm) 
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Figura 43 – Fotomicrografias comparativas das células com vesículas dos três trimestres 
gestacionais coradas por Giemsa, setas (barra: 40 µm)  
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Figura 44 – A: Density Plot; B: Histograma comparativo dos perfis 
populacionais de células a fresco oriundas do primeiro 
trimestre gestacional  
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Figura 45 – Análise estatística dos perfis populacionais de células a fresco do primeiro 
trimestre gestacional 
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Figura 46 – Histograma comparativo dos perfis populacionais de células com 
1 dia de cultivo do primeiro trimestre gestacional 
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Figura 47 – Análise estatística dos perfis populacionais de células com 1 dia de cultivo do 
primeiro trimestre gestacional 
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Figura 48 – Análise estatística comparativa pelo método Kolmogorov-Smirnov dos perfis 
populacionais de células presentes em G2 e G3 com 1 dia de cultivo do primeiro 
trimestre gestacional 
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Figura 49 – A: Density Plot; B: Histograma comparativo dos perfis populacionais 
de células, com 5 dias de cultivo, do primeiro trimestre gestacional 
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Figura 50 – Análises estatísticas dos perfis populacionais de células com 5 dias de cultivo do 
primeiro trimestre gestacional 
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Figura 51 – A: Density Plot; B: Histograma comparativo dos perfis populacionais 
de células com 10 dias de cultivo do primeiro trimestre gestacional 
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Figura 52 – A: Análise estatística comparativa pelo método Kolmogorov-Smirnov dos perfis 
populacionais de células presentes em G1 e G2 com 10 dias de cultivo do 
primeiro trimestre gestacional. B: Análise estatística dos perfis populacionais de 
células, com 10 dias de cultivo, do primeiro trimestre gestacional 
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Figura 53 – A: Density Plot; B: Histograma comparativo dos perfis populacionais de 
células a fresco, do segundo trimestre gestacional 
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Figura 54 – Análises estatísticas comparativas pelo método Kolmogorov-Smirnov dos perfis 
populacionais de células presentes em G2-G3 e G4-G5 a fresco, do segundo 
trimestre gestacional 
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Figura 55 – Análises estatísticas dos perfis populacionais de células a fresco, do segundo 
trimestre gestacional 
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Figura 56 – Análises estatísticas dos perfis populacionais de células a fresco, do segundo 
trimestre gestacional 
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Figura 57 – A: Density Plot; B: Histograma comparativo dos perfis populacionais de 
  células com 1 dia de cultivo, do segundo trimestre gestacional 
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Figura 58 – Análises estatísticas dos perfis populacionais de células, com 1 dia de cultivo, do 
segundo trimestre gestacional 
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Figura 59 – Análise estatística comparativa pelo método Kolmogorov-Smirnov dos perfis 
populacionais de células presentes em G2-G3, G1-G2 e G3-G4, com 1 dia de 
cultivo, do segundo trimestre gestacional 
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Figura 60 – A: Density Plot; B: Histograma comparativo dos perfis 
populacionais de células, com 5 dias de cultivo, do segundo 
trimestre gestacional 
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Figura 61 – Análises estatísticas dos perfis populacionais de células, com 5 dias de cultivo, do 
segundo trimestre gestacional 
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Figura 62 – Análise estatística comparativa pelo método Kolmogorov-Smirnov dos perfis 
populacionais de células presentes em G2-G3, com 5 dias de cultivo, do 
segundo trimestre gestacional  
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Figura 63 – A: Density Plot; B: Histograma do perfil populacional de células, com 10 dias de 
cultivo, do segundo trimestre gestacional analisadas pela citometria de fluxo 

A

B



                             118

 

Figura 64 –  A: Density Plot; B: Histograma comparativo dos perfis populacionais de  
células, a fresco, do terceiro trimestre gestacional 
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Figura 65 – Análise estatística dos perfis populacionais de células a fresco, do terceiro trimestre 
gestacional 
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Figura 66 – A: Density Plot; B: Histograma do perfil populacional de células com 1 dia de  
cultivo do terceiro trimestre gestacional 
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Figura 67 – Análises estatísticas dos perfis populacionais de células com 1 dia de cultivo do 
terceiro trimestre gestacional 
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Figura 68 – A: Density Plot; B: Histograma do perfil populacional de células com 5 dias de 
cultivo do terceiro trimestre gestacional 
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Figura 69 – A: Density Plot; B: Histograma do perfil populacional de células com 10 
dias de cultivo do terceiro trimestre gestacional 
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Tabela 2 - Freqüência dos diferentes tipos celulares de acordo com o trimestre gestacional e o tempo de cultivo, São Paulo, 2006 
 

 Dia 1 
Células totais (%) 

Dia 5 
Células totais (%) 

Dia 10 
Células totais (%) 

              1 1 1 
              2 0 0 
              3 0 0 
            19 24 12 
            55 36 18 
             0 0 0 

                               CGTB 
                               CGTT 
                               CGTM 
PrimeiroTerço        CMMA 
                               CMME 
                               CGTM (“Granada”) 
                               CM com vesículas              0 0 0 

Dia 1 
Células totais (%) 

Dia 5 
Células totais (%) 

Dia 10 
Células totais (%) 

2 6 1 
1 1 0 
2 3 0 
42 45 7 
39 45 32 
1 1 0 

                            
 
                               CGTB 
                               CGTT 
                               CGTM 
Segundo terço        CMMA 
                               CMME 
                               CGTM (“Granada”) 

                                CM com vesículas 8 0 0 
 Dia 1 

Células totais (%) 
Dia 5 

Células totais (%) 
Dia 10 

Células totais (%) 
3 2 0 
1 2 0 
8 1 0 
27 33 14 
20 26 36 
1 0 0 

                                
 
                               CGTB 
                               CGTT 
                               CGTM 
Terceiro Terço       CMMA 
                               CMME 
                               CGTM (“Granada”) 

                                CM com vesículas 18 0 0 
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Tabela 3 - Mensuração dos diferentes tipos celulares de acordo com o trimestre gestacional, São Paulo, 2006 
 

MICROSCOPIA ÓPTICA  
ÁREA (µm2) 

1º TERÇO 2º TERÇO 3º TERÇO 
 MÉDIA DESVIO 

PADRÃO MÉDIA DESVIO 
PADRÃO MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 
44,6 17,0 166,4 43,7 549,0 100,5 

CGTB 
109,5 17,5 -- -- -- -- 

CGTT 109,1 17,1 699,0 74,1 1541,7 189,5 

CGTM 50,0 6,4 606,9 442,8 905,2 95,2 

CMMA 35,9 9,8 172,5 546,0 591,5 95,5 

CMME 16,8 1,3 48,3 23,6 176,4 52,6 

CGTM 

(“Granada”) 
133,0 12,4 825,4 325,2 -- -- 

CM com 

vesículas 
151,1 23,5 267,9 14,7 346,6 136,2 
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