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Muito mais longe depois de
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RESUMO

FERNANDES, I. R. Cultura e Caracterização de Células do Trofoblasto
Extraviloso (TEV) derivado da placenta humana a termo. [Culture and
characterization of extravillous trophoblast cells (EVT) derived from human term
placenta]. 2010. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

A placenta é um anexo embrionário que tem atraído grande interesse como fonte de
células-tronco para medicina regenerativa, devido à plasticidade fenotípica de alguns
dentre os vários tipos celulares isolados a partir deste tecido. Apesar de terem a
mesma origem, não fazem parte do embrião, portanto o uso da placenta como fonte
de células embrionárias não provoca debates éticos. Uma característica que vale a
pena mencionar, é que a placenta está envolvida na manutenção da tolerância do
feto pelo organismo materno, pois contém células que apresentam propriedades
imunomoduladoras. Por fim, o tecido placentário é disponibilizado após o parto e é
geralmente descartado. Estas características tornam esse tecido de grande
interesse para protocolos de terapia celular, tanto que tem surgido bancos de célulatronco de placenta humana. Alguns trabalhos demonstraram plasticidade de células
extraídas da placenta, porém existe ainda a necessidade de se definir melhor a
região de coleta e os métodos de extração e isolamento dessas células. Nosso
grupo estabeleceu a cultura de células derivadas da região do trofoblasto extraviloso
(TEV) de placenta humana a termo, que são as células responsáveis pelos
mecanismos de imunotolerância materno-fetal. As células TEV apresentam os
marcadores de pluripotencia Oct-4 e Nanog, e, portanto, podem reter mesmo
extraídas da placenta a termo, alguma plasticidade celular, caracterizando-as como
células-tronco. Entretanto, nossa experiência no cultivo destas células mostrou que
existem limitações relacionadas ao tempo de cultivo celular e capacidade de
proliferação das TEV, que certamente fornece argumentos sólidos para limitar o seu
uso em protocolos de terapia celular em medicina regenerativa.
Palavras-chave: Célula placentária. Trofoblasto extraviloso. Placenta a termo.
Terapia celular. Célula-tronco.

ABSTRACT

FERNANDES, I. R. Culture and characterization of extravillous trophoblast cells
(EVT) derived from human term placenta. [Cultura e Caracterização de Células do
Trofoblasto Extraviloso (TEV) derivado da placenta humana a termo]. 2010. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

The placenta is attached embryo that has attracted great interest as a source of stem
cells for regenerative medicine due to phenotypic plasticity of some of the various cell
types isolated from this tissue. Despite having the same origin, they are not part of
the embryo, so the use of placenta as a source of embryonic cells does not provoke
ethical debates. A feature worth mentioning is that the placenta is involved in
maintaining tolerance of the fetus by the mother, because it contains cells that have
immunomodulatory properties. Finally, the placental tissue is present after birth and
is usually discarded. These characteristics make this fabric of great interest for cell
therapy protocols, which has emerged both banks of stem cells from human
placenta. Some studies have demonstrated plasticity of cells extracted from the
placenta, but there is still a need to better define the catchment area and the
methods of extraction and isolation of these cells. Our group has established a
culture of cells derived from the extravillous trophoblast region (TEV) from human
placenta at term, which are the cells responsible for the mechanisms of maternalfetal immunotolerance. TEV cells have the pluripotency markers Oct-4 and Nanog,
and therefore can retain, even extracted from the placenta at term, some cellular
plasticity, characterizing them as stem cells. However, our experience in growing
these cells showed that there are limitations related to the time of cell culture and
proliferation capacity, which certainly provides strong arguments for limiting their use
in

cell

therapy

protocols

in

regenerative

medicine.

Keywords: Placental Cell. Extravillous trophoblast. Placenta at term. Cell therapy.
Stem cell.
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1 INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, um campo em grande expansão dentro da medicina é a chamada
medicina regenerativa, cujo objetivo final é basicamente a reconstituição de tecidos
com as mesmas funcionalidades originais, ou seja, antes dos danos que sofreram.
Pesquisas com células-tronco surgiram com grande peso nesse cenário, visando
seu uso em protocolos de terapia celular, principalmente para aquelas doenças
cujos tratamentos atuais não são efetivos na prática, não oferecendo prognóstico de
cura ao paciente.
Doenças genéticas degenerativas, lesões adquiridas com ou sem necrose de
tecido, cujos tecidos perderam suas características e funções originais, são as
maiores candidatas da medicina regenerativa. Por conta disso, muitas pesquisas
com células-tronco vêm sendo realizadas, tentando caracterizar uma grande
variedade de células para que se possa de um modo geral, indicar no futuro qual
será a melhor célula para cada patologia.
Em 1908, o russo Alexander Maksimov postulou a presença de células tronco
hematopoiéticas. As primeiras aplicações terapêuticas utilizando células-tronco
foram feitas com células multipotentes derivadas de tecidos adultos hematopoiéticos
em transplantes autólogos ou alogênicos. Atualmente, há diversos estudos utilizando
células-tronco e suas aplicabilidades.
Um tipo celular singular da placenta são as células trofoblásticas extravilosas
(TEV) da placenta. Essas células expressam em sua membrana celular moléculas
do antígeno leucocitário humano de classe I, tipo G (HLA-G), uma molécula pouco
polimórfica em humanos, ao invés de expressar os genes clássicos do complexo
principal de histocompatibilidade de classe I (MHC-I), antígeno leucocitário humano
de classe I, tipo A (HLA-A) e antígeno leucocitário humano de classe I, tipo B (HLAB), altamente polimórficos.
Além disso, acredita-se que essas moléculas HLA-G tenham uma importante
participação na imunorregulação durante a gestação, impedindo o reconhecimento
do feto por parte das células do sistema imune materno. Essas características
poderiam conferir as células TEV vantagens para serem usadas em transplantes
alogênicos, evitando a rejeição e o uso de medicamentos imunossupressores, o que
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muitas vezes provoca inúmeros efeitos colaterais indesejáveis, deixando este tipo de
terapia desconfortável para o paciente.
Neste projeto estabelecemos, caracterizamos e verificarmos o potencial de
sobrevivência e proliferação in vitro, das células do trofoblasto extraviloso (TEV)
derivado da placenta humana a termo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ORIGEM DA PLACENTA

A placenta é um

órgão materno-fetal essencial que proporciona o

desenvolvimento do embrião e do feto durante a gestação, exercendo diferentes
funções, através de uma membrana semipermeável que separa a mãe do embrião
ou do feto, cujas funções contam com o transporte de nutrientes, de gases,
hormônios, proteínas entre outras, além de servir como uma barreira imunológica
para o embrião ou para o feto.
A

primeira

diferenciação

celular

é

fundamental

para

o

início

do

desenvolvimento da placenta. As células do blastocisto sofrem diferenciação,
formando dois tipos celulares distintos, a massa celular interna e o trofoblasto ou
trofectoderma (camada externa, que fica próxima a zona pelúcida).
O processo de diferenciação na massa celular interna e no trofoblasto, envolve
a expressão de fatores de pluripotência, como o Oct-4 (sigla de Octâmero-4)
pertence à família POU. Ensaios feitos em camundongos mostraram que embriões
que tem uma deficiência na expressão de Oct-4, perdem a pluripotência da massa
celular interna e as células do trofoblasto não conseguem proliferam para formar a
placenta (HATTORI, et al., 2004).
Porém, Hattori et al. (2007) mostrou que em quimeras, uma diminuição da
expressão do gene Oct-4 leva a transdiferenciação das células-tronco embrionárias
presente na massa celular interna em trofoblasto.
Outros fatores de transcrição que são expresso em células pluripotentes,
também estão envolvidos ao desenvolvimento do trofoblasto, o SOX-2 (SRY - sex
determining region Y- box 2) (ADACHI et al., 2010; HATTORI et al., 2007) e Nanog
(Homebox protein Nanog).
O gene Nanog é expresso em células pluripotentes, incluindo células-tronco
embrionárias, células de carcinoma embrionário e células embrionárias germinativas
(CHAMBERS et al. 2003; HITTORI et al., 2007). O Nanog foi identificado como tendo
um

papel

importante na manutenção

da

pluripotência

das

células-tronco

embrionárias e embriões. A expressão do gene Nanog ocorre no interior das células
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da mórula compacta e da massa celular interna do blastocisto. Após a implantação,
o mRNA do Nanog é detectado apenas no epiblasto e, eventualmente, é restrita a
células germinativas primordiais.
Células-tronco embrionárias deficientes de Nanog perdem a capacidade de se
auto-renovar, segundo descrito por Chambers et al., 2003 e Mitsui et al., 2003. O
Oct-4 e Nanog são moléculas-chave namanutenção de pluripotência das célulastronco embrionárias, e são co-expressos emestágio de desenvolvimento e maneiras
de células de tipo específico (HATTORI, 2007).
Durante o processo de implantação (6-7 dias após a fertilização), as células
especializadas irão invadir o epitélio uterino (Figura 1), ocorrendo a segunda
diferenciação celular no blastocisto. A partir das células do trofoblasto, originam-se
as células citotrofoblásticas (CT) (mononucleadas), circundando a massa celular
interna (MCI) ou embrioblasto, e no polo da implantação, local onde a MCI está
direcionada, células do CT sofrerão mitose, formando uma massa celular
multinucleada, denominada de sinciotrofoblasto, responsável por invadir o epitélio
uterino. O processo de implantação exige uma série de funções celulares distintas,
incluindo a adesão e invasão do trofoblasto extraviloso (TEV) no endométrio
(BENAITREAU et al., 2010). Entretanto, essa invasão deve ser controlada, pois se
houver uma invasão excessiva de células do trofoblasto isso poderá produzir uma
placenta acreta ou percreta, ou um coriocarcinoma, processos indesejáveis e que
oferecem risco para a mãe e para o feto. A invasão do trofoblasto depende do
controle da sinalização intercelular mediado por fatores de crescimento, citocinas e
hormônios ambos tanto de origem fetal quanto materna (BENAITREAU et al., 2010).
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Fonte: Adaptação de WHITNEY, 2009.
Legenda: Esquema mostrando a massa celular interna ou embrioblasto e o trofoblasto já
diferenciado em citotrofoblasto e sinciotrofoblasto durante o processo de implantação do
pólo embrionário no endométrio materno.
Figura 1- Implantação do Blastocisto no sexto dia de gestação.

