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RESUMO
CARVALHO, I. Expressão e distribuição da conexina 43 nas células trofoblásticas
gigantes bovinas em três fases gestacionais. [Expression and distribution of Connexin-43 in
bovine trophoblast giant cells in three gestational phases.]. 2004. 106 f.

Dissertação

(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2004.

O presente trabalho estudou a expressão da conexina 43 nas células trofoblásticas gigantes
bovinas, em especial nas células trofoblásticas gigantes binucleadas. Foram utilizadas 12
amostras de placenta bovina, divididas em três grupos segundo a fase gestacional, primeiro
terço, segundo terço e terceiro terço da gestação. O tecido placentário foi fixado em solução
metacarn e, posteriormente, submetido ao método tradicional de inclusão em parafina. A
detecção da conexina 43 foi realizada através de imuno-histoquímica, pelo método de
amplificação da tyramida, utilizando como anticorpo primário policlonal a imunoglobulina de
coelho anti-conexina 43 de camundongo. Os resultados deste trabalho indicaram que as
células trofoblásticas gigantes bovinas são capazes de expressar a conexina 43 nas três fases
da gestação. A distribuição da conexina 43 evoluiu com a progressão da gestação, mas ficou
limitada ao interior das células trofoblásticas gigantes bovinas, sem formar marcações
pontuais na membrana citoplasmática que pudessem indicar a formação de junções
comunicantes. A avaliação de diferentes protocolos histológicos e imuno-histoquímicos
permitiu estabelecer a melhor metodologia para a preservação do arranjo tecidual da placenta
bovina e a identificação da conexina 43 nas células trofoblásticas gigantes bovinas.

Palavras-chave: Conexina. Bovinos. Placenta. Células binucleadas.
Células trofoblásticas gigantes.

ABSTRACT
CARVALHO, I. Expression and distribution of Connexin-43 in bovine trophoblast giant
cells in three gestational phases. [Expressão e distribuição da conexina 43 nas células
trofoblásticas gigantes bovinas em três fases gestacionais]. 2004. 106 f.

Dissertação

(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2004.

The present study has researched the expression of Connexin-43 in bovine trophoblast giant
cells, especially in binucleate trophoblast giant cells. Twelve samples of bovine placenta were
used, divided into three groups according to the gestational phase, first part, second part and
third part of gestation. The placental tissue was fixed in Methacarn solution and later
submitted to the traditional method, that is, embedded in paraffin. The detection of Connexin43 was done through immunohistochemistry by the tyramide amplification method, using as
polyclonal primary antibody, rabbit immunoglobuline anti-mouse Connexin-43. The results of
this study have revealed that the bovine trophoblast giant cells are capable of the expression
of Connexin-43 in the three phases of gestation. The distribution of Connexin-43 evolved as
gestation progressed, but was limited to the interior of the bovine trophoblast giant cells
without punctate markings in the cytoplasmic membrane which could indicate the formation
of

communicating

junctions.

The

assessment

of

different

histological

and

immunohistochemical protocols allowed us to establish the best methodology for the
preservation of the tissue arrangement of bovine placenta and the identification of Connexin43 in the bovine trophoblast giant cells.

Key-words: Connexin. Bovine. Placenta. Binucleate cells. Trophoblast Giant Cells
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1 INTRODUÇÃO

As células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) caracterizam, de forma especial, o
relacionamento feto-maternal nos ruminantes. A importância dessa população de células é tão
notável que sua descrição remonta ao ano de 1906, quando Assheton realizou um estudo
pioneiro sobre este tipo celular. Entre outros autores, Amoroso, no ano de 1952, preparou um
resumo das publicações existentes até a época. Mesmo assim, ainda hoje, existem muitas
dúvidas sobre a real função das células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) no
processo de placentação. Durante as décadas de 80 e 90, evidenciou-se o comportamento da
população das CTGB em bovinos, destacando-se sua capacidade de migrar, durante o período
de prenhez, através da junção coriônica íntegra, para se fundir com células epiteliais uterinas
ou seus derivados (WOODING, 1982). Definiu-se, com esse comportamento, até mesmo a
classificação da placenta bovina, segundo avaliação histológica, como uma placenta
sinepiteliocorial (WOODING et al., 1992).
A formação e a migração das células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) ocorrem de
maneira progressiva nos bovinos. Elas aparecem de forma dispersa no epitélio coriônico,
sendo raras ou inexistentes no epitélio uterino ou na superfície de transição até o 20º dia de
gestação. A partir do 21º dia, ocorre um aumento gradual no número das CTGB presentes no
córion, chegando a representar 20% do total de células coriônicas. À medida que a gestação
avança, intensificam-se a migração das CTGB através da superfície coriônica e sua
incorporação no lado materno da placenta. Algumas das CTGB podem originar, em uma fase
gestacional mais adiantada, células trofoblásticas gigantes multinucleadas, características do
epitélio materno (KING et al., 1982).
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Alguns estudos, utilizando culturas celulares, demonstraram que, além da ação estrutural na
integração placentária, descrita acima, as células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB)
têm um papel fundamental para a manutenção gestacional dos bovinos, em especial na fase
inicial de implantação do embrião e na fase de formação dos anexos embrionários, ao
produzirem, de forma independente, vários hormônios como progesterona, prostaglandina e
lactogênio (GROSS et al., 1991). Gross et al. (1987) foram ainda mais longe ao correlacionar
os níveis de prostaglandina e seus derivados, prostaglandina série E (PGE) e prostaglandina
série F (PGF), com a ocorrência de retenção placentária, e sugeriram uma estreita relação
entre a diminuição da população das CTGB e essa flutuação hormonal.
Gross et al. (1991) concluíram, em seu estudo, que o declínio no número de células
trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) está relacionado com a correta separação
placentária após o parto normal de bovinos e que a manutenção do número de células leva à
retenção placentária. Eles avaliaram o número das CTGB em placentas pós-parto que não
sofreram retenção, em placentas que sofreram retenção após o parto e em placentas em um
período pré-parto, em torno de 10 dias, que apresentaram expulsão normal ao término da
gestação. Observaram que a quantidade de CTGB era menor no primeiro grupo, embora em
todos os grupos o parto tenha sido normal.
A necessidade de que novos trabalhos esclareçam o processo de separação placentária e
revelem os fatores que o influenciam torna-se evidente, ao considerarmos os efeitos
econômicos da retenção placentária e o pouco conhecimento sobre a relação entre os
hormônios e as mudanças estruturais (LAVEN; PETERS, 1996). A retenção placentária,
considerada um grande problema na reprodução bovina, causa: perda de produção, redução na
fertilidade, aumento do intervalo de partos e aumento no número de coberturas por concepção
(ESSLEMONT; PEELER, 1993; HEINONEN, M.; HEINONEN, K., 1989; LAVEN et al.,
1996). A importância das células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) no processo
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normal de separação placentária, conforme as observações anteriores, leva-nos a buscar, no
presente trabalho, mais informações sobre o comportamento destas células in situ e a
comunicação estabelecida com as células vizinhas.
Uma das formas de comunicação celular nos seres vivos multicelulares ocorre nas junções
comunicantes, nas quais um expressivo número de pequenos canais de membrana, os canais
de comunicação intercelular – doravante também denominados canais juncionais –, formam
um caminho para a comunicação e a sinalização intercelular de maneira rápida e
unidirecional, incrementando o reconhecimento e a integridade do meio nos tecidos e órgãos.
Os canais intercelulares permitem a troca de íons e de moléculas hidrofílicas com pequeno
peso molecular diretamente entre os citosóis das células adjacentes, promovendo a
sincronização e a coordenação das atividades celulares, de maneira a manter a homeostase dos
órgãos durante seu desenvolvimento e na vida adulta (BRUZZONE et al., 1996; EVANS et
al., 1999).
As junções comunicantes são chamadas “gap junctions”, em inglês, em decorrência de sua
primeira observação, obtida através da microscopia eletrônica. Nessa visualização, as áreas
juncionais apareciam sob a forma de uma estrutura septalaminar com um espaço ou fenda
(gap) de 2 a 4 nm entre as membranas das células adjacentes. Mais tarde, com o uso de
traçadores opacos, foi possível observar a presença de canais transmembrânicos formados
pela associação de duas estruturas hexaméricas, localizadas nas membranas plasmáticas de
cada uma das células relacionadas. Cada célula justaposta contribui com um hemicanal,
chamado conexo. Estes hemicanais interagem no espaço intercelular para formar um canal
juncional completo, o nexo, ligando diretamente os citoplasmas das células vizinhas. À
semelhança de outros canais de membrana, cada conexo é formado pela oligomerização de
proteínas estruturais, neste caso, proteínas pertencentes à família das conexinas (BRUZZONE
et al., 1996; GOODENOUGH et al., 1996; KUMAR, 1999).
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As células podem expressar dois ou mais tipos de conexinas. Da combinação dessas proteínas
dependerá a arquitetura final dos conexos, gerando hemicanais homoméricos ou
heteroméricos. Dessa forma, as conexinas exercem um papel regulador da permeabilidade dos
canais intercelulares, uma vez que o arranjo das subunidades protéicas ao redor do canal
definirá os tipos de moléculas a serem trocados entre as células comunicantes (EVANS et al.,
1999).
Estudos ultra-estruturais têm mostrado que as junções comunicantes existem entre as células
trofoblásticas de várias placentas, estando também presentes durante o processo de fusão
celular (FIRTH et al., 1980). Recentemente, outros trabalhos demonstraram que a
comunicação célula-a-célula através de junções comunicantes precede a formação do
sinciciotrofoblasto na cultura de células trofoblásticas (CRONIER et al., 1997). Apesar de
pouco se saber acerca das propriedades da comunicação célula-a-célula em trofoblastos
durante o desenvolvimento placentário, especial destaque tem sido dado à conexina 43 (Cx43)
por ser, em vários estudos, a única conexina expressa in vitro e in situ nas células
trofoblásticas, surgindo precocemente no primeiro trimestre da gestação, provavelmente,
contribuindo para regular a formação dos vilos trofoblásticos. (AL-LAMKI et al., 1999;
CRONIER et al., 2001).
A importância das células trofoblásticas gigantes binucleadas na estruturação e caracterização
da placenta bovina e seu possível papel na manutenção da gestação, como relatado acima,
além do recente destaque atribuído à comunicação juncional intercelular gap (CJIG), por ação
da conexina 43 (Cx43), na regulação do arranjo placentário para a formação dos vilos
trofobláticos, levam-nos a supor que a conexina 43 (Cx43) possa ser expressa pelas CTGB.
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Assim, a proposta deste trabalho é estudar as células trofoblásticas gigantes binucleadas
(CTGB), durante três fases distintas da gestação – o primeiro, o segundo e o terceiro terço –,
verificar se as células trofoblásticas gigantes expressam conexina 43 (Cx43), estudar o
comportamento da Cx43 nas três fases da gestação e sua distribuição no interior destas
células, verificar se as células trofoblásticas gigantes formam junções comunicantes
constituídas pela Cx43 e padronizar um protocolo de imuno-histoquímica para a detecção de
Cx43 em cortes de tecido placentário bovino, incluídos em parafina.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Para melhor sistematização dos assuntos pesquisados, buscamos levantar tópicos enfocando:
aspectos gerais da placenta bovina, aspectos específicos das células trofoblásticas gigantes
bovinas, informações sobre as conexinas, informações sobre a ocorrência de conexinas em
placentas.

2.1 PLACENTA BOVINA

Realdus Columbus (1516-1559) introduziu o termo “PLACENTA” ao descrever as estruturas
liberadas após o parto, em mulheres, como uma “affusion of residual material in the form of
circular cake”, ou seja, uma afusão de material residual em forma de um 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 permitam uma aposição, ou fusão, entre
as membranas fetais e a mucosa uterina, de maneira que ocorram trocas fisiológicas
(ATKINSON et al., 1984)
Antes da formação da placenta, ocorre o processo de implantação, um estágio transitório no
processo de prenhez, durante o qual o blastocisto assume uma posição fixa e inicia uma
complexa interação fisiológica com o útero, para estimular o desenvolvimento placentário.
Nos animais ungulados, o processo inicia-se pela fase de aposição ou manutenção passiva de
contato entre o trofoblasto e o epitélio uterino, seguindo para a fase de adesão ou união
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coesiva entre superfícies interativas. A seguir, evolui para uma fixação definitiva, por volta do
19o dia da gestação nos bovinos, através da interdigitação dos microvilos, culminando na
formação de um órgão complexo, a placenta, com funções múltiplas de proteção, nutrição,
respiração, controle endócrino e imunossupressão (KING et al., 1982).
Antes de prosseguirmos na descrição da placenta bovina, cabe relembrar as membranas fetais
envolvidas no processo gestacional e as funções que exercem.
Membrana amniótica, membrana mais interna, reveste diretamente o feto e parte do cordão
umbilical, apresenta um folheto duplo, de maneira a formar uma bolsa repleta de líquido.
Funções:
x
x
x
x

Hidratação do feto.
Proteção mecânica.
Nutrição.
Lubrificação do canal do parto.

Membrana alantóide, membrana intermediária entre o córion e o âmnio, apresenta dois
folhetos, o primeiro formado com o córion, o alantocórion, e o segundo formado com o
âmnio, o alantoâmnio.
Funções:
x
x
x
x

Proteção mecânica.
Prevenção da desidratação.
Equilíbrio uterino, evitando rotações.
Lubrificação do canal do parto.

