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RESUMO 

 
CHUCRI, T M. Imunofenotipagem de leucócitos da placenta bovina 
[Immunophenotyping of leukocytes in the bovine placenta]. 2009.  84f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

 

Linfócitos e macrófagos são os principais tipos de leucócitos envolvidos no processo 

de tolerância materno-fetal. Os linfócitos são divididos em sub-populações de acordo 

com sua função e fenótipo, apesar de serem morfologicamente semelhantes. Seus 

tipos incluem os linfócitos T, linfócitos B e natural killers (NK). Macrófagos são 

células que derivam da migração dos monócitos sangüíneos para o tecido. Na 

placenta, os macrófagos desempenham um papel importante na regulação da 

apoptose, prejudicial para o desenvolvimento do embrião, e no processo de 

apresentação antigênica. Pouco se sabe sobre esses leucócitos na placenta bovina, 

como sua quantidade e onde estão presentes. Desta maneira, este trabalho tem por 

objetivo principal identificar as populações de linfócitos e macrófagos presentes na 

placenta bovina utilizando marcadores específicos e citometria de fluxo. Neste 

estudo, foram utilizados amostras de placentônios e região intercaruncular de vacas 

nos três diferentes trimestres da gestação (cinco animais de cada trimestre). As 

suspensões celulares obtidas foram incubadas com anticorpos monoclonais anti-

CD3, anti-CD8, anti-(CD14), e anti-CD335 (uNK) e avaliados pela citometria de fluxo. 

No placentônio, no primeiro trimestre da gestação, a porcentagem média de células 

marcadas CD3+ foi de 2,37%, CD8+, 2,39%, CD14+, 1,16% e CD335+, 0,78%. Para 

a região intercaruncular, a porcentagem de células CD3+ foi 3,43%, 4,41% CD8+, 

CD14+ 3,91% e CD335+ 0,56%. No segundo trimestre gestacional, o placentônio 

apresentou 0,63% de células positivas para CD3+, 0,62% para CD8+, 0,34% para 

CD14+ e 0,55% para CD335+. Na região interplacentomal a porcentagem de células 

marcadas com CD3+ foi 1,59%, 1,25% para CD8+, 0,38% para CD14+ e 0,39% para 

CD335+. No terceiro trimestre gestacional, o placentônio apresentou 0,72% de 

células marcadas para CD3+, 0,75% para CD8+, 1,05% para CD14+ e 0,77% para 

CD335+. Na região interplacentomal a porcentagem de células marcadas para CD3+ 

foi 1,59%, 1,50% para CD8+, 0,60% para CD14+ e 0,48% para CD335+. Com base 

nos resultados apresentados, podemos concluir que a população de leucócitos na 
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placenta bovina é menos numerosa quando comparada às outras espécies como 

camundongos e humanos, provavelmente pelo tipo de placenta sinepiteliocorial que 

constitui uma barreira significativa para o sistema imunológico materno, diminuindo 

drasticamente a exposição do concepto a ele. 

 

 

Palavras-chave: Leucócitos. Gestação. Bovinos. Placenta. Tolerância materno-fetal. 
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ABSTRACT 

 

 

CHUCRI, T M. Immunophenotyping of leukocytes in the bovine placenta 
[Imunofenotipagem de leucócitos da placenta bovina]. 2009.  84f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

 

Lymphocytes and macrophages are the main types of leukocytes involved in the 

maternal-fetal process of tolerance. Lymphocytes may be divided in subpopulations 

according to their function and phenotype, although being morphologically similar. Its 

types include the T lymphocyte, B lymphocyte and natural killers (NK). Macrophages 

are cells that derive from the migration of blood monocytes to the tissue. In the 

placenta, macrophages play an important role in the regulation of apoptosis which is 

deleterious to the development of the embryo and in the process of antigen 

presentation. There are very few references regarding the presence and quantity of 

leukocytes in the bovine placenta, therefore this project aims to identify lymphocytes 

and macrophages populations in the bovine placenta by using specific markers and 

flow cytometry. In this study placentomes and interplacentomal regions of cows in the 

three trimesters of pregnancy (five animals of each trimester) were used. Cells were 

incubated with the following monoclonal antibodies: anti-CD3, anti-CD8, anti-CD14,) 

and anti-CD335 (uNK) and evaluated by flow cytometry. In the first trimester of 

pregnancy, for the placentome, the average percentage of cells marked CD3+ was 

2.37%, CD8+ 2.39%, , CD14+ 1.16% and CD335+ 0.78%. For the interplacentomal 

region the percentage of CD3+ was 3.43%, CD8+ 4.41%, CD14+ 3.91%, and 

CD335+ 0.56%. In second trimester of pregnancy, the placentome presented 0.63% 

of cells marked with CD3+, 0.62% of CD8+, 0.34% of CD14+ and 0.55% of CD335+. 

In the interplacentomal region the percentage of cells marked with CD3+ was of 

1.59%, 1.25% of CD8+, 0.38% of CD14% and 0.39% of CD335+. In the third 

trimester of pregnancy, the placentomes had presented 0.72% of cells marked with 

CD3+, 0.75% of CD8+, 1.05% of CD14+ and 0.77% of CD335+. In the 

interplacentomal region the percentage of cells marked with CD3+ was of 1.59%, 

1.50% of CD8+, 0.60% of CD14+ and 0.48% of CD335+. Based on the presented 

results, we can conclude that the leukocytes population in the bovine placenta is less 
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numerous than those described for other species like mouse and human, probably 

because it is a sinepithelial type placenta that constitutes a significant barrier to  the 

maternal immunological system, diminishing drastically the conceptus antigen 

exposition to it. 

 

 
Keywords: Leukocytes. Pregnancy. Bovine. Placenta. Maternal-fetal tolerance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A pecuária brasileira possui uma posição de destaque no cenário 

internacional e têm registrado um crescimento significativo na produção de carne 

bovina (BRASIL, 2009).  

Para se garantir a alta qualidade desses animais, fazem-se necessárias 

pesquisas relacionadas à medicina veterinária, criação e reprodução destes, e os 

fatores que possam interferir nos produtos finais devem ser estudados e 

minimizados. Dentre os diversos aspectos da reprodução, a garantia da manutenção 

e sucesso da gestação possui importância ímpar e a tolerância materno-fetal é um 

fator essencial para que isso aconteça. 

Dentro do aspecto reprodutivo dos bovinos destaca-se a placenta. A placenta 

é um órgão transitório presente somente durante a prenhez e possui funções de 

proteção, nutrição, respiração e controle endócrino (KING; ATKINSON; 

ROBERTSON, 1982; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999). Além disso, possui uma 

grande importância imunológica na transferência de imunoglobulinas e tolerância, 

regulação do desenvolvimento fetal, liberação de citocinas, como também, nas 

funções efetoras e citotóxicas apresentadas por linfócitos (GRUNERT, 1982; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999; MICHELON et al., 2006).   

Atualmente, a placenta tem sido muito utilizada como modelo no estudo da 

imunologia de transplantes, pois o feto é um tecido semi-alogênico, ou seja, possui 

parte da genética materna e paterna.  

O sistema imunológico apresenta um importante papel, não apenas como 

órgão de defesa contra agressões externas, mas também como mediador do 

equilíbrio dinâmico do organismo. Apesar da reconhecida importância do sistema 

imunológico, ainda existem grandes lacunas no conhecimento da imunologia da 

gestação que necessitam ser preenchidas. 

O reconhecimento materno da gestação compreende a detecção de 

antígenos fetais por células do sistema imune da mãe, e caso haja resposta imune 

materna, poderá haver, como conseqüência, a rejeição do embrião (HANSEN, 1997; 

SARAFANA et al., 2007). 

Desde o momento da implantação até o momento do parto, o ambiente 

uterino encontra-se modificado. Células leucocitárias, hormônios, interleucinas, 
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fatores de crescimento e outras proteínas encontram-se presentes, favorecendo a 

tolerância imunológica materna (PICCINI, 2003). 

Em particular, linfócitos e macrófagos são os leucócitos mais comumente 

envolvidos com o mecanismo de tolerância materno-fetal. Linfócitos são células 

responsáveis pelo reconhecimento de antígenos e pela execução de respostas 

imunes (celular e humoral) (JANEWAY et al., 2008). Durante a gestação estas 

células sofrem alterações na sua atividade funcional, levando a um redirecionamento 

da resposta imune, que resulta em tolerância temporária para os antígenos fetais 

(HANSEN, 1997). Já os macrófagos desempenham um importante papel na 

regulação da apoptose que é deletéria para o desenvolvimento do embrião 

(ABRAHAMS et al, 2004) e no processo de apresentação antigênica (SCHLAFER; 

FISHER; DAVIES, 2000). Possuem também varias funções bioquímicas que 

favorecem a tolerância imunológica do embrião (HEIKKINEN et al., 2003) como a 

produção de citocinas (SCHLAFER; FISHER; DAVIES, 2000). Ressalta-se que a 

diminuição da atividade dessas células no final da gestação está associada à casos 

de retenção placentária (MYIOSHI; SAWAMUKAI, 2004). 

Na placenta bovina, leucócitos são encontrados no início e ao final da 

gestação (OLIVEIRA; HANSEN, 2008). Nesse tecido, estas células estão localizadas 

em maior quantidade na região intercaruncular e em menor quantidade no 

placentônio (GOGOLIN-EWENS, 1989; OLIVEIRA; HANSEN, 2008). 

Uma vez que leucócitos, em particular linfócitos e macrófagos participam 

ativamente do processo de tolerância materno-fetal, a fenotipagem dessas células 

se apresenta como uma informação importante para a compreensão deste processo.    

 Nesse sentido, faz-se necessária a caracterização fenotípica dos linfócitos T 

(CD3 e CD8), dos macrófagos (CD14) e das células natural killers (CD335) na região 

do placentônio e na região interplacentomal da placenta bovina no primeiro, segundo 

e terceiro terço da gestação, pela técnica de citometria de fluxo, que é o objetivo 

desse trabalho de pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 
 

Esta revisão procura descrever sucintamente, a participação dos leucócitos 

no processo de tolerância materno-fetal na gestação bovina.  