Um importante conceito durante o processo gestacional é de que o feto nunca
está em contacto direto com os tecidos maternos, portanto, muitos dos mecanismos
de proteção devem ocorrer na interface materno-fetal na placenta (LE BOUTEILLER;
BLASCHITZ, 1999).
A primeira interface materno-fetal está no local da implantação, onde as células
do citotrofoblasto extraviloso invadem a decídua basal e ocorre o encontro entre as
células materna do sistema imunológico, tais como natural killer (NK), células T e
macrófagos. A segunda interface ocorre nas artérias espiraladas maternas: durante
a placentação (formação da placenta) materna, as células endoteliais são
progressivamente substituídas por trofoblasto endovascular que migram no sangue
materno. A terceira interface é a camada de sinciotrofoblasto que reveste a parte
externa do vilo coriônico e está em contato direto com o sangue materno no espaço
interviloso na 12ª semana de gestação.
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No final da 18ª semana de gestação, a placenta estará totalmente formada. A
placenta a termo (37 a 42 semanas de gestaão) tem formato discoidal com diâmetro
de 15-20 centímetros e espessura de 2-3 centímetros, pesando aproximadamente
500 kilogramas.
A placenta humana é composta por uma parte fetal (placa coriônica) e por uma
parte materna (decídua). A placa coriônica (Figura 2) é uma estrutura de várias
camadas, de face para cavidade amniótica, parte da placenta pertencente ao feto.
Consiste em duas estruturas diferentes: a membrana amniótica (composto por
epitélio, camada compacta, mesoderme amniótico, camada esponjosa e o córion
(composto por mesênquima e uma região de células trofoblásticas extravilosas que
proliferam interpostas em quantidades variáveis de fibrinóide Langhans, seja coberto
ou não por sinciciotrofoblasto), como representado na Figura 3. Do lado materno,
saliências da placa basal (decídua basal) são projetadas para dentro do vilo
coriônico produzindo septos placentários, que dividem em cotilédones irregulares
(Figura 2).
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Fonte: Adaptado de Parolini et. al., 2008.
Legenda: A linha pontilhada representa a localização do corte da Figura 3. Seta azul:
transporta sangue pobre em oxigênio em direção a parte materna da placenta; seta
vermelha: transporta sangue rico em oxigênio em direção ao feto. Principais
estruturas observadas na placenta humana. A placa coriônica é composta por
membrana amniótica, córion liso e mesênquima. O cordão umbilical é a estrutura
responsável por transporte de nutrientes e de gases para o feto, composto por uma
veia (seta vermelha) e duas artérias (seta azul). Outra estrutura observada é o
cotilédone, composto por vasos fetais e em suas vilosidades terminais terão contato
com o sangue materno. Os cotilédones possuem separação entre cada um,
chamado de septo placentário, delimitando a parte materna da placenta (decídua
basal) da parte fetal (placenta).

Figura 2 - Placenta humana a termo
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Fonte: Adaptação de PAROLINI et al., 2008
Legenda: O âmnio é composto por uma camada epitelial de células cubóides e colunares, que
se encontram no topo de uma camada mesodérmica consistindo de uma camada
acelular superior compacta e uma camada mais profunda dispersos contendo
fibroblastos. A membrana coriônica é constituída de uma camada mesodérmica e
uma camada de células trofoblásticas extraviloso. AE: epitélio amniótico; AM:
mesoderme amniótico; CM: mesoderma coriônico; CT: trofoblasto coriônico.
Figura 3 - Representação de corte transversal das membranas fetais humana, âmnio e córion

2.2 TROFOBLASTO EXTRAVILOSO

A implantação do blastocisto requer uma série de diferentes funções celulares
incluindo a fixação e a invasão das células do extraviloso trofoblasto (TEV) no
endométrio. Entretanto, se houver uma excessiva invasão das células do trofoblasto
poderá acarretar na formação de placenta acreta, percreta ou coriocarcinoma
(BENAITREAU et al., 2010; OMI, 2009).
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A placenta humana é constituída de córion viloso, principal componente fetal da
placenta, que constituem um núcleo de matrix extracelular mesenquimal, células
mesenquimais, vasos fetais, fibroblastos e macrófagos (células de Hofbauer). Outro
vilo coriônico, conhecido por “vilosidades de ancoragem”, são anexados a decídua
basal no local da invasão.
As células do trofoblasto extraviloso (TEV) constituem outro importante
componente fetal da placenta. Elas derivam das células das vilosidades
citotrofoblasto que atravessam o sinciotrofoblasto e proliferam na ponta das
vilosidades de ancoragem. Deixam a zona proliferativa, formando a coluna
citotrofoblasto, e invadem a decídua basal (trofoblasto extraviloso invasivo). Estas
células se misturam com as células deciduais e até mesmo penetram no miométrio.
O citotrofoblasto extraviloso também invade as artérias espiraladas do útero,
tornando-se trofoblasto endovascular, que substitui parcialmente as células
endoteliais.
As células TEV são conhecidas por expressar HLA-G que desempenham um
papel importante na manutenção da tolerância na interface placentária. Estudos in
vitro e in vivo sugerem que a expressão do HLA-G pelo TEV invasivo pode fornecer
invunerabilidade para as células matadoras naturais (NK).

Além da inibição da

atividade das células NK, outras de funções imunomoduladoras têm sido atribuídas
ao HLA-G presente nas células TEV (CHEN et al., 2010).
O fenotipo das células TEV de primeiro trimestre na imunocitoquímica,
apresentam resultados positivos para Citoqueratina 7, HLA-G e hCG (Hormônio
Gonadotrofina Coriônica Humana), conforme OMI et al., 2009.
Chen et al., 2010, mostrou que explante de vilos do trofoblasto extraviloso da
placenta a termo (37 a 42 semanas de gestação) em cultura, desempenham um
papel significativo na disfunção do tecido placentário quando estimulado por hipóxia,
sendo um bom modelo para o estudo do HLA-G na interação do trofoblasto com
células NK, agindo como um regulador importante da citólise das células NK neste
modelo celular.
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Fonte:
Adaptação de JAMES; STONE; CHAMLEY, 2007
Legenda: Esquema representativo da localização das células do trofoblasto extraviloso nas pontas
dos vilos presentes no cotilédone do córion viloso. Na imagem ao lado, o círculo
representa uma ampliação da região por microscopia confocal.

Figura 4 - Localização das células TEV na placenta humana.
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Estudo realizado por Tarrade et al., 2002 mostrou que o trofoblasto extraviloso
humano adquiriu um fenótipo invasivo em matrigel associado com um padrão
específico de expressão do gene da protease. Este modelo in vitro poderá ser
interessante nos estudos dos mecanismos celulares envolvidos na invasão
trofoblástica anormal observado em placentação e pré-eclâmpsia.

2.3 MHC e HLA-G

O complexo de histocompatibilidade principal (MHC ou Major histocompatibility
complex) é uma região de genes altamente polimórficos, presentes no cromossomo
6p21.3 em humanos (HVIID, 2006; APPS; GARDNER; MOFFETT, 2008), que
codificam proteínas que recebem o mesmo nome, ou seja, moléculas de classe I
(MHC-I) que são expressas em todas as células nucleadas do organismo, e as de
classe II (MHC-II) expressas apenas nas células que apresentadoras de antígeno
(antigen presenting cells, APC) (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2000). Sua principal
função é formar complexos com outras proteínas intracelulares (MHC–I) ou
extracelulares (MHC-II) e apresentá-las aos linfócitos T citotóxicos (CD8+) ou T
auxiliares (CD4+), respectivamente.
A descoberta do MHC e seus papéis envolvidos na resposta imune e como
base genética das associações da doença levou ao nascimento deste novo campo
da ciência denominada Imunogenética. Este campo é importante não só na pesquisa
biomédica, mas também na medicina clínica (SHANKARKUMAR, 2004).
A descoberta inicial do MHC murino foi feita por George Snell (KLEIN, 1980),
usando técnicas genéticas clássicas para analisar a rejeição de tumores e de tecidos
transplantados. Estes experimentos examinaram as conseqüências de enxertos
cutâneos entre animais individuais, usando raças isogênicas de camundongos de
laboratório (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2000).
Nos seres humanos, existem loci que codificam as moléculas MHC-I e são
chamados antígenos leucocitários humanos de classe I (HLA), e todos são
altamente polimórficos, responsáveis pela codificação de moléculas clássicas (HLAA, HLA-B, HLA-C) e não-clássicas (HLA-E, HLA-F, HLA-G). As moléculas clássicas
estão presentes em todas as células nucleadas. O HLA-E e HLA-F são expressos
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Tipo de célula-tronco
Célula-tronco mesenquimal derivada da decídua
(decídua MSC – Mesenchymal stem cells)