Membrana coriônica, membrana mais externa, forma um saco completamente fechado e sem
líquido; possui dois folhetos, um externo chamado córion, que modificado da origem à
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placenta fetal, e outro interno chamado alantocórion ou corioalantóide, relacionado com a
membrana alantóide, no qual os vasos sangüíneos sustentam-se para a nutrição fetal.
Funções:
x
x
x
x

Proteção mecânica.
Interação feto-maternal
Composição da parte fetal da placenta.
Realização da troca de gases e nutrientes

A placenta bovina é classificada como cotiledonária e sinepiteliocorial, referindo-se o
primeiro termo ao arranjo tridimensional da placenta e o segundo, ao número de camadas
celulares que separam a circulação materna da circulação fetal (WOODING et al.,1992). O
córion inicia sua fixação em áreas especiais da superfície uterina, denominadas de carúnculas.
Quando as membranas fetais extra-embrionárias crescem e se expandem junto com o lúmen
do útero, a superfície plana do córion começa a ficar irregular e se remodela sobre a superfície
das carúnculas, formando o cotilédone. O arranjo do cotilédone em vilos projetados e
interdigitados em direção às criptas carunculares proporciona uma grande superfície de
contato. A combinação de tecido cotiledonário e caruncular forma a unidade de interação
feto-maternal, chamada de placentônio, com forma ovalada e significativas variações de
tamanho na fase madura, podendo chegar à dimensão de 10 a 12 cm de comprimento por 2 a 3
cm de largura (SCHLAFER et al., 2000).
A classificação da placenta bovina atende, assim, aos três critérios de análise historicamente
definidos (KING, 1993; WOODING et al., 1992).
Placenta corioalantóica – classificação segundo níveis de barreiras existentes entre a
circulação materna e a fetal.
Placenta cotiledonária – classificação segundo o arranjo espacial apresentado pelos vilos
coriônicos e a superfície do saco coriônico em relação ao endométrio.
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Placenta sinepiteliocorial – classificação pela estrutura fina, definida pelo número de
membranas ou camadas celulares que compõem a porção materna e a porção fetal. Neste tipo
de placenta, o epitélio uterino desaparece em alguns pontos, deixando o epitélio coriônico em
contato com o tecido conectivo endometrial.
King et al. (1982) realizaram um estudo dos dados disponíveis à época, propondo uma
estrutura lógica de análise, ainda hoje muito útil, para entendermos a seqüência de processos
envolvidos na placentação bovina, que expomos a seguir.
Após a fertilização, o ovo passa por um processo de divisão, com a modelação de um grupo
celular compacto, correspondente ao estágio de mórula. A seguir, inicia-se o estágio de
blastocisto, quando o embrião desenvolve uma cavidade central com coleção fluida, a
blastocele, delimitada pela camada celular endodermal e cercada por uma camada celular
trofoectodermal, enquanto as células que realmente fazem parte do embrião, chamadas de
blastômeros, permanecem concentradas em um dos pólos (Fig. 1).

Disco embrionário

Blastocele
Endoderme
Trofoectoderme

Fig. 1. Esquema demonstrativo das camadas celulares formadoras do blastocisto.
Fonte: Schlafer et al., 2000.

Com o tempo, mais fluido é produzido dentro da blastocele, resultando em uma expansão no
tamanho do embrião, e o conjunto passa a ser chamado de blastocisto expandido. Neste
momento, a esfera-líquida blastocele inicia a formação da cavidade do saco vitelínico.
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Durante o estágio de blastocisto, o disco embrionário permanece como um agrupamento
horizontal de células, os blastômeros, em um pólo vazio do blastocisto. Uma segunda camada
de células, a endoderme, cresce de dentro da massa celular linearmente à cavidade do saco
vitelínico, enquanto a terceira camada de células, a mesoderme, estende-se a partir do disco
embrionário entre as camadas da trofoectoderme e da endoderme.
O blastocisto expandido mantém uma estrutura redonda, com essencialmente três camadas
concêntricas de células (trofoectoderme, mesoderme e endoderme) cercando a cavidade
propriamente dita do saco vitelínico. O âmnio forma dobras da camada trofoblástica, junto
com a mesoderme somática, subindo a partir dos arredores do próprio embrião para a última
união, na zona de fusão dos folhetos coriônicos, e criação do espaço amniótico (Fig. 2). A
seguir, inicia-se a expansão da membrana alantóide diretamente sobreposta ao córion. O
alantóide e o córion fundem-se para compor o folheto corioalantóide, finalizando a formação
das membranas fetais extra-embrionárias (Fig. 3, Fig. 4).

folheto
coriônico
amnio

cavidade
Alantóica

saco
vitelínico
córion
(trofoblasto)

corioalantóide
Fig. 2. Esquema de um blastocisto expandido com as membranas fetais e os espaços extra-embrionários.
Acima do embrião as setas curvas indicam o movimento dos folhetos coriônicos para se fundirem, auxiliando
o fechamento do âmnio e a formação da cavidade amniótica. Fonte: Schlafer et al., em 2000.
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Fig. 3. A imagem mostra fetos bovinos em início de placentação, com aproximadamente 30, 40 e 50
dias de gestação. Os fetos estão envolvidos pela membrana amniótica repleta de líquido transparente.
A membrana corioalantóide foi aberta para demonstrar melhor o saco amniótico. Os vasos placentários
estão evidentes estendendo-se a partir do feto, ao longo do cordão umbilical, em sentido do
corioalantóide, o qual inicia adesão no endométrio ao redor dos 33 dias de gestação. Os cotilédones
ainda não estão aparentes. Fonte: Schlafer et al., 2000.

Fig. 4. Imagem de feto bovino com aproximadamente 70 dias de gestação e placenta com
cotilédones evidentes. A expansão sofrida pelo âmnio permite a visualização de discretos
cotilédones que, histologicamente, iniciaram sua formação aos 30 dias de gestação na superfície
da membrana corioalantóide. Fonte: Schlafer et al., 2000.
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A interação do blastocisto e do sistema materno bovino, antes da fixação, inicia-se após o 15o
dia da gestação, sendo a presença de um blastocisto viável requerida no interior do útero, até
essa data, para que ocorra a liberação de fatores antiluteolíticos. Entre 5 e 10 dias após o estro,
novilhas prenhes apresentam significativa elevação da concentração plasmática de
progesterona, em comparação com novilhas não prenhes, indicando uma influência
luteostática e/ou luteotrófica do embrião. No início e no meio da fase luteal, o endométrio
pode liberar pequenas quantidades de prostaglandina na circulação, sinalizando para os corpos
lúteos se ativarem até sua capacidade secretória completa. Durante a prenhez, os blastocistos
também contribuem com a produção de prostaglandinas, mas sua liberação fica restrita ao
interior do lúmen uterino em taxas muito maiores que na circulação.
O processo de justaposição entre o tecido coriônico e o tecido materno inicia-se na região
próxima ao embrião, entre os dias 18o e 19o da gestação; propaga-se entre 10 e 15 cm desse
sítio por volta do 22o dia, e depois se estende por toda a mucosa ao redor do 27o dia. Alguns
animais, analisados no período entre o 17o e o 18o dia, mostraram uma justaposição precoce
próxima ao embrião, enquanto a adesão ocorreu entre os dias 18o e 19o, com microvilos
presentes na superfície apical de células coriônicas. Outras modificações também puderam ser
observadas nesse período, antes da fixação, nas carúnculas e nas áreas intercarunculares. Os
leucócitos, em especial os linfócitos, normalmente situados na base da camada epitelial em
úteros não prenhes, aumentam em número e passam, junto com secreções, através das células
epiteliais na direção da cavidade uterina. Ocorreram edema e incremento vascular, nas áreas
intercaruncular e caruncular, de forma que o tecido conjuntivo estromal ficou mais
densamente celularizado e vascularizado.
O esquema abaixo resume alguns eventos fisiológicos que ocorrem antes e durante a fase de
implantação em bovinos (Fig. 5).
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ESTÁGIOS

DIA

ATIVIDADE BLASTOCÍSTICA

10
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F
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O

A
D
E
S
Ã
O

J
U
S
T
A
P
O
S
I
Ç
Ã
O

Aumento de progesterona em animais prenhez
Alongamento
Fator antiluteolítico
Produção de testosterona e estrógeno

16
Lactogênio placentário

18

Fator luteotrófico

20

Fluxo sanguíneo aumentado para o corno gravídico

Último dia para transferência de embrião com sucesso

17

19

ATIVIDADE MATERNA

Redução da espessura do epitélio uterino
Adesão na região do embrião
migração de células binucleadas
o córion alcança a ponta do corno contralateral

21
22

Desenvolvimento e aumento das interdigitações dos microvilos
áreas sinciciais isoladas e transitórias

32

Desenvolvimento de vilos e criptas em placentônios

Fig. 5. Estágios de desenvolvimento da placenta bovina, relacionados com as atividades blastocísticas
e maternas, de acordo com o período gestacional. Fonte: King et al., 1982.

O processo de fixação se estabelece nas carúnculas. Elas constituem áreas especializadas do
endométrio de ruminantes, formadas pelo espessamento do tecido conjuntivo denso
subepitelial, sem presença de glândulas, moderadamente vascularizadas por vasos finos que
tendem, em seu desenvolvimento, a rumar para a superfície em ângulo reto. Entre as
proeminências carunculares, encontramos as áreas intercarunculares que contêm uma grande
quantidade de glândulas uterinas distribuídas pelo endotélio e um fino tecido conjuntivo
subepitelial.
A formação dos vilos resulta de modificações nas áreas cotiledonárias do trofoblasto. Eles
iniciam seu desenvolvimento como ramos da ectoderme fetal, apresentando, depois, em seu
centro, tecido mesodérmico e veias alantóicas. Nas áreas de intervilos, o trofoblasto assume a
conformação de uma arcada, como se formasse a fundação da árvore vilosa. O vilo insinua-se
para dentro da carúncula materna, através de depressões ou criptas formadas em sua
superfície, aumentando em tamanho e ramificando-se em diferentes direções, conforme a
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prenhez avança. Não se sabe ao certo se os vilos crescem para dentro do tecido materno por
ação mecânica ou por fagocitose. As criptas carunculares, por sua vez, são alinhadas com a
ectoderme fetal e não são secretoras na essência da palavra. (ATKINSON et al., 1984;
SCHLAFER et al., 2000).
Lee et al. (1986) descreveram em detalhes a evolução da interação cotilédone-caruncular. O
período entre o 28o dia e o 34o dia de gestação apresenta placentônios em vários estágios de
desenvolvimento. Os placentônios menos desenvolvidos têm epitélios carunculares um pouco
irregulares, sem evidências de vilos coriônicos ou criptas, e a frágil adesão dos tecidos
permite um fácil descolamento entre o trofoblasto e o epitélio caruncular. Os placentônios
mais desenvolvidos, nesse período, formam vilos coriônicos interdigitados e criptas
carunculares. Entre o 46o e o 60o dia, aumentam consideravelmente tanto os vilos coriônicos
principais como os vilos secundários. Os vilos terciários surgem nesse período, a partir dos
vilos secundários, como projeções regulares, em forma de dedos, interdigitadas com a
estrutura correspondente à das criptas carunculares. Todos os vilos coriônicos aumentam em
comprimento e complexidade, no período entre 151-180 dias, mas a característica mais
impressionante é o grande número de células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) nas
terminações dos vilos coriônicos, principalmente nas terminações dos vilos terciários.
O tecido subepitelial é formado, em úteros não grávidos, por uma fina camada de tecido
conjuntivo denso que sofre espessamento localizado nas carúnculas. Em conjunto com o
começo da gestação, ocorre uma infiltração de linfócitos entre as células mais superficiais e a
camada subepitelial, além de um aumento no número e tamanho dos capilares sangüíneos e
linfáticos. Dessa forma, as camadas assumem um aspecto esponjoso e hipertrófico ao redor do
vilo fetal, produzindo a interdigitação cotiledonária.
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A histologia dos vilos mostra que cada um deles é composto por um centro abundante em
mesoderme vascular e um revestimento de células trofoblásticas com formato cubóide ou
poliédrico, muitas das quais são de variedade binucleada. Desde a base do vilo, o trofoblasto é
muito alto e colunar, enquanto a mesoderme é de forma livre e gelatinosa, carreando os vasos
sangüíneos axiais, com numerosos capilares pequenos ramificando-se entre eles e o
revestimento

trofoblástico.

Nas

áreas

entre

os

placentônios,

o

corioalantóide

intercotiledonário é alinhado com o epitélio endometrial de maneira plana, mas existem
muitas zonas em destaque, circulares e ricamente vascularizadas, marcando a abertura das
glândulas uterinas.
Estudos das regiões de adesão, ao 19o dia de gestação, mostram um epitélio materno
composto por células colunares uniformes, mais alta na porção superior das carúnculas do que
em outros lugares, enquanto as células coriônicas variam da forma de pequenas colunas à de
cubos. As áreas intercarunculares, por sua vez, mostram um epitélio diminuído e glândulas
tubulares distribuídas em intervalos muito próximos dentro da lâmina basal (ATKINSON et
al., 1984). Células trofoblásticas gigantes binucleadas ou multinucleadas são vistas
esparsamente distribuídas por todo o córion, sendo raramente encontradas no epitélio uterino
ou cruzando a interface. Por volta do 21o dia, o córion apresentava mais células trofoblásticas
gigantes binucleadas concentradas em grupos, representando cerca de 20% do total de células
coriônicas (WOODING, WALTHES, 1980; WOODING, 1983). Modificações histológicas,
iniciadas ao término do primeiro mês, evoluem de maneira a se tornarem completas, com
fixação consistente, entre o terceiro e quarto mês. Essas alterações incluem, antes de a fixação
ser efetivada, o completo desnudamento do epitélio uterino na área caruncular e o aumento do
nível de aderência do vilo coriônico, ao redor do segundo mês de gestação. Nas áreas
intercotiledonárias, o contato do trofoblasto fetal com a mucosa uterina também resulta em
pontos de erosão do epitélio uterino; acima da superfície de abrasão são observadas células
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gigantes globosas, da mesma maneira que na área caruncular, confirmando sua origem fetal
(KING et al., 1982).
A migração de células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) do córion através da
interface feto-maternal e suas subseqüentes incorporações dentro do lado materno da placenta
estão bem descritas em diferentes ruminantes. Algumas dessas células migrantes permanecem
como típicas células gigantes binucleadas, localizadas na porção materna da placenta em
estágios finais de gestação, enquanto outras degeneram e são fagocitadas na região do córion.
Células migrantes podem também se fundir com células trofoblásticas gigantes binucleadas
adjacentes, ou com células do epitélio materno, formando as células gigantes multinucleadas
observadas no desenvolvimento da placenta bovina. A proliferação do endométrio ou o
afastamento físico da superfície da mucosa podem originar células multinucleadas achatadas
na lâmina sincicial típica (KING et al., 1980).
A função de ambos, corioalantóide cotiledonário e intercotiledonário, é suprir o freqüente
incremento de demanda metabólica fetal e suportar o rápido crescimento tecidual.
Adicionalmente, existe uma extensiva síntese de proteínas dentro do tecido placentário e a
produção de uma grande variedade de hormônios e fatores de crescimento (SCHLAFER et al.,
2000).
As figuras abaixo ilustram a estrutura dos placentônios, demonstrando claramente como as
camadas cotiledonária e caruncular se sobrepõem e se mesclam (Fig. 6, Fig. 7).
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Fig. 6 Desenho esquemático representando membranas fetais e placentônios bovinos. A relação entre o
vilo cotiledonário, formado pelo corioalantóide, e o endométrio pode ser visualizada claramente. Observar
as ramificações dos vilos cotiledonários penetrando nas criptas do endométrio, nas regiões carunculares,
para formarem depois, em conjunto, o placenônio. Fonte Schlater et al. 2000.