 

 

2.1 BOVINOCULTURA NO BRASIL 

 

 

O crescimento populacional humano aliado aos limites da ocupação territorial 

mundial determina a necessidade de maximizar a eficiência dos processos 

produtivos para que as demandas por alimento da sociedade moderna sejam 

supridas. A espécie bovina foi domesticada e selecionada, constituindo importante 

fonte alimentar para a população humana (MARQUES et al., 2007). 

    Atualmente, a pecuária possui posição de destaque na economia nacional. O 

alto padrão da sanidade e qualidade dos produtos de origem bovina elevou as 

exportações para US$ 4,1 bilhões em 2003. Com isso, o Brasil hoje assume o 

primeiro lugar dentro da exportação mundial de carne bovina (BRASIL, 2009). 

Tal sistema produtivo animal é altamente influenciado pelos índices 

reprodutivos das fêmeas, as quais devem apresentar um adequado intervalo entre 

partos, ao redor de 12 meses, garantindo a produção de um bezerro/vaca/ano. 

Contudo, estima-se que o intervalo médio observado entre partos nos rebanhos 

brasileiros seja de aproximadamente 18 meses (MARQUES et al., 2007). 

Produzir animais de alto padrão é essencial para a manutenção dessa 

atividade no concorrido mercado internacional e, para isso, é necessário o 

desenvolvimento de tecnologias e pesquisas relacionadas principalmente a 

reprodução desses animais. 
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2.2 PLACENTA & PLACENTAÇÃO 

 

 

Realdus Columbus (1516-1559) introduziu o termo “placenta” ao descrever as 

estruturas liberadas após o parto, em mulheres, como uma afusão de material 

residual em forma de bolo circular.  

Atualmente, o termo placenta possui um significado mais amplo, não se 

referindo apenas às estruturas discoidais encontradas em mulheres, coelhos, ratos, 

camundongos e cobaias, mas a todas as estruturas, não importando a forma, que 

permitem uma aposição ou fusão entre as membranas fetais e a mucosa uterina, de 

maneira que ocorram as trocas fisiológicas (ATKINSON; KING; AMOROSO, 1984; 

ENDERS; BLANKENSHIP, 1999). 

A placenta é um órgão endócrino e transitório, localizado no útero e essencial 

na manutenção da gestação. Como conceito clássico, é o estabelecimento de 

ligação entre a mãe e o feto, ou seja, a aposição ou fusão das membranas fetais 

com a mucosa uterina (LEISER; KAUFMANN, 1994; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

1999). 

No processo de desenvolvimento placentário, existem quatro diferentes 

membranas fetais, sendo elas: a membrana coriônica; a membrana aminiótica; a 

membrana alantóide e o saco vitelínico (LEISER; KAUFMANN, 1994).  

A membrana amniótica, mais interna, reveste diretamente o feto e parte do 

cordão umbilical, apresenta um folheto duplo, de maneira a formar uma bolsa repleta 

de líquido. Caracteriza-se pela função de hidratação do feto, proteção mecânica, 

nutrição e lubrificação do canal do parto (SCHLAFER; FISHER; DAVIES, 2000).  

A alantóide é a membrana intermediária situada entre o córion e o âmnio, 

apresenta dois folhetos, o primeiro formado com o córion, chamado alantocórion, e o 

segundo formado com o âmnio, denominado alantoâmnio.  Como funções, o 

alantóide confere proteção mecânica ao feto, previne a desidratação, determina o 

equilíbrio uterino, evitando rotações, como também, participa da lubrificação do 

canal do parto (SCHLAFER; FISHER; DAVIES, 2000).  

Já o córion, ou membrana coriônica, é a membrana mais externa, forma um 

saco completamente fechado e sem líquido que possui dois folhetos, um externo 

chamado córion, que modificado origina a placenta fetal, e outro interno chamado 

alantocórion ou córioalantóide, relacionado com a membrana alantóide, no qual os 
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vasos sanguíneos sustentam-se para a nutrição fetal. Dentre suas funções estão a 

proteção mecânica, a interação materno-fetal, a composição da parte fetal da 

placenta e a realização da troca de gases e nutrientes entre mãe e feto (SCHLAFER; 

FISHER; DAVIES, 2000). 

De uma maneira geral, as funções placentárias envolvem a substituição do 

trato intestinal do feto, como também, dos pulmões, rins, fígado e glândulas 

endócrinas (KING; ATKINSON; ROBERTSON, 1982; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

1999).  Em fases mais adiantadas da gestação, ela assegura o desenvolvimento, a 

respiração e a alimentação do feto (WOODING; FLINT, 1994; ERLEBACHER, 2001). 

 A placenta ainda apresenta uma importante função já mencionada 

anteriormente, no que se refere à transferência de imunoglobulinas, à tolerância 

imunológica, à liberação de citocinas e às funções efetoras e citotóxicas dos 

linfócitos (HUNT; MCINTIRE; PETROFF, 2006). 

Ressalta-se que, assim como o tipo de placenta, a transferência de 

imunoglobulinas maternas durante a gestação varia conforme a espécie animal 

(ENDERS; BLANKENSHIP, 1999). 

 

 

2.2.1 Placenta bovina 
 

 

Atualmente, a placenta de ruminantes artiodáctilos (i.e., bovinos, caprinos, 

ovinos, cervídeos) é classificada como zonária, cotiledonária e sinepiteliocorial 

(MARQUES et al., 2007).  

Nos bovinos a placenta é classificada como policotiledonária, sendo composta 

pela carúncula materna e o cotilédone fetal, que juntos formam os placentônios - 

unidades morfofuncionais da placenta (LEISER et al., 1997, HAFEZ, 2001). Os 

placentônios são ricamente vascularizados por vasos maternos e fetais e constituem 

as principais áreas de trocas placentárias (CHIKASHI; STRAUSS, 1987; HOFFMAN; 

SCHULER, 2002; IGWEBUIKE, 2009). 

Outra importante região da placenta bovina é a região intercaruncular, situada 

entre as carúnculas uterinas, esta se caracteriza por apresentar pregas, e 

microscopicamente possui um epitélio simples, rico em tecido glandular. Durante a 

gestação, a região intercaruncular libera um fluido albuminoso denominado “leite 
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uterino”, que é rico em proteínas. Quando esta secreção é absorvida pelo trofoblasto 

constitui-se em importante fonte de nutrição para o feto (ZELLER; KUHN, 1994; 

GRAY et al., 2001; DANTZER, 2002). 

Com relação às camadas de tecidos que separam a mãe do feto e o 

remodelamento dos tecidos endometriais, a placenta bovina é classificada como 

sinepiteliocorial (WOODING, 1992; LEISER; KAUFFMAN, 1994; LEE; WOODING; 

MORGAN, 1997; DAVIES; FISHER; SCHLAFER, 2000; IGWEBUIKE, 2006; 

HASHIZUME, 2007; MARQUES et al., 2007). 

Durante a gestação, as células binucleadas coriônicas migram do epitélio 

coriônico para se fundir com as células epiteliais uterinas. Essa fusão origina as 

células multinucleadas. Com isso, forma-se um epitélio materno-fetal híbrido, 

explicando a classificação em placenta sinepiteliocorial (WOODING, 1992, LEISER; 

KAUFFMAN, 1994).  

Assim, esta classificação sinepiteliocorial refere-se às camadas teciduais da 

barreira materno-fetal, um processo de implantação levemente invasivo, na qual seis 

camadas teciduais (endotélio materno, tecido conjuntivo materno, epitélio materno, 

trofoblasto, tecido conjuntivo embrionário e endotélio fetal) estabelecem os limites 

entre a circulação fetal e materna, constituindo uma barreira complexa (JOOSTEN; 

HENSEN, 1992; LEISER; KAUFFMAN, 1994; ENDERS; BLANKENSHIP, 1999). 

No que se refere à transferência imunológica, a placentação sinepiteliocorial 

dos bovinos, impede a transferência de imunoglobulinas durante a gestação 

(GRUNERT, 1982; VAZ, 2004; TIZARD, 2009). 

 

 

2.3 TOLERÂNCIA IMUNOLÓGICA E A GESTAÇÃO 

 

 

A gestação constitui um fenômeno ímpar no organismo no que se refere ao 

comportamento do sistema imune. O feto é resultante da união entre dois indivíduos 

incompatíveis do ponto de vista imunológico, e tem sido comparado a um enxerto 

semi-alogenêico, pois expressa moléculas do complexo de histocompatibilidade 

principal (MHC) tanto materno quanto paterno e, por isso, o sistema imune da mãe 

precisa “driblar” os antígenos fetais durante toda a gestação (THELLIN et al., 2000).  
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Sabe-se que, durante o período gestacional, o embrião é reconhecido pelo 

sistema imune materno, sem que seja disparada uma resposta imunológica contra 

sua permanência e desenvolvimento naquele ambiente, como ocorreria em qualquer 

outra circunstância de exposição à antígenos. Assim, o sistema imune materno 

garante um ambiente favorável para o desenvolvimento do concepto. Esse 

fenômeno pode então ser designado “tolerância imunológica” (MICHELON et al., 

2006). 

Diversos fatores estão envolvidos nesta complexa rede imunoregulatória que 

resulta na tolerância e regulação do desenvolvimento fetal, dentre eles destacam-se: 

o reconhecimento do complexo de histocompatibilidade principal (MHC) paterno 

(expresso pelo embrião), o controle da citotoxidade direta das células natural killer 

uterinas (uNK), atividade das células T regulatórias, a liberação de diferentes 

citocinas e a influência hormonal sobre o sistema imune materno (SARAFANA et al., 

2007). 

A enzima indoleamina 2,3-dioxegenase ou simplesmente IDO, que participa 

do metabolismo do triptofano, o qual é necessário para a ativação de células T é 

outro mecanismo com atividade imunossupressora descrito (MUNN et al., 1998; 

GULERIA; SAYEGH, 2007). 