Região/Origem

Materna

humana

Fetal/cotilédones

(PDB-MSC – human placental decídua basalis –

centrais

mesenchymal stem cells)

(hPMCs – Human placental stem cells)

Materna

(placenta-derived cells)
Células multipotentes derivada da placenta
(PDMCs – placenta-derived multipotente cells)

Materna

SSEA-3 +
TRA-1-81 +

HWANG et al., 2009

TRA-1-60+

Não fizerem

CHEIN, et al., 2009

Stro 1 –

SEMENOV et al., 2010

Tra 1-81 Não é citado

Oct 4 +
REX–1 +

FUKUCHI et al., 2004

SSEA-4 +
Não é citado

TRA-1-60 +

YEN et al., 2005

TRA-1-81 +

Célula-tronco mesenquimal coriônica
(hCMSC – human chorionic mesenchymal stromal

HWANG, et al., 2009

Oct 4 –

cells)
Célula derivada da placenta

PIETERNELLA et al., 2004;

Oct 4+

Célula-tronco mesenquimal derivada da placenta
(PD-MSC – placenta-derived mesenchymal stem

Não fizerem

Referência

SSEA-4 +

Célula-tronco mesenquimal da decídua basal

Célula-tronco mesenquimal de placenta humana

Marcador
pluripotência

Não é citado

SSEA 4 +

PAROLINI et al., 2008

stem cell)
Célula-tronco mesenquimal de vilo
(villous – MSC – mesenchymal stem cell)

Não é citado

Não fizerem

Quadro 2 – Expressão de marcadores de pluripotência na placenta humana.

.

PORTMANN-LANSZ et al.,
2006
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem com objetivo, estabelecer o cultivo das células do trofoblasto
extraviloso (TEV) derivado da placenta humana a termo (37 a 40 semanas de
gestação).

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar o tecido placentário e a localização das células TEV
- Estabelecer cultivo das células TEV
- Caracterizar as células TEV
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente projeto foi submetido aos Comitês de Ética da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia/USP; Comitê de Ética do Hospital Cruzeiro do Sul
e ao Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo.

4.1 COLETAS DAS AMOSTRAS DE PLACENTA HUMANA A TERMO

As placentas humanas foram coletadas durante o parto cesariana de
voluntárias com 37 a 41 semanas de gestação no Hospital Cruzeiro do Sul –
Osasco/SP, mediante a leitura do termo de consentimento informado. As doadoras
foram avaliadas antes da coleta, e foram incluídas somente as placentas
provenientes de mulheres saudáveis, não fumantes, sem nenhuma intercorrência
durante a gestação, histórico de hipertensão, hipotensão ou infecção urinária
durante as últimas semanas.
As placentas foram coletadas dentro da sala de cirurgia do Centro Obstétrico,
com o auxílio de uma pinça e tesoura esterilizada cedida pelo próprio hospital,
imediatamente após o parto. Os cotilédones centrais foram removidos a partir da
face materna da placenta, com uma profundidade de aproximadamente três a quatro
cm (Figura 5) e acondicionados em tubos cônicos estéreis contendo tampão salinafosfato (PBS), 2% dos antibióticos penicilina/estreptomicina (LGC Biotecnologia,
Cotia, São Paulo) e 1% anfotericina (Sigma, Saint Louis, USA), e então
transportados para o laboratório dentro de uma caixa térmica contendo gelo.

40

Legenda: Placenta humana. Área em amarela mostra a região
dos cotilédones Os cotilédones (circundados de
amarelo) do córion viloso foram coletados e
acondicionados

em

meio

de

transporte

(PBS

suplementado com antibiótico e antifúngico).

Figura 5 - Fotografia da face materna da placenta humana.

4.2 CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DO TECIDO PLACENTÁRIO

Para a caracterização histológica do tecido placentário foram utilizadas
placentas a termo de gestantes saudáveis. Os procedimentos histológicos foram
realizados de acordo com os protocolos descritos e estabelecidos por Tolosa et al.
(2003).
Os tecidos foram fixados em formol 10% (Sigma) para coloração de
Hematoxilina-Eosina e paraformaldeído 4% (Sigma) em tampão fosfato 0,1M pH 7,4
para a técnica de imunohistoquímica. Os processos de fixação dos tecidos foram
feitos por 24 horas a 4°C. Após a fixação, os tecid os foram lavados em água
corrente por 10 minutos para retirar o excesso dos fixadores. A etapa seguinte de
desidratação foi feita usando imersões do tecido em concentrações crescentes de
etanóis (70%, 80%, 90%, e duas vezes de etanol 100%) por uma hora cada. A etapa
de diafanização foi feita com duas imersões em xilol por 1 hora cada uma. Os
tecidos foram então incluídos em parafina liquida a 60°C (Histosec  - Merck
Chemicals, Darmstadt, Alemanha) por 16 horas.
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Após a solidificação da parafina, os blocos contendo os tecidos placentários
foram cortados em micrótomo automático Leica RM2165 (Leica, Wetzear,
Alemanha) produzindo cortes sequenciais de aproximadamente 5µm. Os cortes
foram cuidadosamente assentados em lâminas histológicas e deixados em estufa a
60oC por 1 hora para melhor adesão à lamina.

4.2.2 Coloração dos cortes de tecido placentário pela técnica de HematoxilinaEosina

Para realização da coloração por Hematoxilina-Eosina, os cortes de tecido
placentário foram desparafinados com duas imersões em xilol, seguidas de imersões
subsequentes em concentrações decrescentes de etanóis (100%, 95%, 70%) por 10
minutos cada e por fim uma imersão em água destilada por 5 minutos. Em seguida,
as lâminas foram colocadas na coloração de Hematoxilina de Mayer (Sigma) durante
1 minuto e depois em água corrente por 10 minutos, para retirada do excesso do
corante. As lâminas foram então coradas em Eosina (Sigma) por 3 minutos e
posteriormente foi realizado o processo de desidratação com etanol 95% e duas
imersões com etanol 100% por 5 minutos cada. Em seguida, foram realizadas duas
imersões em xilol por 5 minutos cada. As lâminas foram montadas com Permount®
(Fischer Scientific, Pittsburgh, USA).
O tecido corado foi analisado usando microscópio de luz Nikon Eclipse E-800
(Nikon, Japão).

4.2.3 Análise Imunohistoquímica

Como já mencionado no item 4.2, os tecidos destinados à técnica de
imunohistoquímica foram fixados em 4% paraformaldeído, sendo o restante do
protocolo exatamente igual ao mencionado no respectivo item. Os cortes foram
assentados em laminas silanizadas, preparadas previamente com 3-aminopropil-
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4.5 CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS TEV DA PLACENTA HUMANA

Para caracterizar as células TEV, foram submetidas a diversos protocolos que
estão descritos abaixo.

4.5.1 Coloração de Azul de Toluidina

A coloração de azul de toluidina foi realizada para analisar a morfologia das
células TEV. As células foram cultivadas em placa de 24 poços com matrigel (1:10).
Após as 24 horas de cultura as células foram fixadas com paraformaldeído 4% por
30 minutos e em seguida, o poço foi lavado com PBS (0,1M) para retirar o excesso
do fixador. Após este processo, as células foram coradas com azul de toluidina
(Merck) durante 10 minutos. O corante foi retirado e o poço foi lavado com PBS
(0,1M). As células foram analisadas através de microscopia de luz e a morfologia
observada registrada fotograficamente em microscópio invertido (Olympus BX 50
F4).

4.5.2 Coloração de Hematoxilina- Eosina

A coloração de Hematoxilina-Eosina foi realizada para observar a morfologia
das células TEV em cultura. As células foram cultivadas em placa de 24 poços com
matrigel (1:10). Após as 24 horas de cultura, as células foram fixadas com
paraformaldeído 4% por 30 minutos e em seguida, o poço foi lavado com PBS
(0,1M) para retirar o excesso do fixador. Depois, as células foram coradas com
hematoxilina (Merck) por 10 minutos e lavada com PBS (0,1M). Em seguida as
células foram coradas pela eosina (Merck) por 3 minutos e lavadas com PBS (0,1M).
As células foram analisadas através de microscopia de luz e a morfologia observada
registrada fotograficamente em microscópio invertido (Olympus BX 50 F4).
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4.5.3 Microscopia eletrônica de varredura

As células foram cultivadas em placas de Petri de 35 mm com matrigel (1:10).
Após 24 horas de cultura, o meio de cultivo foi retirado e foi feita uma lavagem com
PBS (0,1M) e em seguida, colocado o fixador glutaraldeído (3%). Após o tempo de
fixação necessário (2 à 24h), as placas foram lavadas em PBS (0,1M) e água
destilada, pós-fixadas em tetróxido de ósmio (1%) e desidratadas em série gradual
de etanóis (70%, 80%, 90% e duas vezes de 100%). Foi feita então a secagem do
material em aparelho de ponto crítico utilizando gás carbônico. Após a secagem, a
placa recebeu o recobrimento metálico com ouro por sputtering, terminado o
processamento o material estava pronto para observação no microscópio eletrônico
de varredura (LEO 435VP - Zeiss, Germany).