(a)

(b)

Fig. 7. A imagem (a) mostra um placentônio, em fase final de gestação, com vasos umbilicais injetados com
látex colorido. Notar o padrão vascular dos ramos de artérias e veias umbilicais e a forma como os vasos
penetram e saem do placentônio. A imagem (b) mostra um placentônio de bovino com vilo cotiledonário
separado das criptas carunculares, demonstrando a relação entre o vilo fetal e as criptas maternas. Fonte:
Schlafer et al., 2000.
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2.2 CÉLULAS TROFOBLÁSTICAS GIGANTES BOVINAS

Após a implantação do embrião, o epitélio trofoblástico bovino passa a ser constituído por
dois tipos morfológicos de células: células trofoblásticas colunares (CTC) e células
trofoblásticas gigantes (CTG). (WIMSATT, 1951). As CTC são mononucleadas, com
tamanho e aspectos característicos das células epiteliais típicas, situadas em uma lâmina basal
e conectadas umas às outras através de complexos juncionais. As membranas apicais dessas
células mostram microvilos que interdigitam com os microvilos de células do endotélio
uterino, formando a zona de contato feto-maternal (BJÖRKMAN et al., 1969). A maioria das
CTG possui dois núcleos, sendo muitas vezes designadas simplesmente de células
binucleadas, e mostra uma característica morfológica típica de células epiteliais,
apresentando, porém, grande volume celular, com citoplasma e núcleos maiores (WOODING
et al., 1986).
Klisch et al. (1999a) enfatizaram as características estruturais das células trofoblásticas
gigantes (CTG) existentes na placenta bovina, em detrimento da observação do número de
núcleos, e propuseram uma classificação das CTG segundo o volume nuclear total (VNT) das
CTG de bovinos. Assim, estabeleceram três classes de CTG: CTG pequena, com VNT de
400-500 µm3, CTG média, com VNT de 700-1200 µm3, e CTG grande, com VNT de 17002500 µm3. A análise morfológica, realizada em seu trabalho, indicou pequenas diferenças na
caracterização dos núcleos das CTG pequenas, das CTG médias e das CTG grandes. Algumas
CTG pequenas apresentaram a heterocromatina concentrada em uma ou duas porções,
situadas centralmente no núcleo; outras a apresentaram distribuída difusamente em toda a área
nuclear. Nas CTG de tamanho médio e grande, a heterocromatina estava organizada em
muitos cromocentros ligados à membrana nuclear ou distribuída no nucleoplasma. Algumas
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das CTG de tamanho médio mostraram pouco citoplasma e núcleos próximos, enquanto
outras possuíam mais citoplasma e exibiam grânulos PAS-positivos. As CTG grandes
apresentaram um volume grande de citoplasma, com abundância de grânulos PAS-positivos.
A ultra-estrutura das células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB), descrita em búfalos
(CARVALHO, 2000), e em bovinos (MORAIS PINTO, 2002) sugere que elas não são células
totalmente maduras ou passivas, mas estão envolvidas em atividade de síntese. A intensa
síntese protéica tem, como indicadores, o grande número de polirribossomos e mitocôndrias, a
abundância do retículo endoplasmático rugoso, o grande tamanho do complexo de Golgi e a
profusão de vesículas citoplasmáticas. As CTGB têm sido também vinculadas à produção de
enzimas e à elaboração de hormônios, mas seu complexo comportamento em relação às
demais células ainda levanta muitas dúvidas. Carvalho (2000), ao estudar a placenta de
búfalos, descreveu os núcleos das células trofoblásticas colunares (CTC) como grandes e
bastante semelhantes entre si, geralmente mostrando nucléolos evidentes. Com relação às
células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB), entretanto, observou a presença
característica de três nucléolos. No material submetido à reação de PAS, identificadora de
glicoproteínas, a reatividade das CTGB se destacou em relação à reatividade dos demais tipos
celulares presentes na interface feto-maternal. Os citoplasmas das CTGB exibiram forte
reação PAS-positiva e mostraram, ainda, uma nítida diferença de coloração em relação a seus
pólos. Ao dividir essas células em duas regiões, infra e supranuclear, a autora do trabalho
mencionado observou que a presença de moléculas PAS-positivas estava restrita à região
infranuclear, geralmente voltada para o feto. As CTGB apresentaram retículo endoplasmático
granular e complexo de Golgi mais desenvolvidos que os das demais células trofoblásticas,
indicando

intensa

atividade

de

síntese.

Vesículas

abundantes,

com

diferentes

eletrondensidades, presentes por todo o citoplasma, sugerem um processo de exportação de
proteínas. Células trofoblásticas gigantes trinucleadas (CTGT) foram vistas no lado materno,
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apresentando as seguintes características nucleares: dois núcleos iguais, com padrões
similares aos das CTGB e um terceiro, menor, com padrão do núcleo das células epiteliais, o
que sugere o evento de migração das CTGB trofoblásticas, com posterior fusão ao epitélio
uterino, como proposto por outros autores (LEE et al., 1986; WOODING et al., 1992).
Fazendo uma comparação, em três fases gestacionais, da distribuição das CTGB e da presença
dos grânulos PAS-positivos, a autora descreveu que, no período compreendido entre o 2º e o
3º mês de gestação, as CTGB estavam presentes na camada trofoblástica, com núcleos
característicos e fina granulação dispersa pelo citoplasma. Entre o 4º e o 6º mês de gestação,
as CTGB continuavam em grande número no trofoblasto, com duas características diferentes,
às vezes como CTGB jovens com pouca granulação e, às vezes, como CTGB maduras com
granulação evidente, mas sempre situadas próximas ao ápice da camada trofoblástica. Nesse
período, foram observadas, também, células gigantes mononucleadas. O período do 8º ao 9º
mês apresentou as CTGB com grande quantidade de grânulos heterogêneos, prevalentemente
em um dos pólos celulares.
A análise ultra-estrutural, realizada ainda por Carvalho A.F. (2000), indicou que os grânulos
das CTGB se caracterizam por uma flagrante heterogeneidade quanto à densidade do
conteúdo e às dimensões granulares. A distribuição citoplasmática dos grânulos concentrou-se
na região celular infranuclear, voltada para o lado fetal, deixando a face supranuclear das
CTGB praticamente isenta de grânulos, contendo, no entanto, muitas organelas relacionadas à
síntese de moléculas de exportação, como o retículo endoplasmático granular e o complexo de
Golgi. Analisando o posicionamento dos grânulos, a autora considerou contraditório tal
posicionamento, uma vez que os grânulos devem ser eliminados para alcançar os tecidos
maternos, mas, comparando seus achados com os de Wimsatt (1980), sugeriu que as CTGB
podem aproximar-se do epitélio uterino ao longo da gestação e fazer uma rotação para que os
grânulos sejam liberados no lado materno.

37

Morais Pinto (2002) descreveu as características da célula trofoblástica gigante binucleada
(CTGB), em placenta de vacas nelore, durante sua diferenciação. As CTGB, inicialmente
arredondadas, aumentaram em tamanho e começaram a desenvolver aspectos citoplasmáticos,
característicos do estágio de maturação. O aumento do volume citoplasmático, por exemplo,
acompanhou o aumento de grânulos citoplasmáticos característicos. Ao atingir a maturação,
as CTGB iniciaram um processo de migração rumo ao epitélio uterino para liberar seus
grânulos nas proximidades dos capilares maternos. Após a degranulação, os núcleos das
CTGB tornaram-se picnóticos e elas entraram em degeneração (apoptose). A migração celular
se estabeleceu independentemente da ocorrência de fusão das CTGB com as células do
epitélio uterino, mas quando ocorreu a fusão, formaram-se células trinucleadas.
A população das CTGB e sua migração, durante a prenhez, através de junções coriônicas
firmes, caracterizam de maneira única a placenta dos ruminantes, sendo um fator
determinante para a classificação da placenta bovina como sinepiteliocorial (WOODING et
al.,1992).
Durante a fase de migração das CTGB, há destruição do epitélio materno por ação das CTGB
do trofoblasto, enquanto elas migram para o epitélio materno e forçam sua penetração entre a
camada de células e o estroma. Nessa passagem, elas são ajudadas, na destruição do epitélio,
pela ação de fagócitos, que atacam a superfície uterina. A superfície da carúncula fica
descoberta de epitélio em alguns pontos, ao redor do vigésimo dia do desenvolvimento fetal,
sendo os espaços preenchidos por camadas de células trofoblásticas gigantes de forma
irregular e intermitente. Algum tempo depois, a camada epitelial se reconstitui, tornando-se
contínua, mas com o avanço da prenhez ela, mais uma vez, sofre erosão em pontos isolados
(KING et al., 1980).
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King et al. (1982) observaram, logo após o contato fetal, ou seja, por volta do 19º dia de
gestação, a presença das CTGB, de forma rara e esparsa, exclusivamente no epitélio
coriônico, quando ainda existe separação bem definida entre o epitélio materno e o epitélio
coriônico na área de adesão. Após o 21º dia, essas células concentram-se em grupos e já
representam 20% das células coriônicas.
Wooding et al. (1980) sugeriram uma contínua migração das CTGB nas vacas durante a
prenhez, pois, em todos os estágios examinados, as CTGB foram encontradas, em grande
número, em posições intermediárias entre o córion e o epitélio materno. Observaram a
distribuição das células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) na placenta de bovinos,
utilizando um marcador, o ácido fosfotúngstico (AFT), que evidenciava os grânulos dessas
células. Observaram, também, que as CTGB compunham cerca de 20% da população total de
células do epitélio coriônico em vacas prenhes, com 37 a 260 dias de gestação. Desses 20%,
quase todas (80 a 90%) as CTGB estavam inteiramente cercadas por outras células coriônicas
uninucleadas, sem conexão com a membrana basal, e o restante delas fez parte da junção
microvilar. As CTGB, em contato com o epitélio uterino na junção microvilar, tiveram a
intensidade da marcação AFT reduzida, sendo esta algumas vezes interrompida quando as
células se inseriam na transição feto-maternal ou ultrapassavam este limite. As únicas
organelas realmente visíveis, após a marcação com AFT, nas CTGB, foram os núcleos e os
grânulos. Os grânulos distintos eram limitados por membranas, e marcados com intensidade
variada, estando presentes nas CTGB em ambos os epitélios, o coriônico e o uterino. Quando
as CTGB permaneciam na junção entre o epitélio coriônico e o epitélio uterino, os grânulos
assumiam distribuição mais concentrada na parte fetal da célula. As células trofoblásticas
gigantes (CTG), no interior do epitélio uterino, ao contrário das anteriores, tinham grânulos
voltados para a membrana basal materna.
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A migração das CTGB e sua penetração na parede sincicial das criptas carunculares, em
posições anteriormente ocupadas pelo epitélio uterino, permaneceram como tema controverso
durante a década de oitenta; porém, vários estudos permitiram o acompanhamento ultraestrutural das fases de maturação da célula binucleada, evidenciando sua migração e fusão
com as células epiteliais uterinas para formar um sincício feto-maternal misto. Um dos mais
importantes é o trabalho de Lee et al. (1986) que, utilizando um anticorpo monoclonal (SBU3), capaz de identificar grânulos específicos das CTGB em ovelhas e vacas, pôde concluir que
o sincício é formado pela fusão das CTGB fetais migradas.
Os autores descreveram, entre 28 e 34 dias de gestação, CTGB SBU-3 positivas nos
trofoblastos, justapostas ao epitélio caruncular. Logo após, os placentônios, com vilos
coriônicos interdigitados e criptas carunculares formadas, apresentaram CTGB SBU-3
positivas distribuídas esparsamente no trofoblasto do vilo coriônico, estando algumas delas
interpostas às células trofoblásticas colunares (CTC), enquanto outras se posicionavam em
direção à cobertura epitelial da cripta caruncular. Entre os dias 46-60, numerosas CTGB SBU3 positivas, intensamente marcadas e agrupadas, encontravam-se nas terminações dos vilos
terciários, sendo algumas vistas com seu processo citoplasmático invadindo o epitélio
caruncular. Nesse período, estavam presentes células trofoblásticas gigantes trinucleadas
(CTGT) SBU-3 positivas. Algumas delas possuíam dois tipos de núcleos, um similar àquele
típico da célula binucleada SBU-3 positiva, que era largo e circular, contendo grânulos de
cromatina grandes e densos, e outro, similar àquele das células epiteliais carunculares,
menores, com grânulos de cromatina finos e menos intensamente marcados. A maioria dos
grânulos SBU-3 positivos foi localizada no pólo trofoblástico das células trinucleadas e só
alguns grânulos SBU-3 positivos foram encontrados no pólo caruncular da célula trinucleada.
Algumas das CTGB foram vistas com seus núcleos interceptados entre as células cubóides de
criptas carunculares, enquanto seu pólo citoplasmático, intensamente SBU-3 positivo,
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permanecia em contato com o trofoblasto do vilo coriônico. Em poucas áreas, as CTGB SBU3 positivas aparentaram ter migrado para dentro do epitélio caruncular.
O período entre 151 a 180 dias de gestação caracterizou-se pelo grande número de CTGB
SBU-3 positivas nas terminações dos vilos coriônicos, células maiores e mais intensamente
marcadas que aquelas localizadas próximas à origem dos vilos terciários ou dos vilos
secundários. Ocasionalmente, as CTGB apareceram no interior do epitélio da cripta
caruncular. Os citoplasmas das células endoteliais justapostas às terminações dos vilos
terciários foram positivamente marcados pelo SBU-3 e a subcamada de tecido conjuntivo,
nesta região, também apresentou reação ao SBU-3; em contraste, havia tecido conjuntivo não
marcado no vilo coriônico. Próximo ao termo da gestação, as CTGB SBU-3 positivas estavam
presentes, mas apresentaram um decréscimo em número e em intensidade de marcação. As
células do epitélio caruncular eram menos uniformes, sendo algumas cubóides e outras,
achatadas. As CTGB e outras células trofoblásticas gigantes ocasionalmente vistas nesta fase
tinham escasso citoplasma e pouca ou nenhuma marcação positiva para o SBU-3, e algumas
inclusive apresentavam núcleos picnóticos. Nem o epitélio caruncular, de células cubóides e
planas, nem a subcamada de tecido conjuntivo caruncular continham qualquer produto SBU-3
positivo neste período.
O estudo de Lee et al. (1986) confirmou definitivamente o conceito, sugerido por Wooding et
al. (1982), de que em todos os ruminantes, as CTGB são capazes de migrar para dentro do
epitélio caruncular em freqüência e intensidade diferentes. A comparação entre ovinos e
bovinos indicou que, aparentemente, a completa migração das CTGB dentro do epitélio
caruncular é menos freqüente em vacas do que em ovelhas. Indicou também que e a maioria
das CTGB em bovinos tende a localizar-se na interface feto-maternal, onde pode fundir-se
com células do epitélio materno em estreita proximidade delas, liberando seu produto no
citoplasma das células epiteliais carunculares, sem migrar para o lado materno.
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Klisch e seu grupo de pesquisa estabeleceram três teorias para a formação das células
trofoblásticas gigantes (CTG), ao observaram as células trofoblásticas gigantes binucleadas
(CTGB) e as células trofoblásticas gigantes trinucleadas (CTGT) presentes na placenta
bovina. A primeira teoria estabelece uma fusão simples de uma célula trofoblástica gigante
binucleada (CTGB) com uma célula trofoblástica colunar (CTC) adjacente, formando uma
célula trofoblástica gigante trinucleada (CTGT), com dois núcleos idênticos e um núcleo
menor (KLISCH et al., 1999a). A segunda possibilidade seria a fusão de uma CTGB com uma
célula do endotélio materno, formando o sincicio propriamente dito, originando uma célula
CTGT, também com dois núcleos idênticos e um terceiro núcleo menor (KLISCH et al.,
1999a). A terceira teoria analisa a formação cromossômica dos núcleos, sugerindo uma
seqüência de mitoses com duplicação cromossômica e cariocinese, sem citocinese
correspondente. Assim, uma CTGB sofreria uma duplicação cromossômica com cariocinese
orientada em três pólos de fuso, originando uma CTGT com três núcleos idênticos (KLISCH
et al., 1999b).
A diminuição das CTGB no período de parto foi observada por Gross et al. (1991), que
propuseram uma seqüência de eventos para entender essa ocorrência. Consideraram a
possibilidade de haver destruição das CTGB no tecido fetal e, ao mesmo tempo, um aumento
na migração das CTGB para dentro do tecido materno, seguido da destruição destas células na
porção materna da placenta, levando ao decréscimo de seu número. Sugeriram, também, que a
remoção do estímulo para a formação ou produção das CTGB, com ou sem migração,
reduziria o número total das CTGB, em decorrência da não reposição das células. Para avaliar
a fragilidade destas células ao término da gestação, as CTGB foram expostas a condições de
estresse por salina hipotônica. Foi observada maior suscetibilidade ao estresse entre as células
provindas de vacas com parto e expulsão normal da placenta, do que entre as CTGB de outros
grupos experimentais. Por outro lado, as CTGB de vacas que tiveram indução de parto por
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dexametasona e conseqüente retenção placentária mostraram maior resistência ao estresse de
salina hipotônica do que as CTGB de outros grupos experimentais. Os autores concluíram
que, durante o parto com liberação normal da placenta, espera-se que ocorram diminuição no
número de CTGB presentes no tecido placentário fetal e declínio concomitante na viabilidade
destas células in vitro.
Gross et al. (1987) analisaram as variações de prostaglandinas (PG) no período próximo ao
parto. Observaram o aumento das PG tanto no tecido materno quanto no fetal, antes da
expulsão do recém-nascido e da liberação das membranas fetais. Constataram, com o
nascimento do filhote, um aumento da síntese das PG nas vilosidades fetais, sugestivo da
existência de um inibidor de prostaglandina fetal sem relação direta com a remoção das
membranas. Verificaram, também, que o trauma do parto pode levar a um novo aumento da
síntese da PG placentária. Ao analisarem a produção de prostaglandinas e seus derivados,
prostaglandina série E (PGE) e prostaglandina série F (PGF), no período próximo ao parto, os
autores observaram uma mudança na síntese da prostaglandina placentária fetal. A produção,
de início marcada predominantemente pela presença de prostaglandinas da série E (PGE),
passou a ser marcada pela presença de prostaglandinas da série F (PGF) quando as
membranas fetais foram liberadas. Como uma explicação possível para essa mudança na
síntese das prostaglandinas, os autores sugeriram que a conversão das PGE para as PGF
poderia ocorrer anteriormente à separação placentária. Associando esses achados a trabalhos
anteriores de seu próprio núcleo de pesquisa, nos quais se demonstrou também um declínio
nas CTGB da placenta fetal, quando as membranas fetais são expulsas normalmente, os
autores sugeriram que a mudança na síntese de prostaglandinas (PG) e seus derivados (PGE e
PGF), no período próximo ao parto, pode estar relacionada ao declínio do número das CTGB.
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2.3 CONEXINAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO INTERCELULAR