O MHC de classe I é fundamental na apresentação antigênica para as células 

T citotóxicas e células natural killer (NK), estando presente em quase todas as 

células nucleadas do corpo, mas não é expresso pelas células trofoblásticas fetais. 

Este mecanismo é fundamental para a proteção placentária e do feto contra a 

agressão pelo sistema imune materno (DAVIES; FISHER; SCHLAFER, 2000; 

HUDDLESTON; SCHUST, 2004). 

Entretanto, Davies (2006/2007) relataram que as células trofoblásticas 

bovinas não apresentam MHC classe I até os 120 dias de gestação; contudo, no 

terço final da prenhez, as células trofoblásticas nas regiões intercarunculares e nas 

regiões da arcada da placenta passam a expressa-las, podendo, desta maneira, 

induzir ao parto. 

As células imunes maternas que medeiam respostas imunológicas sofrem, 

durante a gestação, uma alteração quanto ao número e função, garantindo, assim, 

que a mesma progrida (KOLB; CHAOUAT; CHASSOUX, 1984; HANSEN, 2007). Os 

linfócitos T estão, diretamente, envolvidos neste mecanismo (HANSEN, 2007).  
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Segundo Hansen (1997), os linfócitos T maternos alteram sua função, 

ocorrendo um redirecionamento da resposta imune, a uma tolerância temporária dos 

antígenos fetais, como também há ativação de uma população imunossupressora 

específica deles. 

Macrófagos também desempenham um importante papel na tolerância 

materno-fetal. Eles atuam na regulação da apoptose que é deletéria ao 

desenvolvimento do embrião (ABRAHAMS et al., 2004), além de possuírem várias 

funções bioquímicas que favorecem a não rejeição ao tecido fetal (HEIKKINEN et al., 

2003). 

Conforme descrito acima, durante todo o período gestacional existe uma 

modulação da resposta imune na interface materno-fetal. Além das células 

imunológicas especializadas também estão presentes as citocinas que podem ser 

oriundas da ativação de linfócitos T helper, como também, da atividade de 

macrófagos e células NK na resposta imune inata e no epitélio decidual e estroma 

placentário, locais de indução parcial de tolerância materna (WILCZYNSKI, 2005). 

Na interface materno-fetal existem moduladores responsáveis pelo equilíbrio 

imunológico entre a mãe e o feto que incluem as citocinas do tipo Th1 (IL-1, IL-2, IL-

12, IL-15, IL-18, IFN-γ e TNF-α) e Th2 (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13) (HANSEN, 

1995; MELLOR; MUNN, 2000; COSTEAS et al., 2004). Essas citocinas 

respectivamente são pró e antiinflamatórias, as quais contribuem para a manutenção 

entre a imunidade celular (Th1) para o feto, e imunidade humoral Th2 favorecendo a 

prenhez (COSTEAS et al., 2004).  

Segundo Sargent, Borzychowsky e Redman (2006), as citocinas do tipo Th2, 

em particular as citocinas IL-4 e IL-10 parecem ser essenciais na manutenção e 

sucesso da gestação. Ambas são responsáveis pela inibição da ativação das células 

NK uterinas (BUBANOVIC, 2003). O predomínio de citocinas de perfil Th1 sobre 

citocinas do tipo Th2 resultaria na interrupção da gestação (CHAOUAT et al., 1990). 

É importante considerar que a relação entre o sistema hormonal e imune. A 

progesterona é o hormônio feminino com atividade mais peculiar sobre o sistema 

imune materno na interface materno-fetal (LIGAM et al., 2005). Este hormônio, por si 

só, é capaz de suprimir a função efetora das células T, exercendo um efeito direto na 

modulação de canais de potássio, na membrana celular, como também, sobre os 

íons-cálcio, influenciando diretamente a expressão gênica dessas células (EHRING 

et al., 1998). 
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A progesterona pode modular a diferenciação, maturação e função das 

células dendríticas para mudar a função do sistema imune materno (LIGAM et al., 

2005). Este hormônio apresenta um papel na sobrevivência do enxerto fetal por 

bloquear a proliferação de linfócitos, modulando a produção de anticorpos, 

reduzindo o “burst” oxidativo em monócitos, alterando a secreção de citocinas pelas 

células T (PELTIER, 2003). 

Outro importante fator imunorregulatório ligado à progesterona está 

relacionado com sua ação sobre os linfócitos T gama delta (γδ). Este tipo de linfócito 

T, sob o estímulo alogênico, passa a expressar também receptores para a 

progesterona. A partir disso, sob altas concentrações desse hormônio, tais linfócitos 

passam a sintetizar uma proteína imunomodulatória chamada PIBF (SZEKERES-

BARTHO et al., 1996). 

Atualmente, tem-se proposto que o líquido seminal e outros componentes do 

esperma contribuem para um efeito imunossupressor sobre a superfície da mucosa 

do trato reprodutivo da fêmea. Esta exposição resulta em mecanismos que induzem 

mudanças no número de leucócitos endometriais, proporcionando um meio ambiente 

favorável para a apresentação de alo-antígenos paternos às células 

imunocompetentes da mãe, preparando esse tecido para a implantação do embrião 

(KAYISLI; MAHUTTE; ARICI, 2002). 

 

 

2.4 LEUCÓCITOS 

 

 

Os leucócitos são células nucleadas do sangue com formato esférico, 

produzidas na medula óssea e especializadas na defesa do organismo (HUNT, 

1994; JANEWAY et al., 2008; TIZARD, 2009). Estes podem ser classificados de 

acordo com a granulosidade do citoplasma e a quantidade de lóbulos nucleares em 

cinco tipos distintos de células: neutrófilos; eosinófilos; basófilos; linfócitos e 

monócitos (ROITT; BROSTOFF; MALE, 2003). 

Estas células podem ser encontradas no sangue e na circulação linfática, 

desempenhando a função de defesa contra microrganismos em tecidos e órgãos. 

Quando localizados em tecidos, estes adquirem funções adicionais, que estão 
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relacionadas com o crescimento, desenvolvimento e regulação celular (HUNT 

PETROFF; BURNETT, 2000). 

 

 

2.4.1 Linfócitos  
 

 

Os linfócitos constituem um grupo heterogêneo de células do sistema imune, 

encontrados em 20 a 30 % no sangue. Suas características morfológicas se 

distinguem dos outros leucócitos. Como função, são responsáveis pelo 

reconhecimento de antígenos e pela execução de respostas imunes (celular e 

humoral). Três grupos de células compartilham essa morfologia, as células T, as 

células B e as células NK (JANEWAY et al., 2008). 

Morfologicamente, estes se apresentam como células redondas ou ovais, 

geralmente pequenas, sendo encontradas no sangue e nos órgãos linfóides. Seu 

tamanho varia entre 6 a 10 µm de diâmetro e seu núcleo ocupa a maior parte da 

célula possuindo apenas uma pequena e fina borda de citoplasma (RICH, 1996; 

ROITT; BROSTOFF; MALE, 2003). 

Entretanto, a terceira população de linfócitos, ou seja, as células NK, 

apresentam uma morfologia distinta. Estas são células grandes, possuindo grânulos 

em seu citoplasma. Como função, as células NK apresentam citotoxicidade celular 

além de secretarem citocinas (BULMER; JOHNSON; BULMER, 1987; GUMPERS; 

PARHAM, 1995; TIZARD, 2009). 

Dentre as três populações de linfócitos, estes podem ser subdivididos de 

acordo com suas moléculas de superfície e sua função biológica. Os linfócitos T 

possuem receptores antigênicos específicos TCR (JANEWAY et al., 2008). 

A produção de citocinas é uma importante função dos linfócitos; elas são 

moléculas proteicas solúveis biologicamnete ativas que medeiam interações entre as 

células do sistema imune (SARGENT; BORZYCHOWSKY; REDMAN, 2006). 

Segundo Goldsby, Kindy e Osborne (2000), as citocinas possuem um papel 

fundamental na ativação de células B, células T e macrófagos.  

Diferentes subpopulações de linfócitos induzem a produção de um grupo 

distinto de citocinas (NAIMAN et al., 2002; SARGENT; BORZYCHOWSKY; 

REDMAN, 2006). Dessa forma, linfócitos Th1 produzem IL-2, IFN-γ e TNFα que 
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induzem a imunidade celular e o abortamento. Linfócitos Th2 produzem a IL-3, IL-4 e 

IL-10, que promovem a inibição da atividade citotoxica, mantendo as uNK inibidas, 

além de apresentarem potencial antiinflamatório  (NAIMAN et al., 2002). 

 

 

2.4.2 Macrófagos  
 
 

Os macrófagos são células que derivam da migração dos monócitos 

sangüíneos para o tecido, constituindo 5% dos leucócitos circulantes. 

Morfologicamente, são células grandes, redondas e com citoplasma abundante, cujo 

centro encontra-se um núcleo único, geralmente arredondado (JANEWAY et al., 

2008).  

Estas células compõem o SMF, cuja principal função é a fagocitose. 

Entretanto, os macrófagos também secretam moléculas que amplificam a reposta 

imune específica, além de estarem envolvidos com o processo de inflamação 

(JANEWAY et al., 2008). A IL-1, IL-6, IL-12, IL-18 e TNFα são as principais citocinas 

secretadas pelos macrófagos, envolvidas na modulação da resposta imunológica 

(TIZARD, 2009).  

 

 

2.5 LEUCÓCITOS NA RESPOSTA IMUNOLÓGICA 

 

 

Os microrganismos aos quais um individuo saudável se depara apenas 

ocasionalmente causam enfermidades perceptíveis. A maior parte deles é detectada 

e destruída por mecanismos de defesa (ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

A defesa primária contra patógenos envolve mecanismos físicos e 

imunológicos. Transpassadas as barreiras físicas naturais e iniciada a replicação do 

microrganismo nos tecidos do hospedeiro, mecanismos imunológicos inatos iniciam 

sua atuação (ALBERTS et al., 2002).  