4.5.4 Ensaio de proliferação celular pelo método colorimétrico de MTT

O método baseia-se na medida da atividade da enzima succinatodesidrogenase mitocondrial (componente do complexo II do ciclo de Krebs), a qual,
se ativa, sendo capaz de metabolizar o reagente MTT (3-[(4,5- dimethylthiazol-2-yl)2,5- diphenyltetrazolium bromide], Sigma), composto de coloração amarela, em
cristais de formazan de cor violeta, portanto, ocorrendo somente em células vivas. O
teste do MTT se baseia no principio da conversão do substrato amarelo pelas
desidrogenases mitocondriais de células vivas em cristais de formazan, de cor
violácea (HASEN; NIELSEN; BERD, 1989).
O experimento foi realizado a cada 24 horas durante 10 dias para análise da
proliferação celular das TEV. Para tanto, aproximadamente 1x103 células foram
plaqueadas em placas de 96 orifícios para cada dia de experimento.
Em cada dia de experimento o meio de cultura foi removido e foram
adicionados 90µl de meio de cultivo celular e 10µl de solução de MTT (5mg/mL).
Essa mistura foi incubada por 3 horas a 37ºC protegida da luz. Após esse período, o
sobrenadante foi transferido para um poço limpo e 100µl de DMSO foram
adicionados. Após completa dissolução do formazan, a mistura foi homogeneizada e
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colocada novamente no poço com células. Em seguida, as células foram deixadas
em temperatura ambiente por 30 minutos protegidas da luz e a leitura foi realizada
em espectofotômetro (M-Quant – Bio Tek Instruments, VT, USA) em comprimento de
onda de 535 nm.
Os resultados obtidos foram plotados em um gráfico de linha utilizando o
programa GraphPad.

4.5.5 Análise Imunocitoquímica das células trofoblásticas extravilosas de
placenta humana

Células TEV da placenta humana foram cultivadas em placas de 24 orifícios
sob lamínula de vidro. Após 24 horas, todo o meio de cultivo foi retirado e as células
foram lavadas com solução de PBS por 1 vez, para a retirada de todos restos
celulares. Posteriormente, as células foram fixadas por 1 hora em solução de
paraformaldeído a 4%.
Em seguida, as células foram lavadas por 3 vezes de 5 minutos cada em
tampão de lavagem contendo 20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 0.15 M NaCl, 0.05% Tween20 e fixadas em 4 % de paraformaldeído durante 1 hora. Após fixação as células
foram novamente lavadas com tampão de lavagem por 3 vezes de 5 minutos cada e
permeabilizadas com 0,1 % de Triton X-100 durante 15 minutos a temperatura
ambiente. Ao final da permeabilização, as células foram lavadas novamente com
tampão de lavagem por 3 vezes de 5 minutos cada lavagem.
O bloqueio foi feito com 5 % de soro albumina bovino (BSA) durante 1 hora a
temperatura ambiente. Em seguida, as células foram incubadas com anticorpos
primários diluídos de acordo com o Quadro 4 em câmera úmida por 16 horas a 4ºC.
Após o período de incubação dos anticorpos primários, as células foram lavadas por
três vezes com tampão de lavagem e anticorpos secundários diluídos 1:200 (Quadro
5) marcados com FITC foram adicionados e incubados por 1 hora em temperatura
ambiente. As lâminas foram montadas em meio de montagem Vectashield com 4',6diamidino-2-phenylindole (DAPI; Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) e a
imunoreatividade foi avaliada em microscopia de epifluorescência.
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Anticorpo

Diluição

Catálogo

Empresa

Anti-Oct4
1:50

sc-5279

Santa Cruz Biotechnology
(CA, U.S.A)

1:50

sc-30331

Santa Cruz Biotechnology

1:50

sc-73259

Santa Cruz Biotechnology

(monoclonal-camundongo)

1:50

14-9057

Ebioscience
(CA, U.S.A)

Anti-Citoqueratina 7
(monoclonal – camundongo)

1:25

IR619

DAKO
(Glostrup, Denmark).

(monoclonal-camundongo)

Anti-Nanog
(policlonal-cabra)

Anti-vimentina
(monoclonal-camundongo)

Anti-HLA-G

Quadro 4 - Anticorpos primários utilizados para caracterizar as células trofoblásticas extravilosas
de placenta humana através da técnica de imunocitoquímica

Anticorpo

Diluição

Empresa

anti-IgG de camundongo –
conjugado a FITC

1:200

Santa Cruz Biotechnology

anti- IgG de cabra conjugado a FITC

1:200

Santa Cruz Biotechnology

Quadro 5 - Anticorpos secundários utilizados para caracterizar as células trofoblásticas
extravilosas de placenta humana através da técnica de imunocitoquimica
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4.5.6 Análise da expressão gênica das células trofoblásticas extravilosas de
placenta humana

Primeiramente, as células TEV de placenta humana foram coletadas como
descrito acima e uma parte foi submetida diretamente a extração de RNA utilizando
o reagente Trizol (Invitrogen) segundo protocolo descrito pelo fabricante e a outra
parte foi colocada em cultura por 24 horas e submetida à extração de RNA.
Para tanto, o meio das células foi removido e as células foram lavadas duas
vezes com PBS. Após remoção total do PBS, 1 mL de TRIzol foi adicionado, as
células foram homogeneizadas nas placas e transferidas para tubos de
microcentrifuga

onde

adicionou-se

0,5

mL

de

clorofórmio.

Após

gentil

homogeneização, as células foram centrifugadas a 12000 x g durante 15 minutos a 4
°C. Em seguida, a fase incolor obtida após a centri fugação foi cuidadosamente
retirada e 0,5 mL de álcool isopropílico foram adicionados para a precipitação do
RNA. Após homogeneização, o conteúdo foi centrifugado a 1000 g durante 10
minutos a 4°C. O precipitado incolor obtido foi lav ado com etanol 70 %, preparado
em água DEPC para evitar contaminação, e novamente centrifugado a 7500 x g
durante 5 minutos a 4 °C.
Posteriormente o etanol foi removido e o precipitado secou ao ar livre durante
aproximadamente 10 minutos. Após secagem o RNA foi ressuspendido de acordo
com o tamanho de seu precipitado em água DEPC. Dessa forma, o RNA obtido foi
submetido à eletroforese em gel de agarose 1% e corado com brometo de etídeo
para visualização da qualidade do RNA. Em paralelo, o RNA foi dosado por
espectofotometria utilizando o nanofotômetro (Implen, CA, USA) e posteriormente
utilizado na síntese do cDNA.
Para a síntese de cDNA, uma solução contendo 1 µg de RNA, oligo dT e água
foi aquecida durante 65ºC durante 5 minutos. Após este procedimento, as amostras
foram colocadas no gelo e adicionou-se tampão da enzima, Ribolock RNase, dNTPs
e a enzima RevertAid M-MuLV Reverse Transcriptase (Fermentas Life Science,
Amherst, NY, EUA) para a síntese do cDNA seguindo as instruções do fabricante.
Esta mistura foi então submetida a uma temperatura de 42ºC durante 1 hora e
posteriormente 70ºC durante 10 minutos. O produto da reação foi submetido à
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eletroforese em gel de agarose 1,5 %, corado com brometo de etídeo para
visualização e posteriormente armazenado em – 20ºC até a sua utilização.
Após síntese e análise os cDNAs foram utilizados como fita molde na reação
de PCR, para tanto, 1 µl cDNA, 0.2 µM de oligonucleotídeos sense e anti-sense que
anelam nos genes de interesse (Quadro 6), 0.2 µM dNTPs, MgCl2 1,5 mM, tampão
da enzima e 1U de Taq DNA Polymerase (5U/µl) (Fermentas Life Science) e água
deionizada para um volume final de 25 µl. Esta mistura foi colocada em um
termociclador e a reação ocorreu nas seguintes condições: 1 ciclo a 94º C por 4
minutos seguindo 35 ciclos de variações consecutivas de temperatura: 94º C por 1
minuto para denaturação, 56/58/60º C por 1minuto para anelamento e 72º C por 1
minuto para polimerização e 1 ciclo extra de 10 minutos a 72º C para a extensão
final. Aproximadamente 10 % do produto desta reação foi submetido à eletroforese
em gel de agarose 1,5 % e corado com brometo de etídeo para visualização em
transiluminador UV. Marcadores de peso molecular, Gene Ruler 1 Kb DNA Ladder
ou Gene Ruler 100 bp DNA Ladder plus foram utilizados para confirmar o tamanho
esperado dos fragmentos.

Gene

Sequência

Oct4

hOct4-S:5’GACAGGGGGAGGGGAGGAGCTAGG 3’

Anelamento

Produto

60 ºC

120 pb

60 ºC

210 pb

56º C

204 pb

58º C

299 pb

58º C

123pb

60º C

463 pb

hOct4AS:5’CTTCCCTCCAACCAGTTGCCCCAAAC3’
Nanog

hNANOG-S: 5’CCTATGCCT GTGATTTGT GG3’
hNANOG-AS: 5'CTGGGACCTTGTCTTCCTTT3'

Vimentina

hVimentin-S: AAGCAGGAGTCCACTGAGTACC3’
hVimentin-AS: GAA GGTGACGAGCCATTTCC 3’

HLAG

hHLAG-S:AGGAGACACGGAACACCAAG 3’
HLAG-AS: CCTCCAGGTAGGCTCTCCTT 3’

CK7

hCK7-S:GGACATCGAGATCGCCACCT3’
hCK7-AS:ACCGCCACTGCTACTGCCA3’

GAPDH

hGAPDH-S:5'ACCACAGTCCATGCCATCAC3'
hGAPDH-AS: 5'TCCACCACCCTGTTGCTGTA3'

Quadro 6 – Oligonucleotídeos utilizados na caracterização molecular por RT-PCR

Em todas as reações, água e células-tronco embrionárias da linhagem
HUES6 foram usadas como controle das reações.
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5 RESULTADOS
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5 RESULTADOS

Neste trabalho estabelecemos um protocolo inédito de cultura primária das
células TEV de placenta humana a termo, e realizamos também a caracterização
das células TEV do tecido e da cultura placentária.