As conexinas são proteínas estruturais da membrana citoplasmática, participantes de uma
família multigênica de proteínas altamente relacionadas, que formam os canais intercelulares
de comunicação, através dos quais células adjacentes compartilham íons, mensageiros
secundários e pequenos metabólitos.
Os canais intercelulares agrupam-se nas junções comunicantes, chamadas de junções gap
(junções em fenda), áreas altamente especializadas da membrana celular, através das quais se
estabelece a coordenação das atividades celulares, de forma a manter a homeostase dos órgãos
durante o desenvolvimento e a vida adulta de organismos multicelulares.
A diversidade da família conexina foi sugerida, pela primeira vez, através de análises
bioquímicas de frações subcelulares ricas em junções comunicantes. Estes estudos
identificaram preponderantemente bandas polipeptídicas que, de acordo com o tecido de
origem e o método de preparação, exibiam uma massa molecular variando entre 16-70 kDa
(BUULTJENS et al., 1988, GOODENOUGH et al., 1996; GROS et al., 1983; NICHOLSON
et al., 1985)
Estudos mais recentes, com purificação das áreas de junções comunicantes e avaliação de
DNA, identificaram mais de 18 membros dessa família, bem como a distribuição destes em
células e tecidos específicos. (SHIBATA et al., 2001).
A nomenclatura (Cx) com base nas espécies de origem, em conjunto com a massa molecular
definida pela seqüência do código de DNA. Por exemplo, a proteína 43-kDa, primeiramente
identificada em junções comunicantes miocardiais é designada como Cx43; as conexinas
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homólogas, vindas de diferentes organismos, podem ser distinguidas com um prefixo de
identificação próprio, por exemplo, rCx43 para “rat” (rato), chCx43 para “chicken” (galinha),
bCx43 para “bovine” (bovino), hCx43 para “human” (humano). A identificação de conexinas
com massas moleculares muito próximas tem sido feita através do uso de uma casa decimal
(ex: rCx3O.3). Este sistema permite a identificação não ambígua de cada membro, mas não é
completamente ilustrativa (BRUZZONE et al., 1996).
Os tecidos expressam as conexinas sobrepondo padrões e a maioria deles apresenta mais de
um tipo de conexina. A conexina 43, nosso objeto de estudo no momento, está
comprovadamente presente nos seguintes tecidos e células: astrócitos, cardíaco, músculo liso,
fibroblastos, queratinócitos, epitélio corneal e cristalino, leucócitos, células de Leydig,
macrófagos, células mioepiteliais da glândula mamária, osteócitos, tecido granular do ovário,
células pancreáticas, blastocisto em pré-implantação, células de Sertoli, células foliculares da
tireóide, células trofoblásticas gigantes humanas.
Estudos bioquímicos, que analisaram a estrutura das conexinas, têm demonstrado que esta
família de proteínas apresenta seqüências homólogas e uma topologia molecular comum, com
as regiões transmembrânicas altamente conservadas. Assim, todas as conexinas compartilham
uma sucessão comum de estruturas (Fig. 8). Cada conexina contém quatro regiões
transmembrânicas (MI, M2, M3, M4), duas extracelulares (E1 e E2) e três regiões ou
domínios citoplasmáticos. Este modelo tem sido validado para Cx26, Cx32 e Cx43 (EVANS
et al., 1992; FALK et al., 1994; ZIMMER et al., 1987).
As duas voltas extracelulares contêm três partículas de cisteína, em uma sucessão
caracteristicamente conservada. Está bem demonstrado que as partículas de cisteina formam
conexões disulfídicas intramoleculares, mas não intermoleculares, ligando duas voltas da
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Cx32 e da Cx43. Este evento acontece no reticulo endoplasmático, e é razoável especular que
esta característica estrutural seja comum a todas as conexinas (BRUZZONE et al., 1996).
Os segmentos transmembrânicos e as porções citoplasmáticas curtas até a N-terminal ficam
também bem preservados entre diferentes conexinas, embora os principais domínios
citoplasmáticos sejam únicos em seqüência e comprimento (BRUZZONE et al., 1996;
WILLECKE et al., 1991; WILLECKE et al., 2002).
Os domínios membranoexpansivos parecem ter papel determinante na correta topogenia das
conexinas. Baseado no arranjo topológico das conexinas discutido acima, a interação dos dois
conexos pode ocorrer através de regiões extracelulares (BRUZZONE et al., 1996).

Fig. 8. Representação esquemática e relativa topologia da membrana plasmática de uma conexina
genérica. Áreas hidropáticas prévias a quatro regiões de espaçamento membrânico (MI -M4), duas
voltas extracelulares (E1 e E2) com resíduos de cisteína caracteristicamente espaçadas e três porções
citoplasmáticas, o domínio amino-terminal (NT), o domínio carboxi-terminal (CT) e o domínio
citoplasmático central (CL). As variações das massas moleculares entre conexinas são explicadas por
uma diferença no comprimento da seqüência CL e CT. O papel pontual dos diferentes domínios é
inferido dos resultados da estrutura/função estudados, com mutações pontuais e quimeras com
domínios trocados. Em alguns casos, múltiplas interações interdomínios são necessárias para conferir
propriedades distintas a cada conexina. Fonte: Bruzzone et al., 1996.

A construção de um canal intercelular é muito complexa, pois estruturalmente os canais de
comunicação intercelulares são mais complexos que outros canais de íons, uma vez que um
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canal intercelular completo, chamado nexo, atravessa duas membranas plasmáticas e o espaço
que as separam, resultando da associação de dois hemicanais, chamados conexos, produzidos
separadamente por cada uma das células participantes, através da oligomerização das
conexinas.
O processo que conduz à formação de um canal intercelular funcionalmente competente
consiste em uma sucessão de etapas, cujos mecanismos reguladores estão começando a ser
compreendidos.
Na primeira etapa, as conexinas devem se oligomerizar em conexos antes de alcançar a
membrana citoplasmática; as subunidades protéicas incompletas unem-se no reticulo
endoplasmático, mecanismos de controle de qualidade conduzem ao seqüestro de proteínas
malformadas (HURTLEY;HELENIUS, 1989).
Na segunda etapa, após a formação dos conexos das células adjacentes, estes têm de se
reconhecer e se alinhar corretamente para a formação de um canal intercelular completo e
funcional.
Canais intercelulares completos, nexos, estão definidos como homotópicos, quando os
conexos provenientes de cada uma das células são compostos do mesmo tipo de conexina, ou
heterotópicos, quando cada conexo é formado por um tipo diferente de conexina.
(GHOSHROY et al., 1995).
As junções comunicantes são construídas a partir de um agrupamento dos canais
intercelulares, os nexos, alinhados e embebidos na membrana citoplasmática nas áreas de
contato célula-célula (Fig. 9). O caminho formado permite comunicação e sinalização
intercelular rápida e unidirecional, incrementando o reconhecimento para facilitar a
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integridade do meio nos tecidos e órgãos. A distribuição dos nexos nas junções comunicantes
forma grandes placas de comunicação (GOODENOUGH et al., 1996; EVANS et al. 1999)

Fig.9 Representação esquemática da formação de uma junção comunicante. A conexina sofre oligomerização
formando um hemicanal, o conexo. O conexo migra para a membrana citoplamática e parea com o conexo da
célula adjacente formando uma unidade de canal intercelular completa, o nexo. O agrupamento dos nexos forma
a junção comunicante. Fonte: Evans et al., 1999).

Estudos sobre a conexina 43 localizaram seus sítios de síntese e sua participação na formação
dos conexos. Estas análises mostraram que o agrupamento dos conexos ocorre de maneira
completa após a saída do reticulo endoplasmático e sugerem que o local de oligomerização da
Cx43 é o complexo de Golgi (MUSIL; GOODENOUGH, 1993; KASTURI, 1993).
A capacidade de uma célula em formar junções comunicantes pode não ser determinada
exclusivamente pela presença de conexinas expressas naquela célula. O reconhecimento
específico entre as células é também muito importante para a formação da junção
comunicante. A fosforilação da região C-terminal da Cx43 constitui um importante
mecanismo molecular de ativação da translocação e também de estabilização da Cx43 dentro
das junções comunicantes. Existem evidências de que a movimentação das conexinas Cx43 e
Cx26 presentes no retículo endoplasmático para a membrana plasmática, através do complexo
de Golgi, é iniciada após a formação de junções de aderência mediadas pela E-caderina
(HERNANDEZ-BLASQUEZ et al., 2001).
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2.4 CONEXINAS EM PLACENTA

A estreita relação entre o desenvolvimento da placenta e o feto torna importante o
entendimento das formas de crescimento e diferenciação placentária. As junções
comunicantes e a comunicação intercelular mediada por junções são conhecidas por seu
envolvimento no processo de diferenciação de vários tecidos. Diante disso, vamos analisar
alguns trabalhos que em muito contribuíram para a elucidação do papel das junções
comunicantes e da família de conexinas no processo de placentação, em diferentes espécies.
Considerando que os canais juncionais estão envolvidos no controle da diferenciação celular e
tecidual e que esta ação aparentemente pode ser estimulada pela gonadotrofina coriônica
humana (hCG), Cronier et al. (1997) estabeleceram como meta avaliar, em cultura de células
trofoblásticas humanas, a ação da hCG sobre o mecanismo de sinalização implicado na
comunicação intercelular. Quando observaram a ocorrência de junções comunicantes entre
células citotrofoblásticas, entre células citotrofoblásticas e sinciotrofoblásticas e, também,
entre células sinciciotrofoblásticas contíguas, os autores conseguiram demonstrar que a
transferência de moléculas entre as células trofoblásticas é estabelecida antes da formação do
sinciciotrofoblasto. Em outras palavras, a formação de um “sincício fisiológico”, permitindo a
troca de íons e pequenas moléculas, precede a formação de um sincício morfológico. Esse
requisito de comunicação intercelular, através das junções comunicantes, para que ocorra a
fusão celular confirmou a hipótese de outros autores (FIRTH et al., 1980) para o papel dos
canais de comunicação intercelular, como um ponto de partida da fusão celular em
trofoblastos. Eles demonstraram, ainda, que as junções comunicantes aumentam pela presença
da hCG e que, na realidade, sua evolução quantitativa segue em paralelo com a variação de
hCG. Os autores sugeriram, por fim, que a ocorrência das junções comunicantes poderia ser