A resposta imune inata é caracterizada pela inespecificidade antigênica em 

suas ações e por não gerar células de memória. Participam desta resposta vários 

tipos celulares (macrófagos, monócitos, mastócitos, basófilos, eosinófilos, NKs, DCs 
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e neutrófios) e moléculas como proteínas do complemento, citocinas entre outras 

(TIZARD, 2009). 

Paralelamente a esta primeira tentativa de eliminação do patógeno é 

desencadeada uma resposta imunológica adaptativa mediada por células B e T que 

resulta na geração de células efetoras antígeno-específicas e de células de memória 

que podem prevenir uma reinfecção pelo mesmo microrganismo (ABBAS, 

LICHTMAN, 2005).  

Em infecções tissulares, caso um microrganismo consiga driblar as linhas de 

defesa iniciais, ele é imediatamente reconhecido por macrófagos residentes, 

iniciando uma resposta inflamatória, caracterizada por dor, rubor, calor e edema no 

local da infecção, causadas por alterações na circulação sanguínea local (JANEWAY 

et al., 2008). 

A resposta inflamatória gerada é mediada por uma grande variedade de 

moléculas sinalizadoras, tais como prostaglandinas e citocinas, algumas das quais 

com funções quimiotáticas (ROITT; BROSTOFF; MALE, 2003). Parte delas atraem 

neutrófilos, o segundo maior grupo de fagócitos do organismo. Abundantes na 

circulação, mas não presentes em tecidos sadios, os neutrófilos são as primeiras 

células recrutadas em grande número para o local da nova infecção. Mais tarde 

serão atraídas outras células como células dendríticas e mais monócitos, que darão 

origem a novos macrófagos (ALBERTS et al., 2002; SINGH et al., 2007). 

Os fagócitos reconhecem os patógenos através de seus receptores de 

superfície, que discriminam as moléculas de superfície de células estranhas 

daquelas apresentadas por células do hospedeiro, ou que reconhecem patógenos 

opsonizados por moléculas do sistema complemento, que também é rapidamente 

ativado assim que ocorre a invasão dos tecidos (ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

A interação bidirecional entre a resposta imunológica inata e adaptativa é 

fundamental para sua função normal. A imunidade inata participa no 

desencandeamento e na regulação da imunidade específica, por meio da 

apresentação de antígenos aos linfócitos T e da liberação de moléculas 

sinalizadoras. Por outro lado, as resposta específicas potencializam os mecanismos 

de defesa utilizados pelas células que compõem a imunidade inata, por meio da 

liberação de citocinas (ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

Linfócitos T apenas reconhecem e respondem a peptídeos antigênicos 

estranhos quando estes estão ligados à superfície de outras células. Nestas células 
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ocorre o processamento de proteínas antigênicas em fragmentos de peptídeos, que 

são apresentadas aos linfócitos em associação ao MHC de classe II, proteínas 

integrantes da membrana plasmática de APCs. Segundo Abbas, Lichtman e Pober 

(1997), a maior parte das células dos mamíferos parece ser capaz de fagocitar e 

digerir antígenos protéicos, entretanto, apenas células dendríticas, fagócitos 

mononucleares e linfócitos B normalmente expressam o MHC de classe II. 

Nos bovinos, a quantidade de leucócitos circulante considerada normal varia 

entre vários relatos. Tal alteração é devida, principalmente, diferentes técnicas 

empregadas e a variações fisiológicas e ambientais, tais como estresse, atividade 

muscular, higidez, temperatura ambiente, altitude, qualidade nutricional, idade média 

e possivelmente, raça e sexo (JAIN, 1986; KRAMER, 2000). 

 

 

2.6 LEUCÓCITOS UTERINOS 

 

 

No útero gestante, os leucócitos podem ser responsáveis direta ou 

indiretamente pela expressão de receptores que potencialmente medeiam o 

reconhecimento do trofoblasto fetal, a invasão trofoblástica e a produção de 

citocinas que regulam e modulam a resposta imune materna (MOFFETT-KING, 

2002; RANGO, 2008), além de estarem relacionados com a angiogênese 

endometrial (OH; CROY, 2008). 

No trabalho realizado por Rango (2008) ficou demonstrado que no início da 

gestação ocorre um aumento do número de leucócitos sugerindo que o influxo e/ou 

a proliferação de leucócitos deciduais estão sobre influência endócrina, ou seja, 

existe uma interação entre os leucócitos maternos e as células fetais. 

O útero humano contém uma quantidade significativa de leucócitos, 

aproximadamente 8-30% do total existente no organismo, que estão distribuídos no 

endométrio uterino. Durante a gestação são observadas células NK, linfócitos T e 

macrófagos em grande quantidade e linfócitos B, que também estão presentes, 

porém, em pequena quantidade (PICCINNI, 2002; TRUNDLEY; MOFFETT, 2004). 
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2.6.1 Linfócitos uterinos 
 
 

Mecanismos imunológicos induzidos por linfócitos T têm demonstrado uma 

importante função no processo de implantação e desenvolvimento do embrião e no 

fenômeno da tolerância fetal (MUMM et al., 1998; PICCINNI, 2003).  

Em humanos, o número de células T e NK aumentam na decídua basalis 

(sítio de implantação), sugerindo que as células T se acumulam na interface 

materno-fetal e tem papel essencial na manutenção da implantação durante a 

gestação (SAITO, 2007). 

Segundo Sarafana et al. (2007), os linfócitos presentes na placenta 

desempenham funções efetoras/citotóxicas, exercidas na resposta imune, além de 

estarem envolvidos com a tolerância imunológica materna. 

 Na gestação, as mudanças no sistema imune materno são verificadas pelo 

aumento na circulação de células T regulatórias, as quais têm função de suprimir a 

função de linfócitos T (ALUVIHARE; KALLIKOUDIS; BETZ, 2004), pela anergia 

temporária dos linfócitos maternos (TAFURI et al., 1995) e pela síntese de proteínas 

imunossupressivas na interface materno-fetal incluindo a IL-10 (MURPHY et al., 

2005). 

A população de linfócitos T no útero humano constitui pouco menos que 20%, 

mas sua presença em infiltrações deciduais aumenta com o decorrer da gestação 

(WILCZYNSKI et al., 2002). Estas células são comumente encontradas de forma 

difusa na região do estroma uterino (TRUNDLEY; MOFFETT, 2004). 

Entretanto Sargent, Borzychowsky e Redman (2006) relatou que na placenta 

humana, os linfócitos, em particular as células T, foram observados até as 12 

primeiras semanas de gestação e não ocorreram mudanças na sua quantidade até o 

terceiro trimestre da gestação. 

Estudos comparando as sub-populações linfocitárias em útero de mulheres 

com gestações normais e mulheres com pré-eclampsia, verificaram que essas 

últimas possuíam um aumento na porcentagem de células NK e linfócitos T 

citotóxicos, e uma diminuição de linfócitos B e linfócitos T supressor quando 

comparadas às gestações normais. Também foi dosada a secreção de citocinas e 

verificou-se que as de perfil Th1 foram favorecidas (com níveis extremante altos de 
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IFN-γ e baixos de IL-6 e IL-10) e em pacientes com pré-eclâmpsia a secreção de IL-

12 estava diminuída quando comparada aos controles (WILCZYNSKI et al., 2002). 

Conforme trabalho realizado por Elami-Suzin e Mankuta (2007), as células NK 

são o tipo celular mais predominante encontrado na placenta humana no início da 

gestação. Estas constituem 60 a 70% dos linfócitos totais presentes na placenta e 

localizam-se no epitélio glandular do endométrio e ao redor de pequenas artérias 

(ASHKAR; CROY, 2001). A função destas células neste período ainda não está 

estabelecida, porém, supõe-se que elas sejam essenciais no desenvolvimento 

placentário e na interface materno-fetal (ELAMI-SUZIN; MANKUTA, 2007). 

A maioria das hipóteses quanto as funções potenciais dessas células, 

derivam de investigações mais detalhadas que foram conduzidas em camundongos 

e humanos, que apresentam placenta hemocorial. Nessas espécies, as células NK 

foram encontradas durante o processo de decidualização placentária, além de 

participarem da angiogênese endometrial (TAYADE et al., 2007; OH; CROY, 2008).   

Em bovinos, estudos revelaram que a distribuição de linfócitos foi menor na 

região caruncular e intercaruncular de vacas prenhes, quando comparadas a vacas 

não prenhes. Nesse mesmo estudo foi relatado ainda que há uma significativa 

redução no número de linfócitos no epitélio uterino bovino entre 19 e 27 dias após a 

fertilização (GOGOLIN-EWENS, 1989).  

Durante o início e o meio da gestação, o número de linfócitos e macrófagos 

no epitélio uterino bovino é reduzido com o intuito de se evitar a rejeição imunológica 

contra o feto. Essas células costumam tornarem-se mais evidente no meio e final da 

gestação, e são encontradas na região intercaruncular (VAN DER WIELEN; KING, 

1984, HANSEN, 1997). Entretanto, Leung et al. (2000) estudando a distribuição de 

subpopulações de células T uterinas e a expressão de interleucinas no 16o dia de 

gestação em bovinos, verificaram que essas células estavam presentes em altas 

concentrações no estroma sub-epitelial. 

Apesar do enorme crescimento subseqüente da placenta durante a gestação, 

os linfócitos não foram encontrados no epitélio caruncular uterino bovino aos 28 dias 

de gestação, período esse que corresponde ao início do desenvolvimento dessa 

região (LEE; WOODING; MORGAN, 1997). Em contrapartida, Oliveira e Hansen 

(2008) em estudo feito em vacas gestantes, observaram um aumento na quantidade 

linfócitos no dia 33-34 e no final de gestação. 
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No final da gestação bovina, linfócitos foram encontrados em pequena 

quantidade em placentas de gestações normais e em casos de retenção de 

placenta. Isto sugere que a presença de linfócitos na placenta, não possui uma 

função significante no período que antecede o parto (MIYOSHI; SAWAMUKAI; 

IWANAGA, 2002). Contudo, Cobb e Watson (1995) relataram que um significativo 

número de linfócitos CD8+ foram encontrados na região glandular do endométrio 

bovino, principalmente no período que antecede o parto. 