5.1 COLETA DAS AMOSTRAS DE PLACENTA HUMANA A TERMO

Durante a realização deste trabalho foram realizadas coletas de 22 placentas
humanas a termo após cesárea, em parceria com o Laboratório de Citofisiologia do
Trofoblasto do Instituto de Ciências Biomédicas–USP, coordenado pela Profa. Dra.
Estela Bevilacqua.
O material foi coletado conforme descrito no item 4.1 de materiais e métodos,
sendo apenas alguns cotilédones selecionados, transportados e utilizados para o
estabelecimento da cultura celular. O método de coleta e transporte foi considerado
adequado, sem que o tecido sofresse alterações e sem apresentar possíveis
contaminações.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO PLACENTÁRIO

Uma porção do cotilédone foi reservada para a análise histológica do tecido
placentário. Para tanto, o tecido foi processado seguindo protocolos padrões de
histologia básica e obtivemos os seguintes resultados:
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5.2.1 Coloração Hematoxilina-Eosina

A coloração de HE foi utilizada para o estudo da composição do tecido e para
auxiliar na localização das células do trofoblasto extraviloso.
Através desta coloração, foi verificado que o tecido placentário é composto por
três regiões sendo elas: mesoderma coriônico, trofoblasto coriônico e vilos
coriônicos. A Figura 8A-3 mostra a região do mesoderma coriônico que está
acoplada com a parte materna da placenta (decídua basal) e algumas células
trofoblásticas. As células TEV, arredondadas e com núcleo grande, foram
encontradas na região do trofoblasto coriônico, (Figura 8A-2; 8C-2) e na região dos
vilos corônicos (Figura 8A-1).
A Figura 8A-1 e 8B-1 mostram os vilos coriônicos, estruturas responsáveis pelo
transporte de nutrientes ao feto, entre outras funções. Os vilos coriônicos são
compostos por células trofoblásticas, que se encontram na parte externa dos vilos e
por mesoderme, parte interna dos vilos, onde estão os vasos sanguíneos.
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Legenda: Em A, B e C mostramos o tecido placentário após coloração com HE. A) Visão
panorâmica do tecido placentário. B) Região dos vilos coriônicos. C) Células TEV. (1)
região do vilo coriônico. (2) região do trofoblasto. (3) região do mesoderma coriônico.
A) aumento de 20x; B) aumento 40x; C) aumento de 100x
Figura 8 – Análise histológica do tecido placentário pela coloração de HE
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5.2.2 Análise imunohistoquímica do tecido placentário

Com a finalidade de caracterizar o tecido placentário e também de localizar as
células TEV, o tecido foi submetido à análise imunohistoquímica utilizando um painel
de anticorpos.
A figura 9A e B mostram os resultados obtidos com o anticorpo anti-HLA-G, um
marcador específico para células do trofoblasto extraviloso. A positividade na reação
foi observada em alguns vilos e na região do trofoblasto coriônico corroborando os
dados obtidos na coloração de hematoxilina-eosina.
O controle negativo utilizando apenas o anticorpo secundário não apresentou
nenhuma marcação, como era esperado (Figura 9C).
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Legenda: A) Vilos Coriônicos. B) Vilos Coriônicos e região do trofoblasto. C) Controle Negativo,
tecido submetido apenas a anticorpo secundário. Observe na figura A e B a presença
de células marrons que indicam a imunopositividade ao HLA-G. Como esperado, não
observamos a presença de células marcadas no controle negativo. A e C) aumento de
10X; B) 40x
Figura 9 – Análise imunohistoquímica do tecido placentário mostrando marcação positiva para
HLA-G
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O

tecido

placentário

analisado

abaixo

(Figura

10A-D)

mostrou

imunopositividade para citoqueratina – 7, como era esperado, pois essa é uma
proteína encontrada nas células epiteliais muito utilizado na caracterização de
tecidos placentários, presente no citoplasma das células.
Observe na Figura 10C a presença de algumas células do trofoblasto
extraviloso na placa basal que é a parte materna da placenta.

.

Legenda:

A) Vilos coriônicos mostrando nas bordas dos cotilédones imunopositividade para
citoqueratina-7; B) região do trofoblasto coriônico e de vilos apresentando
imunoreativadade ao anticorpo; C) região do mesoderme coriônica, parte materna, onde
podemos observar as possíveis células TEV. Para melhor detalhamento, a região foi
pontilhada e ampliada em aumento de 100x; D) células TEV demonstrando
imunoreatividade positiva ao anticorpo; E) Controle Negativo da reação não
apresentando imunopositividade. A; B) aumento de 10x; C) 40x; D) 100x E) 20x

Figura 10 – Análise da expressão de citoqueratina 7 no tecido placentário humano

Para analisar a presença de marcadores de pluripotencia destas células,
utilizamos o anticorpo anti-Oct4. A imunorreatividade para Oct4 no tecido placentário
foi observada em apenas algumas regiões, confirmando a existência de célulastronco pluripotentes dentro deste tecido. Convém ressaltar, que na região onde
temos uma intensa quantidade de células TEV, ficou evidente a marcação intensa
para este anticorpo, no citoplasma e não no núcleo como era esperado, já que o
Oct4 é um fator de transcrição (Figura 11B). Nos vilos coriônicos foi possível
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observar marcações citoplasmáticas menos intensas (Figura 11A) quando
comparadas com a expressão das células encontradas no trofoblasto coriônico
(Figura 11B), sugerindo expressão diferencial desta proteína de acordo com a região
do tecido.

Legenda:

A) Expressão de Oct4 nos vilos coriônicos; aumento de 40x. B) Expressão de Oct-4 na
região das células TEV como indicado na seta, aumento 100x. C) Controle negativo da
reação; aumento de 20x

Figura 11 – Análise imunohistoquímica da expressão de Oct-4 no tecido placentário humano

O segundo marcador de pluripotência utilizado foi à proteína Nanog, presente
também no núcleo de células-tronco pluripotentes. A imunorreatividade positiva foi
encontrada nas células dos vilos (Figura 12A e B) e nas células TEV presentes na
região do trofoblasto (Figura 12C), tanto dentro do citoplasma quanto no núcleo.
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Legenda: A e B) Marcação positiva para o Nanog nos vilos. C) Expressão de Nanog dentro do
núcleo das células TEV (setas vermelhas). D) Controle negativo da reação. Em A)
aumento 20x; B e C) 100X; D) 20X
Figura 12 – Análise imunohistoquímica da expressão de Nanog no tecido placentário humano

A expressão de vimentina, marcador de filamentos intermediários presentes no
citoplasma celular, foi observada intensamente dentro dos vilos placentários (Figura
13A, seta vermelha) bem como nas células da borda do vilo, porém em menor
quantidade (Figura 13A, seta amarela) e, ainda dentro do trofoblasto coriônico
(córion), porém em menor intensidade (Figura 13B).
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Legenda: A) Região dos vilos placentários, a seta vermelha indica a expressão de vimentina dentro
do vilo e a seta verde representa a expressão de vimentina nas células da borda do vilo.
B) Trofoblasto coriônico, córion a seta preta indica que somente algumas áreas marcaram
positivamente para o anticorpo anti-vimentina C) Controle negativo. Em A) aumento de
10x; B e C) 20x
Figura 13 – Expressão de vimentina no tecido placentário por imunohistoquímica
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A análise da expressão do marcador PCNA3, de proliferação celular, foi
observada em determinadas regiões do tecido placentário e nas células
trofoblásticas ao redor do vilo (Figura 14A), sendo que algumas células dentro dos
vilos não tiveram marcação positiva para este anticorpo. Foi possível observar que
apenas alguns núcleos de células de trofoblasto foram marcados positivamente
mostrando a especificidade do anticorpo (Figura 14B, seta verde).
Diferentemente do que vimos acima, as células TEV tiveram imunorreatividade
positiva no citoplasma e não apenas no núcleo (Figura 14B, seta preta). Embora o
PCNA3 seja um marcador nuclear, ele também pode ser encontrado em uma forma
solúvel explicando assim a sua presença no citoplasma. Outra sugestão é que estas
células apesar de serem provenientes de uma placenta a termo, que caracterizam
baixa proliferação celular elas aparentemente ainda podem estar se proliferando.
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Legenda:

A) Regiões dos vilos mostrando a expressão nuclear de PCNA3. B) Expressão de
PCNA3 tanto no núcleo como no citoplasma das células TEV. C) Controle
negativo. Em A e C) aumento 20x; B) 100X.

Figura 14 – Avaliação da expressão de PCNA3 no tecido placentário humano através de
ensaios imunohistoquímicos
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5.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura

O tecido placentário foi submetido ao protocolo de microscopia eletrônica de
varredura. Para isso, um pedaço da placenta foi retirado e divido em duas partes:
porção materno-fetal e fetal, com o objetivo de melhor visualização das estruturas do
tecido.
A figura 15 representa uma visão panorâmica das estruturas da placenta.
Podemos observar na decídua o local onde a placenta estaria inserida (Figura 15-1).
Na parte fetal da placenta, foi possível visualizar as estruturas vilosas e os
espaços entre cada vilo, chamado de espaço intervilosos (Figura 15-3). Observamos
também vilos de ancoragem (Figura15-2) que são responsáveis pela âncoragem da
placa coriônica com a basal. Além do mais, observamos na Figura 15-4, porção
basal da árvore vilosa.