49
considerada um critério fisiológico objetivo para definir o início da fusão celular e a
subseqüente formação do sincício.
Al-Lamki et al. (1999) estudaram a ultra-estrutura da camada de células gigantes na placenta
humana no início da gravidez, da 7a à 12a semana gestacional, caracterizando sua natureza por
imunofluorescência de marcadores para citoqueratina, conexinas (Cx32 e Cx43), e hormônios
placentários (gonadotrofina coriônica humana – hCG e lactogênio humano – hPL). Seus
resultados evidenciaram dois tipos celulares na camada de células gigantes, sendo o primeiro
tipo formado por células com muitos núcleos evidentes e um citoplasma volumoso e o
segundo, por células mononucleadas agregadas em íntima justaposição aos estreitos espaços
intercelulares. As células agregadas ligavam-se através de desmossomos e apresentavam
junções comunicantes evidenciadas pela reação de imunofluorescência para Cx32 e Cx43.
Contrastando com esse resultado, as verdadeiras células gigantes multinucleadas não
apresentaram junções comunicantes, mas sim muitas organelas no citoplasma, e
imunofluorescência positiva para hPL e hCG, sugerindo uma grande atividade na síntese de
proteínas. Fortes marcações de conexina 43 foram vistas também no estroma decidual,
confirmando outros estudos que a haviam identificado no endométrio de rato durante o início
da gravidez. A Cx32 pôde ser vista em menor quantidade no estroma decidual, mas pôde ser
identificada entre células epiteliais de glândulas endometriais. Embora existam várias
hipóteses para a formação das células gigantes, os autores confirmaram, através de
marcadores imuno-histoquímicos, a origem trofoblástica destas células, considerando que na
formação do sincício possa ocorrer também uma fusão com células maternas. De fato, a
característica morfológica mais importante desse estudo foi detectar a presença de junções
comunicantes entre as células mononucleadas participantes dos agregados celulares,
sugerindo um potencial de comunicação célula-a-célula que favoreceria trocas citoplasmáticas
ou a formação de gradientes morfogenéticos. A presença de junções comunicantes nas células
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trofoblásticas dentro dos agregados, e sua ausência nas células trofoblásticas gigantes isoladas
insinuaram um processo de internalização, seguido de coalescência das células individuais.
Cronier et al. (2001) avaliaram o papel da comunicação intercelular mediada por junções
comunicantes na coordenação das atividades celulares, durante o desenvolvimento e o
processo de diferenciação, comparando esta ação na placenta humana em seus dois caminhos
de diferenciação das células citotrofoblásticas: o fenótipo fusão (vilos trofoblásticos) e o
fenótipo proliferativo ou invasivo (extravilos trofoblásticos). Observaram que as conexinas 43
(Cx43), de início evidenciadas como pontos nos limites celulares de trofoblastos contíguos e
em algumas zonas perinucleares, supostamente associadas com Golgi, passaram a apresentarse apenas no interior do citoplasma das células trofoblásticas após a fusão celular. Destacaram
que, de todas as conexinas testadas in situ pela imunofluorescência e microscopia confocal,
apenas a Cx43 foi detectada entre as células trofoblásticas, na placenta do primeiro trimestre
da gestação, sendo a única expressa nos vilos trofoblásticos in vitro e in situ. Concluíram que
a expressão das diferentes conexinas depende do modelo fenotípico dos trofoblastos. No
modelo de fusão (vilo trofoblástico), houve destaque para a correlação entre o
desenvolvimento de junções comunicantes transitórias, formadas por Cx43, e a capacidade
das células citotrofoblásticas em se diferenciarem, através da agregação e fusão celular,
formando os vilos sinciciotrofoblásticos. O modelo invasivo (extravilo trofoblástico) foi
caracterizado por uma variação na expressão de conexinas – espacial e temporal –, regulada
durante o desenvolvimento placentário, podendo significar modificações nas propriedades de
permeabilidade e regulação dos canais, uma vez que isso propiciaria a formação de canais
intercelulares homo ou heterotópicos (Fig. 10).
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Fig. 10. Representação esquemática dos dois caminhos de diferenciação citotrofoblástica associados a
diferentes expressões de conexinas em células de placenta humana. A célula trofoblástica primária (stem
cell) progride por dois caminhos distintos: 1) vilos trofoblásticos (VT) conduzidos para a formação de
sinciotrofoblastos após adesão, comunicação intercelular e fusão; 2) extravilos trofoblásticos (EVT)
conduzidos para a formação de células gigantes após proliferação e invasão da parede uterina (fundo
cinza). Os VT sofreram a ação somente da Cx43 durante toda sua diferenciação, enquanto os EVT
alternaram as conexinas com presença de Cx40 e Cx32/Cx43. Fonte Cronier et al., 2001.

Houghton et al. (2002) analisaram o complexo papel das conexinas durante a pré-implantação
de embriões de ratos e camundongos. Os dados obtidos confirmaram outros já existentes,
previamente relatados em embriões de ratos, indicando que a expressão de múltiplas
conexinas no desenvolvimento da pré-implantação é uma característica comum aos roedores.
A maioria das conexinas observadas em ratos, inclusive Cx30, Cx31, Cx43, e Cx45, foi
também evidenciada em camundongos. A grande exceção foi a Cx26, pois nem seu mRNA
nem a própria proteína puderam ser detectados, durante o período de pré-implantação, na
camada decídua ou nos embriões de camundongos, estando presentes, porém, no blastocisto e
na camada decídua de ratos. Essa diferença na utilização da Cx26 poderia estar correlacionada
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a variações fisiológicas existentes entre as duas espécies de roedores. Os autores, apoiados por
análises de domínios de expressão de conexina, tanto no concepto de pós-implantação quanto
no modelo de crescimento de blastocisto in vitro, sugeriram que a expressão de múltiplas
conexinas, antes da implantação, fosse uma condição prévia para a segregação rápida de
diferentes tipos de canais intercelulares dentro do tecido embrionário e nas regiões extraembrionárias do concepto. Como exemplo, citaram as Cx31 e Cx43. Estas proteínas foram
expressas abundantemente na pré-implantação dos embriões de roedores e, logo após a
formação da placenta, segregaram-se nos dois principais compartimentos de comunicação,
embrionário e extra-embrionário.
Considerando que canais intercelulares compostos de conexinas diferentes têm propriedades
distintas em termos de permeabilidade molecular, condutância unitária e regulação da
abertura do canal, Houghton et al. (2002) formularam a hipótese de que a expressão de
múltiplas conexinas, no embrião de pré-implantação, permite ao concepto sofrer rápida
diversificação de tipos celulares, que é necessária ao estabelecimento dos dois tecidos: o
embrionário (fetal) e o extra-embrionário (saco vitelínico e placenta). A falta de qualquer
exigência para a comunicação intercelular mediadas por junções comunicantes no
desenvolvimento da pré-implantação, sugerida pelos efeitos de bloqueadores genéticos e
farmacológicos de conexinas testados, pode ser um reflexo do pequeno tamanho do
blastocisto de roedores e de sua capacidade em passar pequenas moléculas à blastocele,
através de simples transporte transepitelial.
Cronier et al. (2002) demonstraram a presença da conexina 43 (Cx43) e das junções
comunicantes, no primeiro trimestre de gestação, em vilos trofoblásticos humanos, e
confirmaram a origem trofoblástica das conexinas 43, identificadas através de um marcador
trofoblástico específico (Citoqueratina-07). Ao avaliar a expressão das conexinas e a
formação de junções comunicantes nos vilos trofoblásticos, conseguiram detectar que, entre
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todas as conexinas testadas (Cx40, Cx33, Cx32, Cx26), apenas a Cx43 estava presente no vilo
trofoblástico in situ e in vitro. A imunofluorescência pontual correspondente ao
posicionamento da Cx43 foi observada entre células citotrofoblásticas, entre cito e
sinciciotrofoblasto, no interior do citoplasma sinciciotrofoblástico e no mesênquima celular
do vilo. O cultivo das células vilo-trofoblásticas em meio com 10% FCS (soro fetal bovino)
mostrou, após 12h, células vizinhas entrando em contato através da emissão de protrusões e
pseudópodos. Mais tarde, grupos de células citotrofoblásticas apresentaram estreita aposição,
consistente com um estágio de agregação. Após 72h, os autores obtiveram uma grande massa
celular com núcleo central e citoplasma expandido. Quando acompanharam a evolução
celular, após 24h, uma forte imunoflorescência localizando a Cx43 foi observada no contato
intercelular entre pseudópodos de células vizinhas. Após 48h, a imunofluorescência para
Cx43 foi detectada nos limites intercelulares, dentro dos agregados celulares. Após a fusão
celular,

a

marcação

desapareceu

da

membrana

celular

e

apareceu

em

locais

intracitoplasmáticos. Esses resultados foram consistentes com a análise por Northern blotting
realizada, em que se detectou a ocorrência de transcrição de Cx43, de maneira constante,
durante a cultura de células trofoblásticas.
Gabriel et al. (2003) estudaram a expressão da conexina 43 e da conexina 26 em tecido
endometrial de ovelhas. Fizeram uma comparação dessa ocorrência em quatro fases: no ciclo
estral, no início e final da prenhez e na situação pós-parto, observando grande variação na
expressão e localização das conexinas, durante as diferentes fases. A análise do ciclo estral
mostrou que, durante a fase cíclica dominada pela presença de progesterona (diestro), uma
fraca imunolocalização de Cx43 foi notada no compartimento do estroma endometrial, na
linha acima do epitélio uterino. Em contraste, a fase de estro foi caracterizada por uma
significativa elevação da expressão de Cx43 na região estromal, enquanto a conexina 26 não
foi observada. Durante a fase de justaposição – até 15 dias de prenhez –, a distribuição e a
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intensidade de Cx 43 permaneceram iguais à da fase de estro. Ao progredir a implantação,
durante a fase de fixação do blastocisto, houve um grande aumento em número e em tamanho
das placas juncionais gap, formadas pela conexina 43, dentro dos compartimentos estromais
nas zonas intercarunculares e nas zonas carunculares nos dois cornos uterinos, gravídico e não
gravídico. Os autores observaram notáveis mudanças na expressão das conexinas,
acompanhando as mudanças morfológicas dos estágios da prenhez mais avançada. As regiões
interplacentonais apresentaram redução da reação para conexina 43 entre o estrato de células
estromais, enquanto a imunorreação para Cx43 permaneceu intensa no estrato de células
estromais da área do placentônio, diminuindo apenas próximo ao parto.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

O material em estudo foi obtido de fêmeas bovinas saudáveis, com prenhez comprovada,
classificadas como mestiças com perfil azebuado. Foram fornecidas pelo frigorífico
Mantiqueira, localizado na cidade de São José dos Campos.
A coleta do material placentário foi iniciada instantes após o abate das fêmeas, com exposição
dos fetos e dos placentônios através da abertura do útero e das membranas fetais. Os fetos
foram identificados segundo o sexo e a idade gestacional. Os placentônios foram medidos em
seu maior eixo, o comprimento, sendo anotados os dados correspondentes ao menor e ao
maior placentônio presente.

O período gestacional foi avaliado segundo o padrão de crescimento fetal, estabelecido pela
fórmula de Hetzel, citado por Mies Filho (1987). A medida do feto, tomada da crista nucal
(osso occipital) até a primeira vértebra caudal, foi comparada com os dados da tabela abaixo
para que se estabelecesse a idade do feto (Tab. 1).
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Tabela1. A tabela abaixo demonstra a evolução do tempo gestacional através das medidas de
comprimento dos fetos, tomadas do topo da cabeça, osso occipital, até a base da cauda, primeira
vértebra coccígea. Fonte: Mies Filho, 1987.

TEMPO GESTACIONAL DE FETOS BOVINOS
Mês de gestação

Mês de gestação x (Mês de gestação + 2)

=

Medida do feto

1o .

1 x (1 + 2)

=

2 cm

2o .

2 x (2 + 2)

=

8 cm

3o .

3 x (3 + 2)

=

15 cm

4o .

4 x (4 + 2)

=

24 cm

o

5.

5 x (5 + 2)

=

35 cm

6o .

6 x (6 + 2)

=

54 cm

7o .

7 x (7 + 2)

=

63 cm

8o .

8 x (8 + 2)

=

80 cm

9o .

9 x (9 + 2)

=

99 cm

Nossas amostras foram divididas em três fases gestacionais: primeiro terço, compreendido
entre o primeiro e o terceiro mês de gestação; segundo terço, compreendido entre o quarto e o
sexto mês de gestação; terceiro terço, compreendido entre o sétimo e o nono mês de gestação,
conforme demonstrado na tabela abaixo (Tab. 2).
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Tabela2. A tabela abaixo demonstra a distribuição das amostras, segundo seus períodos gestacionais,
estabelecidos através da comparação das medidas fetais com a tabela 1, e o tamanho do menor e do
maior placentônio associados a cada placenta, identificando o sexo dos fetos.

DISTRIBUIÇÃO DAS AMOSTRAS SEGUNDO O PERÍODO GESTACIONAL
Amostra

Sexo

Medida do
Feto

201102_01

M

14 cm

Placentônio
Menor Maior
1,0 – 3,0 cm-

201102_03

F

9 cm

0,8 – 2,0 cm

Primeiro terço

201102_08

F

8 cm

0,5 – 1,0 cm

Primeiro terço

210503_02

F

12,5 cm

1,5 – 3,0 cm

Primeiro terço

201102_02

M

28 cm

3,0 – 5,0 cm

Segundo terço

201102_05

M

34 cm

4,0 – 6,0 cm

Segundo terço

201102_06

M

33 cm

4,0 – 6,0 cm

Segundo terço

210503_05

M

27 cm

3,0 – 7,0 cm

Segundo terço

210503_11

M

69 cm

6,0 – 9,0 cm

Terceiro terço

210503_12

M

59 cm

5,0 – 8,0 cm

Terceiro terço

280503_07

M

75 cm

9,0 – 12,0 cm

Terceiro terço

280503_12

M

66 cm

6,0 – 9,0 cm

Terceiro terço

Período Gestacional
Primeiro terço

Utilizamos como técnica histológica a fixação do material em solução metacarn e posterior
inclusão em parafina, por considerarmos esta a melhor combinação para propiciar maior
rapidez no tratamento do material, com maior preservação de suas estruturas e proteínas,
conforme demonstrado por Gillespie et al. (2002) e por Williams et al. (1999).
Com o propósito de preservar ao máximo as estruturas, para evitar o descolamento do tecido
cotiledonário das carúnculas maternas, os placentônios foram imersos na solução fixadora
metacarn, formulada com 60% de metanol 30% de clorofórmio e 10% de ácido acético,
durante três a cinco minutos. Após esse período, eles foram seccionados transversalmente ao
seu maior eixo, o comprimento, obtendo-se fatias com espessura de 5 a 6 mm. Estas foram,
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em seguida, imersas em metacarn por um período de 12 horas. Depois, as amostras foram
recortadas em seus tamanhos definitivos e transferidas para álcool 90 por um período de 12
horas, antes de serem submetidas à bateria de inclusão em parafina.
A inclusão em parafina foi realizada em um equipamento automático, marca Leica,
pertencente ao Laboratório de Oncologia Experimental do Departamento de Patologia Clínica
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP/SP, no qual o material foi
submetido à seqüência tradicional de desidratação, iniciando no álcool 90, diafanização, xilóis
e embebição em parafina (JUNQUEIRA, 1995).
O material foi emblocado em parafina (Histosec-Merck) e os cortes, realizados em micrótomo
convencional com espessura de 5 a 6P, aderidos às lâminas com silano, para posterior
realização dos testes de imuno-histoquímica a fim de evidenciar as conexinas 43.