 

 

2.6.2 Células uNK 
 
 

As células NK são linfócitos derivados da medula óssea e dentre suas 

características está a atividade citotóxica na resposta imunológica não mediada 

através da pré-sensibilização por antígenos (TRINCHINERI, 1989; GUMPERS; 

PARHAM, 1995), atuando na via resposta imune inata. 

O mecanismo utilizado para eliminar microrganismos é o mesmo utilizado 

pelas células T citotóxicas gerados na resposta adaptativa. Os grânulos citotóxicos 

(perforina e granzima-A) são liberados sobre a superfície da célula-alvo e estes 

penetram pela membrana celular e induzem a morte celular programada. As NK são 

ativadas em resposta a interferons ou citocinas secretadas por macrófagos 

(JANEWAY, 2008). 

As células NK expressam diversos receptores de superfície responsáveis pelo 

reconhecimento de células alvo e sinalização para produção de citocinas 

(MORETTA; MORETTA, 2004; LANIER, 2005). Estes receptores podem ainda 

cooperar ou antagonizar entre eles (VIVER; NUNES; VELY, 2004). 

Uma subclasse de linfócitos NK, denominada uNK (KING; ALLAN; BOWEN, 

2000; MOFFET-KING, 2002), predomina durante a gestação no útero de diversos 

animais, inclusive em humanos (CROY et al., 1997; LOKE; KING, 2000). 

Estudos de imunofenotipagem das uNK em humanos revelaram que estas 

células se assemelham às células NK do sangue circulante (cNK), porém 

apresentam algumas diferenças na expressão de receptores permitindo distinguir 

essas duas sub-populações. Em humanos, 90% das cNK expressam baixos níveis 

de CD56 e são positivos para CD16 (CD56dim CD16brigth) e o restante expressa altos 
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níveis de CD56 e são CD16 (CD56bright CD16dim) (COOPER et al., 2001; 

TRUNDLEY; MOFFETT, 2004). 

Já as células uNK apresentam fenótipo para os receptores CD56bright CD16dim 

e constituem cerca de 90% da população leucocitária com características especiais 

como secreção de citocinas e citólise além de possuírem grande quantidade de 

grânulos em seus conteúdos (PARHAM, 2004). 

Estudos sobre a fisiologia das células uNK demonstram que, ao lado de 

outras células presentes no útero gravídico, estas células têm a capacidade de 

produzir inúmeras citocinas, que atuam como moduladoras da resposta imune. 

Durante a gestação esta população celular apresenta um comportamento peculiar, 

não sendo observado ação citotóxica no período gestacional (SCHAFER-SOMI, 

2003). 

Exemplos de algumas citocinas produzidas pelas uNK com comprovada 

atuação na gestação seriam: IL1, LIF, TNF-α e INFγ (CROY et al., 2003). 

Segundo revisão feita por Bulmer e Lash (2005) as células uNK estão 

localizadas na decídua no início da gestação, freqüentemente formando um 

agregado celular envolvendo a ateria espiral e glândulas, também estão presentes 

antes da implantação e no endométrio de mulheres não gestantes alterando seu 

número durante o ciclo menstrual (TRUNDLEY; MOFFETT, 2004).  

Hanna  et al. (2006) inferem que as células uNK participam do controle da 

invasão trofoblástica em humanos no início da gestação, na produção de citocinas e 

também possuem seu número aumentado na decídua depois do tratamento com 

progesterona. Segundo Hunt (1994), macrófagos e células NK uterinas protegem o 

embrião de infecções virais e bacterianas.  

Na ausência das uNK ocorrem alterações importantes no endométrio, como 

por exemplo, as modificações nas artérias deciduais, hipo-celularidade ou necrose 

da decídua e a redução no desenvolvimento da placenta (ASHKAR et al., 2003). 

Presume-se portanto, que a presença de células uNK são fundamentais no 

compartimento materno-fetal, para o crescimento adequado da placenta (GUIMOND 

et al., 1999). 

Em animais a primeira observação do efeito citotóxico das células NK foi 

realizada em cães. No entanto, contrariamente a muitos aspectos da imunologia, 

estes células não foram bem caracterizadas e descritas em demais espécies 

(GOVAERTS, 1960; ENGERLHARDT; KING, 1997; TEKIN; HANSEN, 2002). 
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Nos bovinos, a quantidade de células NK presentes no sangue é pequena, 

podendo variar entre 2 a 10% (KAMPEM et al., 2006). Níveis elevados de NK no 

sangue bovino podem ser encontrados em casos de infecções, principalmente por 

Neospora caninum (KLEVAR et al., 2007).  

O fenótipo das células NK na espécie bovina sugere uma heterogênea 

população celular, não podendo ser correlacionada aos marcadores humanos 

(BOYSEN; STORSET, 2009). 

 

 
2.6.3 Macrófagos uterinos 

 

 

O número de macrófagos na decídua humana é de aproximadamente 10-15% 

do total de células imunes permanecendo, assim, durante toda a gestação (HUNT; 

PETROFF; BURNETT, 2000; KING; ALLAN; BOWEN, 2000; REPNIK et al., 2008).  

Repinik et al. (2008) mensuraram a expressão de macrófagos CD14+ nos 

diferentes trimestres da gestação, e perceberam que nos dois primeiros trimestres a 

quantidade de macrófagos se manteve estável, ocorrendo uma diminuição dessas 

células no período que antecede o parto. 

No sítio de implantação há um aumento no número dessas células, contudo, 

durante a invasão trofoblástica elas são escassas (TRUNDLEY; MOFFETT, 2004). 

Estas células estão distribuídas na decídua e concentradas na porção da decídua 

abaixo do trofoblasto (AAGAARD-TILLERY; SILVER; DALTON, 2006).  

De acordo com Piccini (2003) podem ser distribuídas na decídua parietal onde 

possuem íntimo contato com o citotrofoblasto coriônico. São abundantes no estroma 

endometrial e tecidos conectivos do útero nos estágios iniciais e finais da gestação.  

A função dos macrófagos deciduais ainda não é conhecida, mas pode-se 

incluir a apresentação de antígenos às células T residentes e a fagocitose de 

bactérias e/ou complexos imunes (AAGAARD-TILLERY; SILVER; DALTON, 2006).  

Durante a implantação, os macrófagos uterinos desempenham um importante 

papel na regulação da apoptose a qual é deletéria para o desenvolvimento do 

embrião (ABRAHAMS et al., 2004) e também possui varias funções bioquímicas que 

favorecem a tolerância imunológica contra o tecido fetal (HEIKKINEN et al., 2003). 
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Os macrófagos uterinos ligam-se às bactérias levando ao processo de 

fagocitose. Estes também produzem radicais superóxido e citocinas pró-

inflamatórias quando desafiadas com LPS, sugerindo um importante papel para 

essas células no reconhecimento de infecções bacterianas durante a gestação 

(SINGH et al., 2007). 

A placenta também é rica em macrófagos de origem fetal (células de 

Hofbauer) que participam da manutenção da gestação e a sobrevivência fetal. A 

termo, alguns macrófagos na parte basal da placenta são de origem fetal. Suas 

funções não estão claras, mas acredita-se que possam atuar como células 

fagocíticas na remoção de debris celulares na interface materno-fetal, e sua 

capacidade de apresentação de antígenos é reduzida quando comparada aos 

monócitos sistêmicos (AAGAARD-TILLERY; SILVER; DALTON, 2006).  

Macrófagos estimulados também são capazes de produzirem citocinas pró-

inflamatórias assim como TNF-α, que é capaz de induzir as células NK a liberarem 

IFN-γ na interface materno-fetal, fortalecendo o ambiente citotóxico (NAIMAN et al., 

2002). 

Em bovinos, células CD14+ e CD68 + foram localizadas em pequena 

quantidade na região do estroma endometrial no início da gestação, enquanto que, 

no final da gestação, estas células também estavam presentes, porém em 

quantidade superior. Essas células foram localizadas em maior quantidade na região 

intercaruncular, quando comparadas com a região do placentônio (OLIVEIRA; 

HANSEN, 2008). 

Em um estudo realizado por Miyoshi e Sawamukai (2004) macrófagos CD14+ 

também foram encontrados na placenta bovina, localizados no parênquima e regiões 

periféricas das carúnculas logo após o parto. Estes macrófagos aumentaram em 

quantidade com o progresso da gestação, podendo ser encontrados até no 

momento que antecede o parto, em contraste com os linfócitos, que diminuem.  

Nesta espécie, os macrófagos uterinos mostraram forte atividade de fosfatase 

ácida em gestações normais, ao passo que nos casos de retenção de placenta a 

atividade enzimática teve sua intensidade diminuída (MIYOSHI; SAWAMUKAI; 

IWANAGA, 2002). 

 

 

 



 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddoo  

 



 43

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Os animais e a metodologia utilizados neste trabalho estão descritos a seguir. 

 

 

3.1 ANIMAIS 

 

 

As amostras foram coletadas no matadouro “Mantiqueira” situado na cidade 

de São José dos Campos (SP). Para tal, foram utilizados placentônios e a região 

interplacentomal de vacas prenhes nos diferentes trimestres da gestação, 

totalizando 15 animais. 

O projeto foi desenvolvido com aprovação da Comissão de Bioética da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(protocolo nº 1691/2009) 

O período de gestação foi estimado conforme as medidas estabelecidas 

apresentadas na tabela 1. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 45

3.2 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

  Os placentônios e a região intercaruncular foram coletadas de forma 

sistemática e aleatória em acordo com o princípio estereológico (STERIO, 1984). 

Deste modo, após a retirada do útero da cavidade abdominal, o mesmo foi incisado 

na porção avascular e disposto sobre a bancada. Um sistema-teste composto por 

linhas ortogonais foi disposto aleatoriamente sobre o corno gravídico. Um número 

aleatório entre 1 e 8 foi sorteado ao acaso e a amostragem realizada em uma fração 

(f1) de 1/8.  