Legenda:

1) Decídua basal, face da placenta voltada para a mãe. 2) vilos de ancoragem que fazem
ligação da placa coriônica com a basal. 3) Espaço Interviloso, face da placenta voltada
para o feto. 4) Porção basal da árvore vilosa. Aumento de 125x, foco de 24 mm

Figura15 –

Fotomicrografia da microscopia eletrônica de varredura em corte transversal do tecido
placentário humano a termo
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A região pontilhada da figura 16A evidencia a região onde estão às células
TEV. Para melhor entendimento de como são estas células a Figura 16B representa
um corte histológico desta região do tecido placentário corado por HE. Observa-se
que as células TEV apresentam uma morfologia arredondada (Figura 16B).

Legenda: A) Fotomicrografia da placenta por microscopia eletrônica de varredura, a região pontilhada
branca representa o local onde estão presentes as células TEV. B). Corte histológico do
tecido placentário corado por HE, a área pontilhada preta, evidencia as células TEV. Em
A) Microscopia eletrônica de Varredura, aumento 195 x e foco de 24 mm e B) Microscopia
óptica, aumento de 40 x
Figura 16 – Localização das células do trofoblasto extraviloso no tecido placentário por microscopia
de varredura e óptica através da coloração de HE

A Figura 17 mostra os vilos presentes no tecido placentário humano a termo. A
seta vermelha representa orifícios nos vilos, que são poros responsáveis pelo
transporte de substâncias entre mãe para o feto. Já, as setas brancas representam
os espaços intervilosos, responsáveis pela separação dos vilos.

67

Legenda: Seta branca: Espaço intervilosos. Seta vermelha: Orifícios presentes nos vilos. Aumento de
335 x, foco de 24 mm
Figura 17 - Fotomicrografia dos vilos coriônicos da placenta humana a termo por microscopia de
varredura

5.3 ESTABELECIMENTO DA CULTURA DE CÉLULAS DO TROFOBLASTO
EXTRAVILOSO DA PLACENTA HUMANA A TERMO

O isolamento das células TEV foi feito seguindo recomendações do CEP, a
partir de placentas gentilmente doadas por gestantes voluntárias saudáveis, que
foram previamente selecionadas conforme os critérios descritos no item 4.1.
A placenta foi rapidamente coletada no centro cirúrgico do hospital Cruzeiro do
Sul, seus cotilédones foram selecionados e transportados em gelo para o
laboratório, conforme descrito no item 4.1.
O tecido placentário foi lavado extensivamente na tentativa de retirar o excesso
de sangue e dissecado para remoção de vilos excedentes, já que estão em maior
quantidade e não são utilizadas neste estudo uma vez que, as células TEV estão
localizadas na extremidade posterior do vilo, local da interação materno-fetal.
Observe na Figura 18A uma fotomicrografia da morfologia do vilo e na Figura 18B
ressaltamos a localização das células TEV na extremidade do vilo.
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Legenda:

A e B) Morfologia do vilo placentário obtido durante o processo de
cultura, aumento de 10x. Seta vermelha: sangue dentro dos vilos.
Área circulada em preto: Localização das células TEV na
extremidade dos vilos.

Figura 18 – Fotomicrografia do vilo placentário humano a termo

Após a dissecção, o tecido foi picado e submetido à digestão enzimática.
Diversos testes com o objetivo de determinar o melhor tempo da ação da
colagenase sem prejuízo às células foram realizados e observamos que o mais
eficiente foi o de 1 hora e 20 minutos.
A figura 19 mostra a morfologia das células durante o processo de digestão
enzimática com a colagenase II. Observe na seta branca da figura abaixo, a
liberação de células a partir do tecido placentário e na vermelha, as células soltas
após a liberação do tecido, as quais foram mantidas em cultura.
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Legenda: Seta branca: Tecido placentário viável liberando células após 1 hora e 20 minutos da
digestão enzimática com colagenase II. Seta vermelha: Células liberadas a partir do
tecido placentário colocadas em cultivo.
Figura 19 - Processo de digestão enzimática do tecido placentário utilizando a Colagenase II

A cultura de células TEV ainda apresentou contaminação com hemácias,
apesar de todo o esforço que fizemos para sua eliminação. A figura 20A mostra
hemácias circundando a células. Observem na Figura 21A e B, células circundadas
pelas hemácias estão com aparência e morfologia alteradas, pois a presença do
ferro na porção heme da hemoglobina é tóxica para as células TEV.

Legenda:

A e B) Cultura das células TEV com presença de hemácias Seta branca: hemácias.
A),aumento de 20x, B) 40x.

Figura 20 – Presença de hemácias na cultura de células TEV
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As células TEV quando colocadas em cultivo nos mostraram que a cultura
apresenta uma população heterogênea de células e não apenas as TEV (Figura 21,
setas amarelas). Para salientar, observe que a morfologia das células TEV em
cultura possui formato arredondado e núcleo bem definido (Figura 21, setas
brancas). Além disso, foi possível notar que muitas células aparentemente estavam
em processo de divisão (Figura 21, setas vermelhas) o que é um resultado positivo,
já que o monitoramento diário destas células que será detalhado abaixo nos mostrou
que após alguns dias, elas perdem a capacidade de divisão e morrem. Observe
também a presença de tecidos placentários na cultura (Figura 21, setas azuis).

Legenda: A-D) Fotomicrografia das células TEV em cultivo. A e B) Aumento de 4x. C e D:Aumento de
20x. Observe que as células TEV são arredondadas e com núcleo grande e definido
(setas brancas). As setas vermelhas mostram algumas células em divisão. As setas em
amarelo mostram a heterogeneidade da população celular na cultura. Setas em azul
mostram presença de pedaços de tecidos na cultura.
Figura 21 - Fotomicrografia das células TEV colocadas em cultivo.
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Com a observação diária das células TEV em cultivo pudemos confirmar a
heterogeneidade celular observada no dia da coleta. Além disso, com o passar do
tempo, observamos uma diminuição acentuada do número de células sugerindo que
as mesmas não podem ser mantidas em cultura por muito tempo, como era
esperado. A figura 22A mostra as células 1 dia após a coleta e as figuras 22B, C e
D: 2, 6 e 10 dias, respectivamente. Note que no 6º dia o número de células diminui
sensivelmente (Figura 22C) quando comparado ao 1º dia (Figura 22A),
apresentando uma grande quantidade de restos celulares e que no 10 º dia
nenhuma célula foi observada.

A

B

C

D

Legenda: A-D) Células TEV em cultivo. A) 1 dia após coleta, aumento de 20x.
B) 2 dias, aumento de 10x. C) 6 dias, aumento de 20x. D) 10 dias,
aumento de 4x. Convém ressaltar que o número de células
diminuiu sensivelmente a cada dia sendo que no 10º dia não
observamos a presença de células.
Figura 22 – Fotomicrografia das células TEV após 1, 2, 6 e 10 dias da coleta
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5.7 ANÁLISE DA VIABILIDADE DE CULTIVO DAS CÉLULAS TEV A PARTIR DE
ENSAIOS COM AZUL DE TRYPAN

Para comprovar os resultados acima as células TEV foram submetidas a
contagem diária com azul de trypan, corante que cora em azul as células mortas. O
gráfico 7 representa os resultados obtidos onde o número de células vivas foi
diminuindo diariamente até não observarmos mais a presença de células no 10º dia.
Estes resultados corroboram com o que foi observado no monitoramento diário da
cultura em microscopia de luz (Figura 22D).
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Gráfico 7: Análise da viabilidade celular das células TEV
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5.5 ANÁLISE DA PROLIFERAÇÃO CELULAR PELO MÉTODO COLORIMÉTRICO
DE MTT

Para analisar a proliferação destas células utilizamos o método de MTT que
se baseia na conversão do MTT a formazan pela ação das desidrogenases
presentes nas mitocôndrias das células TEV. O gráfico mostra os resultados obtidos
onde observamos o crescimento diário das células entre 1 a 6 dias. Note que uma
pequena proliferação foi observada entre os dias 1 e 2.
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Gráfico 8 – Análise da proliferação celular das células TEV de placenta humana a termo pelo método
colorimétrico de MTT.
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5.6 CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS TEV

Após o estabelecimento da cultura, as células TEV foram submetidas a
caracterizações morfológicas, imunocitoquímicas e moleculares.

5.6.1. Caracterização morfológica

As células TEV de placenta humana a termo foram caracterizadas
morfologicamente através de colorações tais como: azul de toluidina e HE bem
como por microscopia eletrônica de varredura.

5.6.1.1

Coloração das células TEV com Azul de Toluidina

A morfologia das células TEV mantidas em cultura após 24 horas foi analisada
através da coloração com azul de toluidina. Nesta coloração foi possível observar as
células arredondadas com núcleo grande e pouco citoplasma, como era esperado e
demonstrado anteriormente pela microscopia de luz das células no tecido
placentário.
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Legenda: Morfologia das células TEV após 24 horas em cultivo celular após
coloração com azul de toluidina, mostrando a células arredondadas
com núcleo grande e pouco citoplasma. Aumento de 40x

Figura 23:- Análise da morfologia das células TEV após 24 h em cultivo celular
após coloração com Azul de Toluidina

5.6.1.2 Coloração das células TEV por HE

Através da coloração HE, observamos a morfologia das células TEV mantidas
em cultura após 24 horas (Figura 24). Novamente foi possível observar células
arredondadas com núcleo grande e pouco citoplasma, o que era esperado, pois é a
mesma morfologia encontrada na microscopia de luz das células no tecido
placentário.