A reação imuno-histoquímica utilizou, como anticorpo primário, imunoglobulina de coelho
anti-conexina 43 de camundongos, anticorpo policlonal produzido pelo laboratório Chemicon,
reagente contra 19 aminoácidos da seqüência de peptídeos C-terminal, dentro do domínio de
citoplasmático

da

conexina

43

de

camundongo

(BEYER;

STEINBERG,

1991;

HENNEMANN et al., 1992; NISHI et al., 1991). A seqüência peptídica imunogênica da
conexina 43 (Cx43) de camundongos é específica para Cx43, e nenhuma homologia
significante foi vista com outras conexinas. A seqüência peptídica de camundongos mostra
100% de preservação em Cx43 de ratos e bovinos, e 84% em Cx43 de galinhas e humanos
(16/19 aa) (BEYER et al., 1985; FISHMAN et al., 1990; JOHN et al.1991; NICHOLSON et
al., 1985).
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Junto ao Laboratório de Imuno-histoquímica do Setor de Anatomia, Departamento de
Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo,
foram avaliados diferentes protocolos, visando estabelecer a melhor metodologia para a
detecção de conexina 43 em tecido placentário bovino e, em especial, nas células
trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB).
Inicialmente, adotamos o “phosphate-buffered saline” (PBS), solução salina em tampão
fosfato pH 7.4, como solução padrão, promovendo variações no tempo de desparafinização
das lâminas, exposição a cada xilol em 10, 15 e 30 minutos, e no tempo de incubação do
anticorpo primário, 12, 24 e 48 horas. Cada uma das combinações de tempo de
desparafinização com tempo de incubação do anticorpo primário foi avaliada sem e com
desmascaramento dos antígenos por imersão das lâminas em tampão citrato de sódio pH 6.0, e
aquecimento por microondas a 1000 watts durante 10 minutos.
Após a determinação do melhor protocolo, tempo de desparafinização e tempo de incubação
do anticorpo primário, com a utilização de PBS, substituímos esta solução por outros
tampões, na expectativa de melhorar a visualização da conexina 43. Assim, foram testados os
tampões: PBS com Triton a 0,025%; PBS com Tween a 0,05% e tampão Tris-HCl pH7,2.
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As lâminas foram preparadas para o teste de imuno-histoquímica, de acordo com a seqüência
abaixo, respeitando as variações dos testes indicados acima.
Desparafinização e hidratação das lâminas, realizadas à temperatura ambiente, submetendo o
material à seguinte bateria: xilol I e xilol II, com variação de tempo como citado acima,
álcool/xilol, por 30 minutos, álcool 100 I e álcool 100 II, 10 minutos cada um, álcool 90 I e
álcool 90 II, 10 minutos cada um, álcool 70 I e álcool 70 II, 10 minutos cada um, e hidratação
com solução tampão por 10 minutos.
Bloqueio de peroxidase endógena, utilizando H2O2 comercial a 10 vol., preparo de solução a
2%, considerando a concentração da solução inicial 50%, três banhos de cinco minutos cada,
e depois banhos com solução tampão.
Tamponamento das lâminas com tampão TNB (Kit Nel 701 – Perkin Elmer), cobrindo as
lâminas por 30 minutos e posterior lavagem em solução tampão.
Aplicação do anticorpo primário na concentração de 1:800, com incubação, em tempo
variável como citado acima, à temperatura de refrigeração, a 4oC.
A revelação da reação imuno-histoquímica foi realizada com a utilização de anticorpo
secundário (anticorpo de suíno contra coelho – Dako) na concentração de 1:400, com
incubação durante 60 minutos, seguida de lavagem com solução tampão e aplicação de
estreptavidina na concentração de 1:200 por mais 60 minutos.
Após a revelação, os sítios de reação foram evidenciados pela tiramida-fluoresceína do “Kit
Tyramide Signal Amplification” (TSA – Kit Nel 701 – Perkin Elmer), aplicada sobre o corte
na concentração 1:50 durante 10 minutos. Os núcleos foram marcados pelo iodeto de
propídeo, marcador de ácido nucléico, aplicado sobre as lâminas na concentração final de
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10Pl/ml, por um período de 30 minutos. A montagem das lâminas foi realizada com lamínula
e meio de montagem preservador da fluorescência, Kit de montagem PROBE (Molecuclar
PROBES INC., New York).

A observação das lâminas e o registro das imagens foram realizados com o microscópio
Nikon E800, do Laboratório de Oncologia Experimental, do Departamento de Patologia
Clínica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP/SP, que possibilitou a
captação da emissão de fluorescência verde do conjugado fluoresceína e tiramida,
correspondente à localização das conexinas 43, e fluorescência vermelha para o iodeto de
propídeo, correspondente à cromatina nuclear, em conjunto e em separado, através da
interposição de filtros simples e duplos, como demonstrado abaixo (Fig. 11).

Fig. 11. Esquema simplificado para entendimento da captação de fluorescência em
fotomicrografias de tecidos submetidos a reações de imunofluorescência.
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Registramos imagens que pudessem caracterizar a expressão e a distribuição da conexina 43
no interior das células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) bovinas e no interior das
demais células trofoblásticas gigantes (CTG) encontradas. Além disso, as células
trofoblásticas gigantes (CTG) foram analisadas quanto à sua conformação, de modo
comparativo com as células trofoblásticas colunares (CTC) e as células epiteliais da carúncula
materna, utilizando um gabarito obtido pelo sistema de imagem.
Estabelecemos neste trabalho três tipos de controles:
o Primeiro controle, realizado com tecidos provenientes da mesma espécie animal,
seguindo modelo atual (AL-LAMKI et al., 1999), sabidamente identificados como
capazes de expressar ou não a conexina 43. O controle positivo foi feito com tecido
cardíaco de bovino e o controle negativo, com tecido hepático de bovino, ambos
incluídos em parafina.
o Segundo controle, para avaliação dos reagentes, realizado com tecido placentário de
cada fase gestacional, sem a utilização do anticorpo primário, para que pudéssemos
descartar a possibilidade de reações inespecíficas.
o Terceiro controle, para os testes dos protocolos das reações imuno-histoquímicas,
realizados com amostras de tecido cardíaco de rato, controle positivo, e amostras de
tecido hepático de rato, controle negativo, preservadas em congelação, à temperatura
de -40oC, seccionadas em criostato com espessura de 5 Pm.
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4 RESULTADOS

O presente trabalho evidencia, de maneira inédita, a presença de conexina 43 no interior de
todas as células trofoblásticas gigantes (CTG) da placenta bovina, mas os detalhes mais ricos
foram obtidos na observação das células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) e das
células trofoblásticas gigantes mononucleadas (CTGM). A conexina 43 expressa pelas CTG
apresenta variações em quantidade e distribuição, de acordo com cada período gestacional
estudado, mas permanece sempre na região citoplasmática, sem formar as junções
comunicantes. Outras células trofoblásticas, como as células trofoblásticas colunares (CTC),
não expressam conexina 43 nas fases gestacionais estudadas.
As amostras de tecido placentário estão divididas em três grupos, considerando o tempo
gestacional a que pertencem. O primeiro grupo, correspondente ao primeiro terço da gestação,
entre o primeiro e o terceiro mês de gestação, apresenta fetos com comprimento de 10,87 cm
em média e placentônios com comprimento de 1,60 cm em média. O segundo grupo,
correspondente ao segundo terço da gestação, entre o quarto e o sexto mês da gestação,
apresenta fetos com comprimento de 30,50 cm em média e placentônios com comprimento de
4,75 cm em média. O terceiro grupo, correspondente ao terceiro terço da gestação, entre o
sétimo e o nono mês da gestação, apresenta fetos com comprimento de 67,25 cm em média e
placentônios com comprimento de 8,00 cm em média.
Entre as técnicas testadas, a melhor técnica de imuno-histoquímica é a combinação do tempo
de desparafinização em 30 minutos, para cada xilol, associado com o período de incubação de
48 horas para o anticorpo primário, em “phosphate-buffered saline” (PBS), solução salina em
tampão fosfato pH 7.4, com desmascaramento do antígeno por aquecimento da amostra em
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tampão citrato de sódio pH 6.0, à temperatura de ebulição, sob a ação de microondas.
Somente com esse protocolo pudemos identificar as conexinas 43 marcadas nas lâminas de
amostra e de controle, confeccionadas em parafina, com grande preservação do arranjo
tecidual.
O controle proposto para as reações imuno-histoquímicas, realizado com tecido cardíaco de
rato, controle positivo, e tecido hepático de rato, controle negativo, cortados em criostato,
mostra-se efetivo, pois em todos os protocolos testados houve marcação das conexinas 43
presentes no controle positivo e ausência de marcação no controle negativo.
A desparafinização em tempos de 10 e 15 minutos é insuficiente para a total remoção da
parafina embebida nos tecidos. Ao exame de microscópico, as lâminas confeccionadas dessa
maneira apresentam manchas intensas, com um aspecto de material escorrido.
Os tempos de incubação do anticorpo primário em 12 e 24 horas mostram-se insuficientes
para que ocorra uma ligação firme entre o anticorpo e a conexina 43 bovina, mesmo nas
amostras submetidas ao desmascaramento do antígeno em microondas. Por outro lado, a
incubação da amostra com o anticorpo primário por 48 horas, nas amostras submetidas ao
desmascaramento do antígeno, apresenta resultados positivos.
A associação do tampão PBS com detergentes, Triton a 0,025% ou Tween 20 a 0,05%,
revelou-se inadequada, embora o tecido placentário bovino se mantivesse preservado, pois as
lâminas preparadas com tempo de desparafinização de 30 minutos para cada xilol e período
de incubação do anticorpo primário de 48 horas, com desmascaramento de antígeno,
apresentam reação positiva somente no tecido cardíaco bovino (controle positivo) não
podendo ser localizada nenhuma reação positiva para a conexina 43 no interior das células
trofoblásticas gigantes.
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A utilização da solução tampão Tris-HCl, com tempo de desparafinização de 30 minutos, para
cada xilol, e incubação do anticorpo primário por 48 horas com desmascaramento do
antígeno, resultou em intensificação das marcações das conexinas 43, mas a amostra de tecido
placentário sofreu alteração morfológica com prejuízo do arranjo tecidual, o que dificultou
muito a análise dos cortes histológicos.
A evolução das células trofoblásticas gigantes (CTG), durante o processo de formação, de
maturação e de migração para a porção placentária materna, as transformações morfológicas e
a distribuição destas células, no decorrer da gestação, estão descritas segundo análise muito
peculiar, possibilitada pela técnica de imuno-histoquímica com fluorescência. Essa técnica
permite a avaliação das células trofoblásticas gigante binucleadas (CTGB) e sua comparação
com as células do endotélio uterino e com outras células do epitélio trofoblástico, como as
células trofoblásticas colunares (CTC).
O estudo do primeiro terço da gestação revela que as células trofoblásticas gigantes
binucleadas (CTGB) estão presentes em quantidade moderada nos vilos fetais, permeando as
demais células trofoblásticas e raramente invadindo a porção materna da placenta (Fig. 12).
Nesta fase, observamos também a presença de células trofoblásticas gigantes mononucleadas
(CTGM) (Fig.13), com distribuição semelhante à apresentada pelas CTGB. O contorno
regular das células binucleadas, nesta fase, é ligeiramente ovalado. Elas apresentam uma área,
muito maior que a área das células trofoblásticas colunares (CTC), tendo volume
citoplasmático moderado. Os dois núcleos simétricos, levemente ovalados, ocupam, em
conjunto, de metade a dois terços do espaço citoplasmático das CTGB, com heterocromatina
difusamente distribuída no interior do núcleo, quando comparada com as células maternas e
um pouco menos difusa, quando comparada com as outras células trofoblásticas colunares
(CTC). Não obstante, algumas CTGB apresentam pequenos grumos de heterocromatina mais
condensada no interior do núcleo.
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As CTGM, por sua vez, apresentam formas mais globosas, menor quantidade de citoplasma e
um único núcleo por célula. A dimensão deste núcleo corresponde aproximadamente à
dimensão do conjunto de núcleos de uma CTGB e ocupa sessenta por cento do volume
citoplasmático.
A expressão de conexina 43 é observada, no primeiro terço da gestação, em padrão de um
fino rendilhado sobre os núcleos das CTGB e CTGM. Os registros obtidos, em separado, das
marcações correspondentes à presença da conexina 43, em verde, e das marcações
correspondentes à heterocromatina nuclear, em vermelho, confirmam que estas marcações se
sobrepõem em um único sítio celular, estando a conexina 43 justaposta à área nuclear (Fig.14,
Fig.15).
As células fibroblásticas, localizadas no tecido conjuntivo abaixo do endotélio caruncular,
expressam conexina 43 em distribuição linear, indicando a formação de junções comunicantes
(Fig. 16), mas nenhuma das CTG presentes na primeira fase gestacional apresenta a formação
desses canais de comunicação.
O segundo terço da gestação mostra-se complexo em relação aos tipos celulares e à
distribuição das células trofoblásticas gigantes (CTG). Nele são encontradas células
trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB), células trofoblásticas gigantes mononucleadas
(CTGM) e raras células trofoblásticas gigantes trinucleadas (CTGT) e multinucleadas. A
delimitação entre a porção fetal e a porção materna da placenta é perdida com a presença das
CTG na parte materna e na transição feto-maternal.
As CTGB, encontradas em grande número na parte fetal da placenta e em quantidade
moderada na parte materna, aparentemente se inserem em alguns pontos da zona de transição
entre o cotilédone e o endotélio uterino (Fig. 17). A conformação celular varia do formato
ovalado ao amebóide (Fig. 18), com tamanho também variado, de duas a três vezes maior que
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o tamanho das células trofoblásticas colunares (CTC). Os núcleos, mais ovalados do que na
fase anterior, algumas vezes apresentam tamanhos variados e formas assimétricas, mas ainda
permanecem maiores que os núcleos das CTC. As heterocromatinas de ambos os núcleos são
frouxas, dispersas no núcleo, mas com maior número de grumos. O citoplasma abundante
aumenta o distanciamento dos limites celulares em relação aos núcleos, de forma que, em
algumas células, o conjunto de núcleos ocupa de um terço à metade do volume
citoplasmático.
As células trofoblásticas gigantes mononucleadas (CTGM) são observadas, também em
grande número, com padrão mais arredondado, núcleo mais redondo, heterocromatina frouxa
e maior quantidade de citoplasma, assim como nas células trofoblásticas gigantes binucleadas
(CTGB), afastando os limites celulares do núcleo. Nesta fase, algumas vezes é necessário
diferenciar as CTGM das CTGB que apresentam o segundo núcleo muito pequeno. Essa
diferenciação é possível através de variações na captação das fluorescências, de forma a
identificar apenas as áreas de heterocromatina marcadas pelo iodeto de propídeo,
evidenciando a presença do segundo núcleo, mesmo em situações de sobreposição com o
núcleo maior.
As células trofoblásticas gigantes trinucleadas (CTGT) e multinucleadas, ainda maiores que
as células binucleadas, não apresentam uma padronização em relação à morfologia celular ou
nuclear, sendo raramente observadas em nossas amostras (Fig. 19 e Fig. 20).
A conexina 43 é expressa, nesta segunda fase, por todas as CTG. A marcação da conexina 43
aparece em muitas CTGB jovens, como finos grânulos localizados lateralmente aos núcleos
sem se sobrepor a eles (Fig. 21). As outras CTGB mostram as conexinas 43 localizadas em
áreas mais afastadas do núcleo duplo, concentradas em um dos pólos celulares . As CTGB de
um mesmo vilo cotiledonário apresentam a marcação polarizada voltada para um mesmo lado
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(Fig.22), em geral o lado fetal, mas as CTGB presentes no interior ou no epitélio das criptas
carunculares não demonstram essa polarização.
Nesta segunda fase, as CTGM e as CTGT expressam as conexinas 43 em seu interior, com
granulação e polarização similares às das CTGB. As células trofoblásticas gigantes
multinucleadas também expressam conexina 43, mas o padrão de distribuição da proteína
nestas células não pôde ser avaliado.
A conexina 43 não é localizada, em nenhum momento, nas membranas citoplasmáticas das
CTG. Isso indica a inexistência de junções comunicantes entre estas células e as células
trofoblásticas colunares (CTC) ou as células do endotélio uterino. As únicas células que
demonstram a formação de canais comunicantes são os fibroblastos presentes no tecido
conjuntivo caruncular.
O terceiro terço da gestação apresenta-se mais homogênea quanto aos tipos celulares.
Embora raras GTGM e CTGT possam ser observadas, a grande maioria das células
trofoblásticas gigantes compõe-se de CTGB. As CTGB, com contornos globosos, distribuemse irregularmente pela porção materna da placenta e minimamente pela porção fetal. Seu
tamanho varia, sendo de três a quatro vezes maior que o tamanho das células trofoblásticas
colunares (CTC), apresentando, ainda, núcleos com formatos irregulares e maior adensamento
da heterocromatina.
A expressão de conexina 43 continua presente nas células trofoblásticas gigantes (CTG), mas
com um padrão de grânulos maiores. A quantidade de conexina 43 é tão grande, nesta fase,
que algumas vezes dificulta a visualização do núcleo duplo quando utilizamos o filtro duplo.
Podemos observar, em várias células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB), uma maior
concentração das conexinas em alguns pontos do citoplasma, mas a polarização não é mais
mantida, sendo a proteína distribuída de modo irregular dentro dos limites celulares. Quando
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presente na região do núcleo, a conexina 43 parece encobri-lo como uma nuvem, sem,
contudo, ocorrer a justaposição observada na primeira fase gestacional (Fig.23, Fig.24). As
outras CTG, aqui estudadas quanto à presença da conexina 43, apresentam características
idênticas às descritas acima para as CTGB.
As placas juncionais de comunicação não são observadas entre as CTG nesta terceira fase
gestacional, mas a grande intensidade na marcação das proteínas no interior destas células
dificulta até mesmo a distinção dos limites celulares, nos quais encontramos a membrana
citoplasmática. Outras células, como os fibroblastos e as células do endotélio vascular uterino,
mostram marcações intensas, indicativas da formação de junções comunicantes.
O controle positivo para a reação de imunofluorescência, com tecido cardíaco bovino incluído
em parafina, mostra a formação de placas juncionais de comunicação nos locais habituais de
localização da conexina 43, junto às membranas citoplasmáticas. Já o controle negativo, com
tecido hepático de bovino incluído em parafina, não demonstra, conforme esperado, nenhuma
reação indicativa da presença da proteína.
O segundo controle, para descartar reações de imunofluorescência inespecíficas, foi realizado
com amostras placentárias das três fases gestacionais, processadas dentro do mesmo protocolo
selecionado para a detecção das conexinas, mas sem utilização do anticorpo primário. A
ausência de reação nesses controles confirma que existe especificidade na reação e que os
resultados deste experimento realmente correspondem à expressão da conexina 43 nos sítios
celulares.
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5 DISCUSSÃO