Cabe ressaltar que para animais de primeiro terço cuja média do tempo 

gestacional foi de 40 dias, devido a não formação do placentônio que acontece por 

volta dos 60 dias de gestação em vacas, foram utilizadas a região intercaruncular 

representando a porção materna e o córioalantóide representando a porção fetal. 

Os tecidos foram lavados com solução de PBS 0,1 M acondicionados em sacos 

plásticos estéreis com PBS 0,1 M e transportados sob refrigeração.   

 

 

3.3 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

 Com a utilização da citometria de fluxo mensuramos a porcentagem de 

células positivas, ou seja, que expressam CD3+, CD8+ CD14+ e CD335+. Para isso, 

após a coleta, os placentônios e a região intercaruncular foram lavados em PBS 0,1 

M e passaram pelo processo de separação mecânica e enzimática respectivamente. 

Na separação mecânica, os fragmentos de placentônios foram colocados sobre uma 

malha de aço com 150 mesh de diâmetro e com o auxílio de uma seringa de 1ml e 

meio de cultura (D-MEM) com 10% de soro fetal bovino e antibiótico, os fragmentos 

foram pressionados contra a malha para a separação celular. Na separação 

enzimática a região intercaruncular, foi fragmentada e imersa em 20ml de tripsina 

0,25% (LGC Biotecnologia), durante 30 minutos em banho-maria a 37ºC, com 

agitador. Após essa etapa, os fragmentos foram pressionados de maneira mais 

branda contra a malha de aço com 150 mesh de diâmetro para a separação celular. 
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As suspensões celulares obtidas de ambas as regiões foram ressuspendidas em 

volume conhecido de D-MEM com 10% de soro fetal bovino, e submetidas à 

centrifugação (400 G por 8 minutos a 4ºC). Após a centrifugação, o meio foi 

removido e as células foram suspensas em 30 ml de meio de cultura. Nesta fase, as 

suspensões celulares obtidas da região intercaruncular foram lisadas com NaCl 

0,2% e após 20 segundos foram acrescentadas de NaCl 1,6%. O passo seguinte foi 

à contagem das células em câmara de Neubauer com o uso do corante Azul de 

Tripan, onde uma alíquota das células foi coletada e misturada com o corante e as 

células viáveis foram contadas.  

A seguir, suspensões celulares foram lavadas por mais uma vez em centrífuga a 

200 G, durante 5 minutos a 4ºC e a sua concentração ajustada para cerca de 2 X 

106 células. Após este processo, as células foram colocadas em tubo FACS e 

incubadas com 1µl de anticorpo monoclonal primário mouse anti-bovine; anti-CD3, 

anti-CD8, anti-CD14 (VRMD® Pullman, USA) e anti-CD335 (uNK)  (Serotec®) por 30 

minutos. 

Após esse período, as células foram lavadas por 2 duas vezes com PBS 0,1M e 

novamente incubadas com 1µl anticorpo secundário de cabra anti-camundongo 

marcado com FITC (diluição de 1:100 em PBS 0,1M, pH 7,4) por 30 minutos 

protegido da luz. As células foram lavadas por duas vezes em PBS 0,1M e 

analisadas com o auxílio do citômetro de fluxo (BD FACScalibur).  

Para cada experimento foram realizados controles negativos, onde a mesma 

concentração de 2 X 106 células foram transferidas para dois tubos FACS chamados 

“somente células” e  “células + Ac secundário” e avaliados quanto a possível 

autofluorescência e ligações inespecíficas do Ac secundário e background, 

respectivamente. 

Os controles positivos dos anticorpos seguiram o mesmo protoloco utilizado para 

a suspensão de células placentárias e foram realizados no sangue periférico bovino 

(figura3). 

Cem mil eventos de cada amostra foram adquiridos por meio do programa Cell 

Quest Pro® (Becton Dickinson Immunocytometry Sistem, San Diego, CATM). Os dois 

tipos celulares (linfócitos e macrófagos) foram identificados quanto as suas 

características de FSC E SSC, que avaliam respectivamente tamanho e 

complexidade interna de cada célula. 
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4 RESULTADOS 
 
 
 Os resultados encontrados nesta pesquisa serão descritos abaixo. 

 
 
4.1 CITOMETRIA DE FLUXO 

 
 

As células isoladas dos placentônios e da região intercaruncular da placenta 

bovina foram analisadas quanto à marcação específica dos leucócitos CD3, CD8, 

CD14 e CD335 (uNK). 

A viabilidade celular encontrada foi de aproximadamente 50% para o placentônio 

e de 95% para a região intercaruncular.  

No sangue periférico bovino onde foram realizados os controles positivos para 

os anticorpos, a média de células positivas para CD3+ foi de 5,09%, para CD8+, 

4,81%, CD14+, 3,38%, CD335+, 1,03%, e a viabilidade celular encontrada foi de 

aproximadamente 85%. 

No placentônio bovino, durante o primeiro trimestre gestacional, foi observada 

uma maior marcação de leucócitos quando comparada com demais trimestres. Os 

leucócitos mais expressos neste terço gestacional foram os linfócitos CD8 e CD3, 

que obtiveram resultados muito semelhantes. A média de células positivas neste 

trimestre para CD3+ foi de 2,37% (EP=1,11), 2,40% de CD8+ (1,56), 1,17% de 

CD14+ (EP=0,54) e 0.78% de CD335+ (EP=0,32). No segundo trimestre gestacional 

na mesma região, a porcentagem de células marcadas diminuiu significativamente 

em relação ao primeiro trimestre. Entretanto, o resultado se manteve parcialmente 

semelhante ao primeiro trimestre, onde linfócitos CD3 e CD8 foram expressos em 

maior quantidade que os demais leucócitos. A média de células positivas obtida foi 

0,63% CD3+ e CD8+ (EP=0,20/0,17, respectivamente), 0,48% CD14+ (EP=0,17) e 

0,55% CD335+ (EP=0,30). No terceiro trimestre gestacional, a marcação dos 

leucócitos fenotipados foi maior quando comparado com o segundo trimestre, 

contudo, ainda sim, se manteve menor do que encontrado no primeiro trimestre. 

Diferentemente do que se observou nos dois primeiros trimestres, a células CD14+ 

(macrófagos) foram expressas em maior quantidade, seguidas de células CD335+, 
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CD8+ e CD3+, na qual obteve a menor marcação no trimestre analisado. Neste 

trimestre a média de células positivas foi 0,73% de CD3+ (EP=0,12), 0,76% de CD8+ 

(EP=0,24), 1,06% de CD14+ (EP=0,28) e 0,77% de CD335+ (0,12). 

 A figura 1 representa os valores em porcentagem de leucócitos (CD3, CD8, 

CD14 e CD335) positivos na região do placentônio.  

As figuras de 4 e 6 representam density plot e histograma de células 

placentárias do placentônio no primeiro trimestre gestacional, com marcação 

específica para CD14, CD8 e CD3 respectivamente. A figura de 7 representa density 

plot e histograma de células placentárias do no terceiro trimestre gestacional, com 

marcação específica para CD335. 

 Analisando os placentônios nos três trimestres gestacionais, foi observado 

que células CD335 obtiveram uma menor variação em sua expressão nos diferentes 

trimestres, quando comparadas com os demais leucócitos. Contudo, todos os 

leucócitos analisados nos três trimestres gestacionais, na região do placentônio, não 

apresentaram resultados estatisticamente significantes (P>0,05) (anexos A, B, C e 

D). 
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Figura 1 -  Valores em porcentagem de leucócitos (CD3, CD8, CD14 e CD335) 
positivos na região do placentônio. Foi observada uma maior quantidade 
de células marcadas no primeiro trimestre gestacional, seguidas do 
terceiro e segundo trimestre, onde observa-se uma baixa expressão de 
leucócitos positivos  
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3º trimestre 
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Na região intercaruncular observa-se também uma maior marcação das 

células fenotipadas no primeiro trimestre gestacional. Neste período, células CD14+ 

foram expressas maior quantidade, seguidas de CD3+, CD8+ e CD335+. A média de 

células positivas foi de 3,44% de CD3+ (EP=2,61), 3,41% CD8+ (EP=2,27), 4,09% 

de CD14+ (EP=0,60) e 0,57% de CD335+ (EP=10,23). No segundo trimestre 

gestacional, foi observado uma diminuição significativa na expressão de todos os 

leucócitos, todavia, células CD14+ mantiveram maior expressão que as demais. A 

média de células positivas foi de 1,59% de CD3+, (EP=1,09) 1,25% de CD8+ 

(EP=0,90), 1,85% de CD14+ (EP=0,77), e 0,39% de CD335+ (EP=0,21). No último 

trimestre gestacional observamos um aumento na expressão dos leucócitos em 

relação ao segundo trimestre, exceto células CD3+, que obteve a mesma expressão 

do trimestre anterior. No entanto, todos os leucócitos obtiveram resultados inferiores 

quando comparados com o primeiro trimestre gestacional. A média de células 

positivas no final da gestação na região intercaruncular foi de 1,59% de CD3+ 

(EP=1,36), 1,51% de CD8+ (EP=1,27), 2,0% de CD14+ (EP=0,93) e 0,49% de 

CD335+ (EP=0,30). 

A figura 2 representa os valores em porcentagem de leucócitos (CD3, CD8, 

CD14 e CD335) positivos na região intercaruncular. 

 As figuras de 9 e 10 representam density plot e histograma de células 

placentárias da região intercarucular no primeiro trimestre gestacional, com 

marcação específica para CD8 e CD3 respectivamente. As figura de 8 e 11 

representam density plot e histograma de células placentárias da região 

intercarucular no terceiro trimestre gestacional, com marcação específica para CD14 

e CD335 respectivamente. 