Legenda: Morfologia das células TEV após 24 horas em cultivo
celular. Observe a morfologia arredondada da célula,
núcleo grande e com pouco citoplasma. Aumento de
40x
Figura 24 - Morfologia das células TEV em coloração de HE
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5.6.1.3 Microscopia eletrônica de varredura das células TEV mantidas em
cultura

A morfologia arredonda das células TEV encontradas em microscopia óptica foi
novamente observada pela microscopia eletrônica de varredura (Figura 25A e B).

.

Legenda:

A e B) Morfologia arredondada da célula TEV de placenta
humana a termo mostrando, (setas brancas). Em A)
aumento de 194x e B) 578x

Figura 25 – Fotomicrografia da morfologia das células TEV através de
microscopia eletrônica de varredura
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5.6.2 Análise imunocitoquímica das células TEV da placenta humana a termo

A análise da expressão gênica de marcadores para células TEV da placenta
humana a termo foi realizada através de ensaios imunocitoquímicos para os
anticorpos HLA-G, um marcador específico para células TEV; Citoqueratina 7,
marcador de citoesqueleto de células epiteliais; vimentina, marcador de filamentos
intermediários de citoesqueleto; PCNA 3, marcador de ciclo celular e para dois
marcadores nucleares de pluripotência, o Oct-4 e o Nanog.
Na análise da expressão do HLA-G observamos uma marcação positiva nas
células TEV como era esperado uma vez que essa molécula é específica para estas
células (Figura 26). A expressão deste marcador foi observada na membrana celular
(Figura 26G-O) como era esperado, mas também no citoplasma (Figura 26A-F).
Como dito anteriormente, notamos a presença de pedaços de tecidos na
cultura de células TEV mesmo após digestão enzimática com colagenase e dias
após a coleta. Como no plaqueamento celular não conseguimos separar estes
tecidos, alguns foram plaqueados junto com as células, submetidos à análise
imunocitoquímica e apresentaram imunorreatividade positiva para este marcador
(Figura 27A-F).
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Legenda:

Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas
em paraformoldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05%
bloqueadas em PBS contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica
utilizando o anticorpo para HLA-G. A imunorreatividade foi revelada pelo
anticorpo ligado a FITC (verde) e o núcleo foi corado com DAPI. A, D, G, J e M)
FITC. B, E, H, K e N) DAPI. C, F, I, L e O) Sobreposição. A-F) Células marcadas
com HLA-G expressando no citoplasma. G-O) Células marcadas com HLA-G
expressando na membrana celular. A, B, C, G, H e I) aumento de 20x. D, E, F, J,
K e L) 40x. M, N e O) 100x.

Figura 26 - Análise do perfil de expressão do marcador HLA-G nas células TEV da placenta
humana a termo.
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Legenda: Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformoldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em PBS
contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo para HLAG. A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC (verde) e o núcleo foi
corado com DAPI. A e D) FITC. B,e E) DAPI. C e F) Sobreposição. A-F) Cultura de
células com presença de tecido, marcadas com HLA-G expressando no citoplasma. A, B
e C) aumento de 20x. D, E e F) 40x
Figura 27 - Análise do perfil de expressão do marcador de HLA-G na cultura das células TEV com
presença de tecido placentário.

A marcação para a citoqueratina 7 nas células TEV da placenta humana a
termo foi positiva e aparentemente ocorreu no citoplasma (Figura 28A-I). Da mesma
maneira que a marcação anterior foi possível observar a expressão desse marcador
nos tecidos presentes na cultura celular (Figura 29A-F). Observamos uma intensa
expressão desse marcador, já que são específicos de células epiteliais como as
TEV.
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Legenda: Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformoldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em PBS
contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo para
Citoqueratina 7. A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC (verde) e o
núcleo foi corado com DAPI. A, D e G) FITC. B, E e H) DAPI. C, F, I) Sobreposição. A, B e
C) aumento de 20x. D, E e F) 40x. G, H e I) 100x.
Figura 28 - Análise do perfil de expressão do marcador Citoqueratina 7 nas células TEV da placenta
humana a termo
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Legenda: Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformaldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em PBS
contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo para
Citoqueratina 7. A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC (verde) e o
núcleo foi corado com DAPI. A e D) FITC. B e E) DAPI. C e F) Sobreposição. A, B e C)
aumento de 20x. D, E e F) 40x.
Figura 29 - Análise do perfil de expressão do marcador de Citoqueratina 7 na cultura das células TEV
com presença de tecido placentário

Na análise da expressão do marcador de vimentina nas células TEV de
placenta humana a termo, foi possível visualizar uma marcação positiva tanto no
citoplasma nas células (Figura 30A-O) quanto na membrana celular. O mesmo foi
observado nas células encontradas no tecido placentário presente na cultura celular
(Figura 31A-F).
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Legenda:

Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformaldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em
PBS contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo
para Vimentina. A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC
(verde) e o núcleo foi corado com DAPI. A, D, G, J e M) FITC. B, E, H, K e N)
DAPI. C, F, I, L e O) Sobreposição. A, B, C, J; K e L) aumento de 20x. D, E, F, M,
N e O) 40x. G, H e I) 100x

Figura 30 - Análise do perfil da expressão do marcador de Vimentina nas células TEV da
placenta humana a termo.
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Legenda: Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformaldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em PBS
contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo para
Vimentina. A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC (verde) e o
núcleo foi corado com DAPI. A e D) FITC. B,e E) DAPI. C e F) Sobreposição A, B e C)
aumento de 20x. D, E e F) 40x
Figura 31 - Análise do perfil de expressão do marcador de Vimentina na cultura das células TEV com
presença de tecido placentário

Após a realização da imunorreação do anti-PCNA3 nas células TEV de
placenta humana a termo, observamos uma marcação intensa para este marcador,
tanto nas células (Figura 32A-F) quanto no tecido presente na cultura celular (Figura
33A-F). Na figura 32D-F observa-se os núcleos celulares, embora sempre grandes,
de tamanhos variados das células TEV.
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Legenda: Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformaldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em PBS
contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo para
PCNA3. A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC (verde) e o núcleo
foi corado com DAPI. A e D) FITC. B,e E) DAPI. C e F) Sobreposição A, B e C) aumento
de 40x. D, E e F) 100x
Figura 32: Análise do perfil de expressão do marcador de PCNA na cultura das células TEV da
placenta humana

Legenda:

Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformaldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em
PBS contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo
para PCNA3. A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC (verde)
e o núcleo foi corado com DAPI. A e D) FITC. B,e E) DAPI. C e F) Sobreposição A,
B e C) aumento de 20x. D, E e F) 40x

Figura 33 - Análise do perfil da expressão do marcador de PCNA presente no tecido placentário
em cultura das células TEV
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Na análise da expressão para o Nanog observamos uma marcação nuclear
positiva nas células (Figura 34A-L), verificamos também a presença de uma célula
denominada gigante, positiva para Nanog (Figura 34G-L). A marcação do Nanog nas
células TEV foi observado, e podemos afirmar que estas células tem uma alta
expressão para este marcador (Figura 34A, D e G).
A expressão de Nanog no tecido placentário que estava presente na cultura
das células TEV, também foi positiva.

Legenda:

Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas
em paraformaldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05%
bloqueadas em PBS contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica
utilizando o anticorpo para Nanog. A imunorreatividade foi revelada pelo
anticorpo ligado a FITC (verde) e o núcleo foi corado com DAPI. A, D, G e J)
FITC. B, E, H e K) DAPI. C, F, I e L) Sobreposição. A, B, C, G, H e I) aumento
de 20x. D, E, F, J, K e L) 40x

Figura 34 - Análise do perfil da expressão do marcador de Nanog na cultura das células TEV
da placenta humana a termo

86

Legenda:

Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas
em paraformoldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05%
bloqueadas em PBS contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica
utilizando o anticorpo para Nanog. A imunorreatividade foi revelada pelo
anticorpo ligado a FITC (verde) e o núcleo foi corado com DAPI. A, D, G e J)
FITC. B, E, H e K) DAPI. C, F, I e L) Sobreposição. A, B, C, G, H e I) aumento
de 20x. D, E, F, J, K e L) 40x

Figura 35 - Análise do perfil da expressão do marcador de Nanog o tecido presente na cultura
das células TEV da placenta humana a termo

A análise da expressão do marcador nuclear de células pluripotente, Oct-4, foi
positiva nas células TEV da placenta humana a termo. É importante ressaltar que a
imunorreatividade positiva do Oct-4 ocorreu no núcleo, como era esperado (Figura
36A-I).