A expressão de conexina 43 (Cx43), em células trofoblásticas gigantes de placenta bovina, em
especial em células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB), é constatação sem
precedentes nos estudos reprodutivos desta espécie. Pelo fato de poucos trabalhos terem sido
realizados, até o presente momento, para elucidar o papel da junção comunicante no processo
placentário dos ruminantes, acreditamos que este trabalho virá a contribuir para o
direcionamento de futuras pesquisas.
A conexina 43 foi escolhida para este estudo em função de relatos envolvendo esta proteína
em processos placentários, como os citados por Bruzzone et al. (1996) e Houghton et al.
(2002), nos quais ela é associada à coordenação da contratilidade endometrial, para que ocorra
o desencadeamento do parto. Outros fatores que orientaram a escolha foram a preponderante
expressão da conexina 43 em tecido epitelial, a origem das células trofoblásticas gigantes
binucleadas bovinas, procedentes da camada embrionária ectodermal (Lee et al., 1986) e
trabalhos realizados em placenta humana (CRONIER et al., 1996), informando que a ação
desta proteína propiciou diferenciação celular com a formação de células trofoblásticas
gigantes.
As células trofoblásticas colunares de bovinos (CTC) não expressam, em nenhum momento, a
conexina 43, embora elas e as células trofoblásticas gigantes tenham como origem comum a
trofoectoderme. Como as CTC e as CTG têm a mesma origem, o fato de somente as CTG
expressarem a conexina 43 pode indicar que houve não só uma diferenciação morfológica
evidente, mas também que, em algum momento, ocorreu uma alteração na ativação gênica
destas células de modo a permitir às CTG produzir a Cx43 e exercer outras funções.
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As conexinas são proteínas produzidas em pequena quantidade, mostrando-se, portanto, de
difícil identificação pelos processos imuno-histoquímicos comuns. Além disso, não resistem à
fixação prolongada por formol, exigindo técnicas especiais de fixação e coloração. Estes
fatos, somados à característica de se comportarem diferentemente em relação aos processos
imuno-histoquímicos em diversos tecidos, levou-nos a testar vários protocolos de coloração,
visto que não havia relatos sobre seu uso em placenta bovina.
A fixação das amostras com uma solução fixadora de base alcoólica, metacarn, associada à
inclusão do material em parafina, prova ser uma forma prática e extremamente útil para o
melhor aproveitamento e conservação do material coletado. Por outro lado, se considerarmos
os estudos de Gillespie et al. (2002) e Williams et al. (1999), temos que esta técnica favorece
a preservação das estruturas protéicas permitindo, ainda, a manutenção do arranjo tecidual.
A técnica de imuno-histoquímica com a qual atingimos os melhores resultados permite-nos
estabelecer algumas análises. Em primeiro lugar, o tempo de desparafinização de 30 minutos
foi necessário para que conseguíssemos o máximo de desparafinização da área citoplasmática,
de maneira a expor os sítios de ligação da conexina 43 (Cx43) com o anticorpo primário e o
desmascaramento do antígeno, por ação do tampão de citrato de sódio pH 6.0 e do
aquecimento por microondas, também contribuiu para a facilitação da reação. Em segundo
lugar, o longo tempo de incubação do anticorpo primário, necessário para que obtivéssemos
reações positivas, em nosso estudo, pode ser atribuído à grande especificidade com baixa
afinidade do anticorpo utilizado. Assim, embora exista 100% de preservação entre a
seqüência de aminoácidos da Cx43 de camundongo e a seqüência de aminoácidos da Cx43 de
bovino (BEYER et al., 1985; FISHMAN et al., 1990; ; JOHN et al., 1991; NICHOLSON et
al., 1985), a ligação da imunoglobulina de coelho anticonexina 43 de camundongo com a
conexina 43 de bovino pode exigir um período maior para a estabilização. De fato, a
incubação da amostra com o anticorpo primário por 48 horas, nas amostras submetidas ao
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desmascaramento do antígeno, mostra resultados positivos e estabelece firme ligação entre o
anticorpo primário e a conexina 43 localizada no interior das células trofoblásticas gigantes.
O tampão PBS pH 7,4 mostra-se o mais adequado para a técnica utilizada, permitindo a
manutenção do arranjo tecidual e da estrutura celular, durante o longo período de incubação.
Por outro lado, o tampão Tris-HCl, embora intensificasse a reação de imuno-histoquímica foi
inadequado para a preservação do delicado tecido placentário bovino.
O controle proposto para as reações imuno-histoquímicas, realizado com tecido cardíaco de
rato, controle positivo, e tecido hepático de rato, controle negativo, mostra-se extremamente
útil, pois estes tecidos, preservados por congelação e seccionados em criostato, não sofreram
nenhuma interferência química ou física prejudicial à ligação antígeno-anticorpo, permitindo
a avaliação tão-somente da reação imuno-histoquímica e de seus reagentes. Assim, os cortes
de coração de rato obtidos por congelação que resultaram positivos permitiram assegurar-nos
da eficiência do anticorpo primário e da influência que a parafina e os tampões tiveram sobre
as reações no material de placenta incluído em parafina. Os controles realizados em parafina
permitiram que avaliássemos o comportamento do anticorpo primário em relação ao tecido
bovino e, também, que obtivéssemos algumas indicações sobre a natureza da conexina 43 no
interior das CTG.
A inexistência de reação positiva para a conexina 43, no interior das células trofoblásticas
gigantes e a reação positiva no tecido cardíaco de bovino e de rato, controle positivo em
parafina e em congelação respectivamente, quando o tampão PBS é associado com
detergentes, Triton a 0,025% ou Tween 20 a 0,05%, indicam a possibilidade de que a
conexina 43, presente no interior das células trofoblásticas gigantes, venha a ser um estágio
não fosforilado da proteína. Musil et al. (1990, 1991) demonstraram, em seu experimento, em
cultura celular, a possibilidade de retirar conexina 43 não fosforilada do interior das células,
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simplesmente submetendo a cultura a lavagens com solução tampão PBS associada a Triton
X-100 (1%). A hipótese de que as Cx43 presentes nas CTG sejam uma forma não fosforilada
destas proteínas é corroborada pela localização citoplasmática evidenciada através da técnica
imuno-histoquímica, pois é fato conhecido que as Cx43 só são totalmente fosforiladas,
passando à forma insolúvel em detergente, quando estão formando placas juncionais de
comunicação na membrana citoplasmática (HERNANDEZ-BLAZQUEZ et al., 2001).
A técnica de imunofluorescência escolhida para a localização das conexinas e a marcação dos
núcleos celulares pelo iodeto de propídeo, em muito contribuíram para a análise das CTG. A
transparência das estruturas, associada com a luminescência obtida pelas emissões de
fluorescência, possibilita a avaliação até mesmo de camadas sobrepostas, impossíveis de
serem visualizadas em cortes histológicos corados pelos métodos mais tradicionais, como
hematoxilia, e pela imuno-histoquímica enzimática (DAB). Procuramos extrair, de nossas
imagens, dados que pudessem ser analisados segundo aspectos históricos constantes da
literatura, como quantidade, distribuição e conformação das células trofoblásticas gigantes,
além de avaliar sua capacidade quanto à produção da conexina 43 e a utilização desta proteína
na formação de junções comunicantes.
Durante o desenvolvimento de nosso trabalho, tivemos muita dificuldade no uso de uma
nomenclatura que designasse adequadamente as células trofoblásticas gigantes. O emprego do
termo tradicional, “Células Binucleadas”, para designar todas as células trofoblásticas
gigantes da placenta bovina, não nos pareceu apropriado, pois se aplica à maioria das células,
mas não a todas as células gigantes presentes na placenta bovina. Estabelecer a nomenclatura
das células trofoblásticas gigantes é, de fato, complicado pela ocorrência de células
trofoblásticas gigantes mononucleadas e trinucleadas no epitélio trofoblástico bovino, com
propriedades idênticas às apresentadas pelas células trofoblásticas gigantes binucleadas.
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Klisch et al. (1999a) também questionaram o uso do termo tradicional “Células Binucleadas”
para designar todas as células trofoblásticas gigantes (CTG), pois observaram que o emprego
de uma nomenclatura baseada no número de núcleos causa muita confusão, devido à
existência de células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB), células trofoblásticas
gigantes mononucleadas (CTGM) e células trofoblásticas gigantes trinucleadas (CTGT). A
melhor conduta seria, segundo os autores, enfatizar as semelhanças estruturais das CTG
existentes na placenta bovina, de maneira a poder compará-las inclusive com as CTG de
espécies com placentas haemocoriais ou endoteliocoriais.
Baseados em suas observações, os autores propuseram, ainda, uma classificação das CTG,
segundo o volume nuclear total (VNT) das CTG de bovinos. Assim, estabeleceram três
classes de CTG: CTG pequena, CTG média, e CTG grande. A análise morfológica, realizada
em seu trabalho, indicou pequenas diferenças na caracterização dos núcleos das CTG
pequenas, das CTG médias e das CTG grandes (KLISCH et al. 1999a.).
Diferentemente dos autores citados acima, que utilizaram microscopia confocal e avaliaram o
volume celular e nuclear, nosso estudo busca avaliar o tamanho das células e de seus núcleos
através de uma medida aproximada da área celular e da área nuclear. Essa medida é facilitada,
em nosso caso, pela técnica de imunofluorescência com marcação dos núcleos por iodeto de
propídeo, mas pode ser empregada em qualquer tipo de coloração que evidencie os limites
celulares e os contornos nucleares. Assim, é conveniente propormos que futuros trabalhos
redigidos em língua portuguesa busquem designar estas células muito especiais, não mais
simplesmente como “Células Binucleadas”, mas como células trofoblásticas gigantes,
destacando o número de núcleos apenas quando necessário.
A distribuição das células trofoblásticas gigantes (CTG), nas três fases de gestação analisadas
neste trabalho, seguiu a evolução esperada. Houve aumento progressivo de quantidade entre a
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primeira e a segunda fase, ocorrência na placenta materna na segunda e terceira fase e redução
da população de células trofoblásticas gigantes na terceira fase, de acordo com os relatos de
vários autores citados a seguir.
Na primeira fase da gestação, encontramos células trofoblásticas gigantes binucleadas
(CTGB) e células trofoblásticas gigantes mononucleadas (CTGM), com conformações de
células jovens e distribuição limitada aos tecidos cotiledonários, conforme informado por
King et al. (1982), acompanhando a formação dos vilos cotiledonários que, nesta fase, ainda
não desenvolveram sequer seus ramos terciários (LEE et al. 1986).
Nossa análise morfológica das CTGB e a análise dos padrões nucleares confirmam as
observações de Klisch et al. (1999a, 1999b), Carvalho A. F. (2000) e Moraes Pinto L. (2002),
que sugeriam serem as CTGB, nesta fase, jovens, globosas e relativamente pequenas,
evoluindo depois para as células verdadeiramente gigantes, com citoplasma abundante e
núcleo com heterocromatina frouxa.
A localização peculiar da conexina 43 expressa, na primeira fase gestacional, justaposta aos
núcleos das células trofoblásticas gigantes como um rendilhado, sugere estar esta proteína em
formação em um estágio de pré-fosforilação dentro do retículo endoplasmático rugoso
(PURANAN et al, 1993). Tal localização foi descrita por em estudos sobre fosforilação e
transporte da conexina 43 (HERNANDEZ-BLAZQUEZ et al., 2001; Musil et al., 1991). De
fato, tamanha proximidade do núcleo não poderia corresponder nem mesmo ao complexo de
Golgi, pois, na estrutura celular, o reticulo endoplasmático o precede na proximidade com o
núcleo (ALBERTS et al., 1994).
A diversidade de tipos celulares, na segunda fase da gestação, com presença das CTGB,
CTGM, CTGT e células trofoblásticas gigantes multinucleadas, indicou ser esta uma fase de
grande atividade celular, na qual ocorrem a maior parte das interações feto-maternais e a
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migração das células trofoblásticas gigantes para o tecido materno. As CTG distribuem-se,
neste terço, pela porção placentária fetal, em maior número, e pela porção placentária
materna, em menor número, como relatado por Wooding et al. (1980); e Lee et al. (1986).
Observamos, ainda na segunda fase gestacional, as células trofoblásticas gigantes binucleadas