 Analisando a região intercaruncular nos três diferentes trimestres 

gestacionais, podemos observar que da mesma forma que na região de placentônio, 

células CD335+ obtiveram uma menor variação em sua expressão ao longo do 

período gestacional, não apresentando diferenças estatisticamente diferentes assim 

como os demais leucócitos (P>0,05) (anexo D). Exceto células CD14+, que no 

primeiro trimestre gestacional apresentaram resultados estaticamente significantes 

quando comparadas ao segundo e terceiro trimestre da gestação (P<0,001) (anexo 

B). 
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Figura 2 -  Valores em porcentagem de leucócitos (CD3, CD8, CD14 e CD335) 
positivos na  região intercaruncular. Foi observada uma maior quantidade 
de células marcadas no primeiro trimestre gestacional, seguidas do 
terceiro e segundo trimestre, onde observa-se uma baixa expressão de 
leucócitos positivos 
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1º trimestre 

            3º trimestre 
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Quando comparamos as duas regiões estudadas (placentônio e 

intercaruncular) observamos, que em ambas as regiões o primeiro trimestre 

gestacional possui uma maior quantidade de células positivas no geral. Podemos 

observar também que o segundo trimestre gestacional apresentou uma menor 

quantidade de células positivas nas duas diferentes regiões. 

Durante toda a gestação, observamos na região intercaruncular uma 

quantidade elevada de leucócitos quando comparada com os placentônios.  

Comparando estatisticamente as duas regiões, células CD3+ e CD8+ do 

primeiro terço gestacional na região interplacentomal apresentaram resultados 

estatisticamente significantes quando comparados com o segundo e terceiro 

trimestre no placentônio (P<0,05) (anexos A e C).  Do mesmo modo, células CD14+ 

do primeiro trimestre gestacional na região interplacentomal apresentaram 

resultados estatisticamente significantes quando comparados com o primeiro, 

segundo e terceiro trimestre no placentônio (P<0,001). Células CD14+ do segundo 

trimestre gestacional na região interplacentomal apresentaram resultados 

estatisticamente significantes quando comparados com o segundo trimestre no 

placentônio (P<0,05). Células CD14+ do terceiro trimestre gestacional na região 

interplacentomal apresentaram resultados estatisticamente significantes quando 

comparados com o segundo trimestre no placentônio (P<0,01) (anexo B).  

 A região intercaruncular quando comparada estatisticamente apresentou 

resultados significantes entre células CD14+ do primeiro trimestre e células CD14+ 

do segundo e terceiro trimestre gestacional (P<0,001) (anexo B). 
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Figura 3 -  Density plot com gate da região de linfócitos do sangue periférico bovino 

(A) e density plot com gate da região de monócitos do sangue periférico 
bovino (B)  

 
 
 
 
 

  

 
Figura 4 - Density plot e histograma de suspensão celular de placentônio bovino em 

primeiro trimestre gestacional, com marcação para CD14. O density plot 
(A) representa as populações celulares e a região do gate onde são 
encontrados os macrófagos, enquanto que o histograma (B) demonstra a 
porcentagem de células positivas para CD14 
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Figura 5 - Density plot e histograma de suspensão celular de placentônio bovino em 

primeiro trimestre gestacional, com marcação para CD8. O density plot 
(A) representa as populações celulares e a região do gate onde são 
encontrados os linfócitos, enquanto que o histograma (B) demonstra a 
porcentagem de células positivas para CD8 

 

 

 

 
Figura 6 -  Density plot e histograma de suspensão celular de placentônio bovino em 

primeiro trimestre gestacional, com marcação para CD3. O density plot 
(A) representa as populações celulares e a região do gate onde são 
encontrados os linfócitos, enquanto que o histograma (B) demonstra a 
porcentagem de células positivas para CD3 
 

B 
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Figura 7 - Density plot e histograma de suspensão celular de placentônio bovino em 

terceiro trimestre gestacional, com marcação para CD335. O density plot 
(A) representa as populações celulares e a região do gate onde são 
encontrados os linfócitos, enquanto que o histograma (B) demonstra a 
porcentagem de células positivas para CD335 

 

 

 

Figura 8 - Density plot e histograma de suspensão celular da região intercaruncular 
bovina em terceiro trimestre gestacional, com marcação para CD14. O 
density plot (A) representa as populações celulares e a região do gate 
onde são encontrados os macrófagos, enquanto que o histograma (B) 
demonstra a porcentagem de células positivas para CD14 
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Figura 9 - Density plot e histograma de suspensão celular da região intercaruncular 

bovina em primeiro trimestre gestacional, com marcação para CD8. O 
density plot (A) representa as populações celulares e a região do gate 
onde são encontrados os linfócitos, enquanto que o histograma (B) 
demonstra a porcentagem de células positivas para CD8 

 

 

 

 

Figura 10 - Density plot e histograma de suspensão celular da região intercaruncular 
bovina em primeiro trimestre gestacional, com marcação para CD3. O 
density plot (A) representa as populações celulares e a região do gate 
onde são encontrados os linfócitos, enquanto que o histograma (B) 
demonstra a porcentagem de células positivas para CD3 
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Figura 11 - Density plot e histograma de suspensão celular da região intercaruncular 

bovina em terceiro trimestre gestacional, com marcação para CD335. O 
density plot (A) representa as populações celulares e a região do gate 
onde são encontrados os linfócitos, enquanto que o histograma (B) 
demonstra a porcentagem de células positivas para CD335 

 

 

4.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados das médias dos valores dos grupos controles e tratados foram 

comparados entre si e analisados pelo teste t de Student ou de variância de ANOVA. 

Os resultados foram considerados estatisticamente significantes quando P < 0,05 

(ver anexos). 
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5 DISCUSSÃO  
 

 

Os resultados previamente descritos serão discutidos neste capítulo 

conjuntamente a literatura consultada.  

 

 

5.1 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

Em bovinos, a expressão dos leucócitos fenotipados mostrou-se pequena, 

quando comparada a outras espécies como camundongos e humana. A principal 

justificativa para tal fato deve-se ao tipo distinto de placentação que ocorre entre as 

espécies. A placentação humana é deciduada, ou seja, altamente invasiva e a 

pequena quantidade de camadas entre a mãe e o feto, permite a constante 

passagem de antígenos fetais para a circulação da mãe (LEISER, KAUFFMANN, 

1994; TRUNDLEY; MOFFETT, 2004), levando o sistema imune materno a ser muito 

mais desafiado, quando comparado às outras espécies. Na placentação bovina, 

diferentemente do que ocorre na placentação deciduada, sucede-se um processo de 

implantação levemente invasivo (MARQUES et al., 2007). Neste tipo de placentação, 

existem seis camadas teciduais se interpondo entre a circulação materna e fetal 

(LEISER, KAUFFMANN, 1994; ENDERS; BLANKENSHIP, 1999), o que dificulta 

muito a exposição dos antígenos fetais ao sistema imune materno. Assim, nossa 

hipótese para a espécie bovina, seria de um processo de tolerância materno-fetal 

menos eficiente, e, por isso ocorre um menor envolvimento de células imunes nesse 

tecido.  

Outra justificativa para a baixa expressão de leucócitos na placenta bovina 

encontrada neste estudo baseia-se na procedência dos animais utilizados. Os 

tecidos placentários foram coletados em abatedouro, sem que tivéssemos acesso ao 

histórico clínico e estado sanitário do animal. Está descrito na literatura que 

condições fisiológicas como estresse, atividade muscular, estado de higidez, 

temperatura ambiente, altitude, qualidade nutricional, idade média, raça (JAIN, 1986; 

KRAMER, 2000) e período gestacional (JAIN, 1993) influenciam diretamente na 



 61

quantidade de leucócitos podendo ser, então, a causa da pequena presença de 

células do sistema imune na placenta das vacas avaliadas. 

Doenças que acometem especificamente o sistema reprodutivo, como por 

exemplo, a Brucelose, onde as membranas fetais, especialmente os cotilédones 

albergam uma significante quantidade de microrganismos (POESTER; SAMARTINO; 

LAGE, 2005), poderiam influenciar diretamente a defesa imunológica local. Cabe 

ressaltar, que a Brucelose bovina é uma doença endêmica e a estimativa de animais 

soropositivos no Brasil pode chegar a 7,5%, dependendo da região (POESTER; 

GOLÇALVES; PEREIRA, 2002). Da mesma maneira, infecções por BHV-1 também 

são freqüentes nos rebanhos brasileiros, podendo causar diferentes distúrbios 

reprodutivos, incluindo o aborto (TAKIUCHI; ALFIERI; ALFIERI, 2001). Nesse 

sentido, como tais doenças não foram monitoradas nos animais desse trabalho de 

pesquisa, não se pode descartar a possibilidade da interferência da presença delas 

como fator interferente no número de leucócitos placentários. 

Neste estudo foi observada uma maior expressão de todos os leucócitos 

fenotipados (CD3, CD8, CD14 e CD335) no primeiro trimestre gestacional, ou seja, 

no início da gestação, independente da região placentária estudada.  Dados esses 

que concordam com aqueles verificados por Oliveira e Hansen (2008) que observam 

um aumento na proporção linfócitos nos estágios inicias da gestação bovina. 

O aumento de linfócitos (CD3, CD8 e CD335) no início da gestação pode 

estar relacionado direta ou indiretamente à expressão de receptores que medeiam o 

reconhecimento e invasão trofoblástica (MOFFETT-KING, 2002; CHAOUAT et al., 

2002; HANNA et al., 2006 RANGO, 2008), bem como, a produção de citocinas que 

regulam e modulam a resposta imune materna e angiogênese (MOFFETT-KING, 

2002; CHAOUAT et al., 2002; OH; CROY, 2008).  