O

tecido

placentário

presente

na

imunorreatividade positiva para Oct-4 (Figura 36A-F).

cultura

também

apresentou
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Legenda: Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformoldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em PBS
contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo para Oct-4.
A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC (verde) e o núcleo foi
corado com DAPI. A, D e G) FITC. B, E e H) DAPI. C, F e I) Sobreposição. A, B e C)
aumento de 20x. D, E e F) 40x. G, H e I) 100x.
Figura 36: Análise da expressão do marcador Oct-4 na cultura das células TEV da placenta humana a
termo
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Legenda: Neste experimento as células TEV de placenta humana a termo foram fixadas em
paraformoldeído a 4%, permeabilizadas com Triton X-100 a 0,05% bloqueadas em PBS
contendo 5% de BSA e submetidas à imunocitoquímica utilizando o anticorpo para Oct-4.
A imunorreatividade foi revelada pelo anticorpo ligado a FITC (verde) e o núcleo foi
corado com DAPI. A e D) FITC. B e E) DAPI. C e F) Sobreposição. A, B e C) aumento de
20x. D, E e F) 40x
Figura 37: Análise da expressão do marcador de Oct-4 no tecido placentário presente na cultura das
células TEV

5.6.3 Análise molecular da expressão de marcadores por RT-PCR

O cDNA obtido a partir do RNA foi utilizado como fita molde na reação de
polimerização em cadeia. Os oligonucleotídeos utilizados foram os que anelam aos
genes Oct-4, Nanog, Vimentina, HLA-G, citoqueratina 7 (CK7) e GAPDH. As células
embrionárias humanas (hES – human embryonic stem cells) foram utilizadas como
controle positivo para a reação envolvendo marcadores de pluripotênica tais como:
Nanog e Oct-4. Foram testadas células TEV logo após a realização da cultura
primária, nomeadas de TEV-O hora, e também células TEV após 24 horas de
cultivo, nomeadas de TEV-24 horas.
As bandas esperadas para o marcador de pluripotência Oct-4, de 120 pb,
foram observadas nas células TEV-0 hora; TEV-24 horas e hES (Figura 38). A
expressão de Oct-4 nas células TEV-0 hora foi aparentemente semelhante do nosso
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controle (hES), porém as TEV-24 horas tiveram aparentemente uma expressão um
pouco menor quando comparadas com a TEV-0 hora e hES (Figura 38).
Em relação ao segundo marcador de pluripotencia testado, Nanog, cuja banda
esperada era de 210 pb, foi observado uma expressão aparentemente um pouco
menor quando comparado com a expressão de Oct-4 no mesmo período de zero
horas após o cultivo, e após 24 horas já não foi possível mais detectar a presença
dessa proteína.
Quanto a Vimentina, foi possível observar uma banda de 204 pb confirmando a
expressão de vimentina em todas as células (Figura 38), entretanto notando-se uma
drástica diminuição da sua expressão após 24 horas de cultivo, corroborando com
os dois achados anteriores para os genes Oct-4 e Nanog.
A banda de 299 pb referente ao gene HLA-G, que é um marcador específico
das TEV foi observada apenas nas células TEV-0 hora. Em nosso controle não
houve marcação para o HLA-G, pois não eram específicas para estas células.
A expressão da CK7, marcador de célula epitelial, com banda esperada de 123
pb, foi positiva nas células TEV-0 hora. Porém, observamos que não houve
expressão deste gene na TEV-24 horas e que houve uma marcação positiva para as
hES similar a encontrada nas TEV-0 hora.
As bandas esperadas para o GAPDH de 463 pb, utilizadas como controle da
reação foram observadas. Convém ressaltar que a banda de TEV-24 horas foi bem
menor quando comparada com as TEV-0 hora também com a amplificação desse
gene. Esse fato vem concordar com os observados para outros genes, talvez
indicando menor quantidade de RNA inicial mesmo mantendo-se o mesmo numero
de células para a realização da primeira etapa de extração do RNA, talvez indicando
declínio e morte das células TEV.
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M

TEV-0 TEV-24 hES

250 pb

Oct4

250 pb

Nanog

250 pb

Vimentina

HLA-G

250 pb

250 pb

CK7

500 pb

GAPDH

Legenda: O cDNA obtido a partir do RNA foi utilizado como fita molde. Os oligonucleotídeos utilizados
anelam nos genes Oct-4, Nanog, vimentina, HLA-G; CK7 e GAPDH (controle). O produto
obtido na RT-PCR foi submetido à corrida eletroforética em gel de agarose 1,5 %, sob
2

tensão de 100 V/cm e corado com brometo de etídeo antes de ser fotografado pelo sistema
Image Quant VDS. M: Marcador de peso molecular, Gene Ruler 1 Kb DNA Ladder
Linha 1: TEV-0 – Células da placenta submetidas à extração de RNA logo após coleta;
Linha 2: TEV 24 – Células da placenta humana submetidas à extração de RNA 24 horas
após coleta; Linha 3: Células embrionárias humana utilizadas como controle. Em todos os
experimentos a água foi utilizada como controle negativo das reações

Figura 38 – Análise molecular por RT-PCR das células TEV de placenta humana
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6 DISCUSSÃO

Dentre as novas áreas da Medicina, a Medicina Regenerativa tem se
expandido muito nos últimos anos, com cada vez mais interesse nas diversas fontes
e tipos de células-troncos. Um consenso recente dentre os pesquisadores que
trabalham nessa área, é que provavelmente não existe uma célula-tronco ideal para
todos os protocolos de terapia celular, mas provavelmente existam alguns tipos
celulares que são mais indicados para alguns protocolos, dependendo do resultado
que se quer atingir.
Sempre foi discutido o potencial das células tronco embrionárias, sabidamente
pluripotentes com a capacidade de se diferenciar em todos os tecidos e tipos
celulares presentes no organismo. Entretanto, por causa de princípios éticos, é difícil
que se aceite usar esse tipo celular para o tratamento com células-tronco. Algumas
alternativas já foram descritas para a produção de células embrionárias
independente de gametas e da fecundação. A mais recentemente descrita, e que
vem revolucionando o campo de células-tronco é o processo de reprogramação
celular descrito pela primeira vez em 2006 por Takahashi e Yamanaka. Entretanto,
apesar de funcional, a técnica ainda é pouco eficiente e precisa de ajustes para que
as células pluripotentes induzidas possam ser usadas em protocolos de terapia
celular em humanos.
Outra alternativa que tem se mostrado bastante interessante, são as células de
origem fetal, porém que não fazem parte diretamente do feto, mas são anexos fetais
desprezados após o parto. É o caso da membrana amniótica, cordão umbilical,
placenta, saco vitelino e alantóide, sendo os dois últimos úteis para animais que não
incorporam totalmente esses dois anexos como é o caso dos humanos
(CENTRULO; CENTRULO, 2006; HEMBERG et al., 2007; EVANGELISTA;
SONCINI; PAROLINI, 2008; BÁRCENA et al., 2008; HWANG et al., 2009). Na
espécie humana, tem-se explorado mais os três primeiros exemplos, sendo que para
células provenientes de membrana amniótica e tecido placentário foi fundada
recentemente

uma

sociedade

internacional

de

células-tronco

placentárias

(BORLONGAN; PAROLINI, 2010), a qual tem estimulado e permitido uma grande
difusão do potencial dessas células. Tanto no caso da membrana amniótica quanto
da placenta, ambos são tecidos de origem embrionária não totalmente diferenciados
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e que apresentam certa plasticidade. Uma vantagem ao uso desses tecidos é que os
mesmos são desprezados logo após o parto, portanto sem incitar grandes
implicações éticas e legais para sua doação e utilização em pesquisa.
Nesse trabalho nosso grupo teve como objetivo maior produzir uma cultura de
células-tronco de placenta humana a termo, em especial de um grupo particular de
células placentárias chamadas de células trofoblásticas extravilosas (TEV). As
células TEV foram escolhidas principalmente por apresentarem a molécula HLA-G,
que é pouco polimórfica na espécie humana e aparentemente essencial no processo
de

tolerância

materno-fetal

e

manutenção

da

gestação.

Sua

localização

característica, no trofoblasto extraviloso e na superfície dos vilos, fortalece a
narrativa de que essas células são as principais envolvidas na interface maternofetal. Aparentemente, as células TEV têm ainda um papel no determinismo do
momento do parto, mostrando ser o processo do parto uma ação conjunta da mãe e
do bebê. Juntando todas as características das células fetais da placenta e em
especial das células TEV, nosso grupo decidiu explorar mais o potencial dessas
células com vistas à sua aplicação na medicina regenerativa, uma vez que por conta
de suas características, talvez pudessem ser usadas em transplantes celulares
heterólogos sem risco de rejeição. Isso seria um grande avanço, uma vez que em
vários lugares do mundo estão se firmando bancos de células-tronco.
Para melhor caracterizar o tecido placentário e verificarmos exatamente o local
de coleta das células TEV, foram feitos cortes histológicos de cotilédones retirados
da face materna da placenta. Após o processamento, verificamos que as células
TEV se encontram na região dos vilos coriônicos e na região do trofoblasto
coriônico. Além disso, comprovamos que as células TEV apresentam uma
morfologia que se assemelha com células embrionárias, com núcleo grande e
arredondado e uma relação núcleo citoplasma incomum às células diferenciadas,
sendo

o

citoplasma

escasso

e

o

núcleo

abundante.

As

reações

de

imunohistoquímica revelaram que células de placenta a termo apresentam ainda
alguma proliferação, como demonstrado pela marcação com o anticorpo antiPCNA3, o que é surpreendente para um tecido que está maduro e próximo do fim,
como é a placenta a termo. Em tempo, essas marcações foram especialmente
evidenciadas nas regiões da borda dos vilos, local onde podem também ser
encontradas células TEV.
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7 Conclusões

Com a finalização desse trabalho podemos concluir que:
• Foi possível estabelecer o cultivo de células TEV derivadas da placenta
humana a termo (37 a 40 semanas de gestação).
• As células TEV mantém suas características morfológicas e seu
padrão de expressão de proteínas encontradas no tecido placentário e
quando realizado o cultivo.
• As células TEV e o tecido placentário aparentemente possuem
potencial de proliferação celular, porém esse potencial diminui muito e
rapidamente quando as células estão fora do organismo, in vitro.
• As células TEV são células-tronco, porém não apresentam capacidade
proliferativa in vitro como outras células-tronco de diferentes origens
previamente descritas na literatura, inibindo, portanto seu uso em
protocolos de terapia celular aplicados na medicina regenerativa.
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