Na espécie humana durante o processo de implantação e decidualização a 

população de linfócitos constitui cerca de 20% (WILCZYNSKI et al., 2002), sendo 

que células CD335+ são o tipo celular mais predominante encontrado na placenta 

humana e de roedores no início da gestação (ASHKAR, CROY, 2001; ELAMI-

SUZIN, MANKUTA, 2007). A maioria das hipóteses quanto às funções potenciais 

dessas células, derivam de investigações mais detalhadas que foram conduzidas em 

camundongos e humanos, que apresentam placenta hemocorial (TAYADE et al., 

2007). Em nosso estudo, a espécie bovina apresentou uma maior expressão de 

células CD335+ no início e ao final da gestação. Entretanto, a expressão destas 
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células durante toda a gestação foi, extremamente, baixa. Acreditamos que isso 

tenha ocorrido devido ao fato da quantidade de células NK, em torno de 2 a 10% 

presentes no sangue bovino ser menor que na espécie humana, (KAMPEM et al., 

2006) sendo que níveis elevados de NK no sangue bovino somente são encontrados 

em casos de infecções, principalmente por Neospora caninum (KLEVAR et al., 

2007).  

Em nossa pesquisa, macrófagos (CD14+) também foram expressos em maior 

quantidade no primeiro trimestre gestacional. Em bovinos, a função destas células 

ainda não está estabelecida, entretanto, sabe-se que na espécie humana, no início 

da gestação, os macrófagos uterinos desempenham um importante papel na 

regulação da apoptose a qual é deletéria para o desenvolvimento do embrião 

(ABRAHAMS et al, 2004) além de favorecerem a tolerância imunológica contra o 

tecido fetal (HEIKKINEN, et al. 2003), através da liberação de citocinas (SCHLAFER; 

FISHER; DAVIES, 2000). Sua quantidade no útero humano é de aproximadamente 

10-15% do total das células imunes (HUNT; PETROFF; BURNETT, 2000; KING; 

ALLAN; BOWEN, 2000; REPNIK et al., 2008).         

Cabe ressaltar que uma maior expressão de células CD14+ poderia ser 

alcançada com a utilização de anticorpos anti-CD68, uma vez que, confirmado pela 

citometria de fluxo, macrófagos CD14, podem expressar CD68 (OLIVEIRA, 

HANSEN, 2008). 

No segundo trimestre gestacional em relação ao primeiro trimestre, nas duas 

regiões fenotipadas, este estudo demonstrou uma diminuição significativa na 

quantidade de todos os leucócitos. Na espécie humana, no segundo trimestre 

gestacional, o sangue materno começa a perfundir os espaços intervilosos, 

permitindo que as células imunes maternas fiquem em contato com os imunógenos 

fetais (RILLEY, 2008). Isto acontece provavelmente pelo tipo de placentação 

hemocorial, característica da espécie humana entre outras. Em bovinos, a 

placentação sinepitéliocorial não permite um contato íntimo entre as circulações 

materna e fetal. Acreditamos que a diminuição dos leucócitos estudados no segundo 

trimestre gestacional pode estar associada a um predomínio de linfócitos gama-delta 

(γδ). Esta informação corrobora com estudo realizado por Hansen (1997), onde 

linfócitos γδ foram encontrados em maior quantidade no meio e final da gestação 

bovina. Em ruminantes 60% da população de linfócitos T representam TCR gama 

delta, no entanto estas células também expressam CD3 em sua superfície de 



 63

membrana (PESSA-MORIKAWA et al., 2004). Em nosso estudo estas células não 

foram fenotipadas com anticorpos específicos, uma vez que, células T γδ não estão 

usualmente envolvidas com o processo de rejeição fetal (HAAS; PEREIRA; 

TONEQAWA, 1993). 

No terceiro trimestre gestacional, a expressão de todos os leucócitos na 

placenta bovina, em ambas as regiões, foi maior que no segundo trimestre, mas 

ainda se manteve, significativamente, menor que no início da gestação. Os 

macrófagos CD14+ foram as células mais expressas neste período na região 

intercaruncular e no placentônio, fato parcialmente observado em estudo conduzido 

por Oliveira e Hansen (2008), onde células CD14+ foram mais evidentes na região 

intercaruncular, quando comparada aos placentônios. 

 A função dos macrófagos uterinos ainda não é conhecida, mas pode-se 

incluir a apresentação de antígenos às células T residentes, fagocitose de bactérias 

e/ou complexos imunes (AAGAARD-TILLERY; SILVER; DALTON, 2006).  

Na gestação bovina, os macrófagos são encontrados no início da gestação e 

aumentam em quantidade ao longo do período gestacional (MIYOSHI; 

SAWAMUKAI, 2004; OLIVEIRA; HANSEN, 2008) Este resultado não foi repetido em 

nosso experimento, onde macrófagos CD14+ foram encontrados em maior 

quantidade no início da gestação. Um fator importante a ser considerado seria o 

padrão racial. Em ambos os trabalhos citados acima, os pesquisadores utilizaram a 

animais da raça Holandesa, diferentemente dos nossos animais, oriundos de raças 

zebuínas (Bos indicus). 

Para Birgel Jr (1991), fatores ambientais exercem influência significativa sobre 

o quadro hematológico dos animais, que podem apresentar evidentes variações dos 

constituintes sanguíneos. Assim, valores obtidos para animais criados em 

determinadas regiões, ou países não podem ser considerados como padrão de 

referência para animais de outra região.  

No Brasil são criadas duas espécies distintas de bovinos: os taurinos (Bos 

taurus) e os zebuínos (Bos indicus) (COSTA, 1994). Fagliari et al. (1998), analisando 

amostras de sangue  de bovinos em diferentes faixas etárias, das espécies Bos 

taurus e Bos indicus, concluíram que a contagem de leucócitos dos bovinos Bos 

taurus foi superior  à da espécie Bos indicus , demonstrando então a influência racial 

sobre o número de leucócitos, corroborando com nossa justificativa. 
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Miyoshi, Sawamukai e Iwanaga (2002) afirmam que na espécie bovina, os 

macrófagos uterinos mostraram forte atividade de fosfatase ácida em gestações 

normais, ao passo que nos casos de retenção de placenta a atividade enzimática 

teve sua intensidade diminuída. Com isso, podemos sugerir que uma diminuição na 

quantidade e/ou atividade de células CD14+ no final da gestação pode estar 

associada à episódios de retenção placentária, uma vez que, a coleta em 

abatedouro restringe o monitoramento do animal. 

Neste trabalho, os linfócitos também tiveram sua expressão diminuída quando 

comparados ao início da gestação. Segundo Miyoshi, Sawamukai e Iwanaga (2002) 

linfócitos foram encontrados em pequena quantidade em placentas de gestações 

normais e, em casos de retenção de placenta em bovinos ao final da gestação. Isto 

sugere que a presença de linfócitos na placenta não possui uma função importante 

no período pré-parto. 

Durante toda a gestação, a região intercaruncular apresentou uma maior 

expressão de leucócitos quando comparada ao placentônio, corroborando com os 

dados descritos por Oliveira e Hansen (2008) quando estudaram a expressão de 

células CD14+ e CD68+ em bovinos. Tal fato se deve a imunogenicidade da 

placenta ser distinta entre a região intercaruncular e o placentônio, uma vez que, o 

tecido coriônico do placentônio não expressa MHC de classe I durante a gestação, 

enquanto que a região intercaruncular expressa o MHC de classe I a partir do 

terceiro trimestre da gestação (DAVIES, 2004). Além disso, a região intercaruncular 

possui uma composição histológica diferente do placentônio. Estruturalmente, as 

áreas intercarunculares são compostas por tecido glandular presente no endométrio, 

tecido muscular, ou seja, miométrio e numerosos vasos sangüíneos. Ainda, na 

região intercaruncular, foi encontrado um aglomerado de células linfóides próximo às 

glândulas endometriais, (MARQUES et al., 2007). A reação da enzima fosfatase 

ácida foi positiva na superfície do epitélio e nas glândulas endometriais da região 

intercaruncular de vacas, demonstrando a possível ação fagocítica dessas estruturas 

(PEREIRA, 2004; MARQUES et al., 2007). Á partir das considerações expostas 

sugere-se que a região intercaruncular por apresentar um tecido diferenciado, 

contenha então, uma maior quantidade de células imunes, especialmente 

macrófagos (CD14+), uma vez que foram encontrados infiltrados de células 

fagocíticas próximo às glândulas endometriais na região intercarucular (MARQUES 

et al., 2007). 
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Uma vez que foi encontrada uma maior quantidade de todos os leucócitos 

fenotipados no tecido intercarucular de bovinos, em particular, células CD14+ 

podemos sugerir, que esta região possua funções relacionadas à proteção do 

concepto frente a uma resposta imune materna, como também, auxilia na remoção 

de restos celulares e microrganismos do útero após o parto. 

O conhecimento acerca dos mecanismos imunes e função de cada tipo 

celular na placenta de bovinos, mas também de outras espécies em geral, ainda não 

é claro. Revisando-se a literatura, dados discordantes entre autores e espécies 

animais são apresentados. Os resultados desse trabalho de pesquisa também vem 

de encontro ao verificados entre tantos outros pesquisadores. Tal situação nos faz 

inferir que a função do sistema imune nos tecidos placentários é complexa, existindo 

a necessidade de novas informações acerca do processo imunológico durante a 

gestação, uma vez que, ainda persistem muitas incógnitas em relação aos 

mecanismos de adaptação imunológica presentes na gestação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

Conclusões 
  

  



 67

6 CONCLUSÕES 
 

 

Com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos podemos 

concluir que: 

 
 
 

• A dinâmica populacional de leucócitos na placenta bovina é menos numerosa 

quando comparada a outras espécies como camundongos e humana, 

provavelmente pela placenta bovina ser classificada como sinepiteliocorial e 

constituir uma complexa barreira entre o sistema imunológico materno e o 

feto.  

 

 

• Em bovinos, a região intercaruncular apresenta uma maior imunomarcação de 

leucócitos quando comparada com o placentônio. 

 

 

• Em ambas as regiões (intercaruncular e placentônio), leucócitos são 

expressos em maior quantidade no primeiro trimestre gestacional.  

 

 

• Dentre os leucócitos fenotipados, macrófagos são as células imunes 

encontradas em maior quantidade na placenta bovina. 
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