preferencialmente localizadas nas áreas mais distais dos vilos cotiledonários e, algumas vezes,
atravessando a zona de transição entre a porção fetal e a porção materna, como descrito por
Wooding et al. (1982, 1987).
Esses autores compararam os processos de placentação dos ovinos e dos bovinos, concluindo
que, nas ovelhas, a migração total das células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB) é
mais freqüente do que em bovinos. De fato, em nosso estudo, poucas células trofoblásticas
gigantes binucleadas encontram-se em áreas mais profundas da carúncula materna, estando, a
grande maioria delas situada na camada epitelial superficial do endométrio.
Encontramos, nesta segunda fase, células trofoblásticas gigantes (CTG) com contornos
variados, de ovalados a amebóides, mas todas com grande volume de citoplasma e expressão
de conexina 43 localizada de duas formas diferentes.
A primeira forma de localização mostra a conexina 43 concentrada lateralmente ao núcleo.
Variações na captação da fluorescência emitida pelos marcadores demonstram claramente que
as proteínas não mais se sobrepõem aos núcleos, como citado na primeira fase da gestação,
sugerindo um deslocamento das proteínas do retículo endoplasmático rugoso para as cisternas
do complexo de Golgi. Esta mudança continuou em conformidade com os relatos sobre o
processo de maturação e fosforilação desta proteína (MUSIL et al. 1991, PURANAN et al,
1993) e havia sido observada por Cronier et al. (1991), em cultura de células trofoblásticas
humanas.
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A segunda forma de localização mostra um afastamento maior das conexinas 43 em relação
ao núcleo, com uma concentração definida em um dos pólos celulares, justamente o pólo
voltado para o interior da porção fetal da placenta, aqui identificado como face infranuclear,
quando as células encontram-se ainda nos vilos cotiledonários. Ao estudarem outros tipos de
proteínas, alguns pesquisadores encontraram um acúmulo de grânulos protéicos na face
infranuclear da célula trofoblástica gigante binucleada (CTGB) (CARVALHO, 2000; LEE et
al., 1986; WOODING et al., 1992). Carvalho (2000), identificou através da microscopia
eletrônica o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático rugoso, ambos localizados na
porção supranuclear da célula, enquanto os grânulos de glicoproteínas permaneciam na
porção infranuclear. Essa análise, associada à teoria da migração celular (ALBERTS et al.,
1994), leva-nos a acreditar que a conexina 43 está sendo mantida em reserva, enquanto ocorre
a migração das células trofoblásticas gigantes para a porção materna da placenta.
Somente as células trofoblásticas gigantes multinucleadas, dentre as CTG da segunda fase
gestacional, não mantêm o padrão de distribuição da conexina 43, descrito acima,
apresentando a Cx43 distribuída de maneira irregular pelo citoplasma, provavelmente por
serem células provenientes da fusão feto-maternal, o sincício, e não células originadas da
camada trofoectodermal (WOODING et al., 2000).
Encontramos, durante a terceira fase da gestação, o número de células trofoblásticas gigantes
binucleadas (CTGB) diminuído, a distribuição pela porção materna da placenta feita de
maneira irregular e uma mínima presença na porção fetal. Essas constatações, aliadas à rara
ocorrência de células mononucleadas gigantes, confirmam os achados de Gross et al. (1991),
que haviam relatado a diminuição progressiva do número de células trofoblásticas gigantes
binucleadas na fase final da gestação. As células trofoblásticas gigantes binucleadas
visualizadas, mesmo com os núcleos desiguais, apresentam um maior adensamento da
heterocromatina, assim como ocorreu nas observações de Klisch et al (1999a, 1999b),
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sugerindo serem estas células maduras, com diminuição de sua produção protéica, e prontas
para exercer suas funções ou, talvez, já mais fragilizadas, com tendência à desativação, como
proposto por Gross et al. (1991).
A conexina 43 expressa, nesta terceira fase gestacional, observada nas células trofoblásticas
gigantes, modifica seu padrão de distribuição, em relação à segunda fase, passando para
grânulos grosseiros, aparentemente dispersos pelo citoplasma, com perda da polarização.
Podemos supor que essas proteínas estariam se distribuindo, para serem finalmente utilizadas.
O aumento da suscetibilidade ao estresse por salina hipotônica observado por Gross et al.
(1991), ao término da gestação, pode estar associado à formação de canais juncionais e à
interação destas células com o meio.
O iodeto de propídeo, marcador específico dos ácidos nucléicos, propiciou uma avaliação
precisa dos núcleos celulares quanto a posicionamento, forma e distribuição da
heterocromatina. O núcleo corado pelo iodeto de propídeo foi o principal aspecto, em virtude
de sua heterocromatina descondensada, a sugerir estarem as células trofoblásticas gigantes
binucleadas em intensa atividade na síntese de proteínas na primeira e, principalmente, na
segunda fase da gestação, nas quais se observou até mesmo dimorfismo entre os dois núcleos.
As proteínas realmente exigem a síntese de RNA que oriente sua construção. Esta síntese só
ocorre através da transcrição de seqüências de DNA, mediante a descondensação da
heterocromatina, expondo os sítios de transcrição. Assim, células com heterocromatina menos
condensada estão sempre associadas à produção de proteínas (ALBERTS et al., 1994).
As características das células trofoblásticas gigantes mononucleadas, similares às das células
trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB), e o tamanho de seu núcleo, duas vezes superior a
um dos núcleos da CTGB, leva-nos a cogitar a possibilidade de tratar-se de uma precursora da
CTGB; porém, em nenhum momento pudemos observar o adensamento da heterocromatina,
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para orientação da cariocinese, que ocorre sempre no processo de divisão celular por mitose
(ALBERTS et al., 1994). Em contrapartida as células trofoblásticas gigantes mononucleadas
(CTGM), consideradas, por muitos autores, como células trofoblásticas gigantes binucleadas
(CTGB), em fase inicial de desenvolvimento (WIMSATT, 1951), mostraram muitas vezes, no
estudo de Klisch et al. (1999a, 1999b), serem células trofoblásticas gigantes em fase final de
diferenciação, estruturadas com um volume nuclear semelhante ao das células trofoblásticas
gigantes binucleadas e trinucleadas, com grânulos PAS-positivos e capacidade migratória.
Conseguimos diferenciar, em nosso trabalho, principalmente na segunda fase gestacional, as
células mononucleadas gigantes das células trofoblásticas gigantes binucleadas, com segundo
núcleo muito pequeno. Através da variação dos filtros que expuseram alternadamente a
fluorescência verde da fluoresceína, identificadora da proteína pesquisada, e a fluorescência
vermelha do iodeto de propídeo, identificadora da heterocromatina nuclear, o segundo núcleo
foi sempre evidenciado, total ou parcialmente.
Embora realmente possa ocorrer um artefato na visualização do segundo núcleo, por efeito da
secção de uma estrutura tridimensional durante os cortes histológicos (CARVALHO, 2000),
mostramos, em nossos resultados da segunda fase, que a maioria das células nesta condição
pode ser identificada e que a área nuclear das CTGM corresponde a aproximadamente o total
da área do núcleo duplo, encontrado nas CTGB.
A expressão da conexina 43 no interior das CTG bovinas, em especial das CTGB, vem ao
encontro de relatos obtidos com células trofoblásticas gigantes humanas (CRONIER et al.,
2001). Embora os mecanismos de formação das CTG sejam diferentes em humanos e em
bovinos, teorizando-se para os bovinos a situação de uma cariocinese sem a ocorrência de
citocinese correspondente, consideramos importante a análise de Cronier et al. (2001) para o
papel da conexina 43, ao destacar a importância da comunicação intercelular juncional,
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formada por esta proteína, na coordenação do processo de diferenciação das células
citotrofoblásticas. Os autores informaram ainda que, nos vilos trofoblásticos, a conexina 43
foi a única expressa in vitro e in situ.
O trabalho de Gabriel et al. (2003), com placenta de ovelhas, não relatou a presença de
conexina 43 em células trofoblásticas gigantes binucleadas (CTGB). Embora ovinos e
bovinos sejam ruminantes, com estruturas placentárias muito parecidas, tal fato pode ser
explicado pela análise de Houghton et al. (2002), que, ao estudarem a ocorrência de conexinas
em roedores (ratos e camundongos), mostram a possibilidade de um único tipo de conexina
estar presente em placentas de diferentes espécies, distribuindo-se em diferentes componentes
placentários e também exercendo diferentes funções.
As marcações obtidas através da técnica de imunofluorescência aplicada são, sem dúvida,
correspondentes à imunorreação com a conexina 43, pois, embora utilizássemos anticorpos
policlonais de coelho contra conexina 43 de camundongo, os controles efetuados, com tecido
cardíaco bovino, tecido hepático bovino e tecido placentário bovino sem utilização do
anticorpo primário, descartam a possibilidade de reações inespecíficas. Outras células
placentárias, presentes no mesmo corte histológico, células trofoblásticas colunares e células
do endotélio caruncular, não apresentam reação positiva confirmando, portanto, a
especificidade da reação. Além disso, a reação cruzada do anticorpo policlonal de coelho
contra conexina 43 de camundongo com conexinas específicas de outras espécies já está
amplamente estabelecida, em função da preservação de igual seqüência de aminoácidos nas
terminações carboxílicas desta proteína em numerosas espécies (WILLECKE et al., 2002).
Podemos afirmar, em função da localização da conexina 43, que não houve formação de
junções comunicantes com a utilização desta proteína entre as células trofoblásticas gigantes
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(CTG) na primeira fase gestacional e que não pudemos observar junções comunicantes entre
as CTG nas fases seguintes, segunda e terceira fase gestacional.
Uma possibilidade para a não observação de placas juncionais comunicantes nas duas últimas
fases gestacionais, é que a conexina 43 expressa pelas células trofoblásticas gigantes (CTG)
não tenha ainda chegado ao nível de fosforilação necessário para a formação dos canais
intercelulares de comunicação (BRUZZONE, et al., 1996; HERNANDEZ-BLAZQUEZ et al.,
2001; MUSIL et al., 1990). Outra possibilidade é que as células trofoblásticas gigantes
bovinas não tenham se estabilizado nos tecidos a ponto de formar as junções de adesão celular
necessárias ao início do transporte da conexina 43 até a membrana celular (HERNANDEZBLAZQUEZ et al., 2001; MUSIL et al., 1991). Menos provável, seria a possibilidade de que a
intensa expressão de Cx43 nas CTG tenha mascarado sua localização na membrana, pois
neste caso, como referido por Musil et al., 1991, deveríamos ter a diminuição da conexina 43
presente no citoplasma.
Entretanto, a hipótese mais provável é que, até a fase estudada, ou melhor, até o mês de
gestação a que se ateve nosso estudo, entre o sétimo e oitavo mês de gestação, essas células
ainda não tenham desenvolvido a capacidade de formar as junções comunicantes. Assim,
novas pesquisas são necessárias para avaliar a ação da conexina 43 ao término da gestação, o
período pré ou pós-parto, pois estudos que analisaram sua ação no miométrio materno, em
outras espécies (ORSINO et al., 1996), informaram que esta proteína só formou junções
comunicantes competentes após a diminuição drástica dos níveis de progesterona materno.
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6 CONCLUSÕES

Todas as células trofoblásticas gigantes (CTG) expressam a conexina 43 (Cx43), em seu
citoplasma, em todas as fases da gestação.
As células trofoblásticas colunares (CTC) não apresentam expressão da conexina 43, mas as
células fibroblásticas encontradas nas camadas mais profundas das carúnculas maternas
expressam a conexina 43 nas três fases gestacionais.
A quantidade de Cx43 contida no interior das células trofoblásticas gigantes binucleadas
(CTGB) aumenta conforme a gestação evolui, alcançando o pico na terceira fase da gestação.
Na primeira fase da gestação não há formação de placas juncionais constituídas por Cx43
entre as CTG ou entre as CTG e as células vizinhas.
A conexina 43 pode ser usada como marcador celular de CTG de placenta bovina, visto que
estas células a expressam nos epitélios placentários.
A utilização de métodos que impliquem a extração de proteínas ou ácidos nucléicos do tecido
total para o estudo de expressão da Cx43 em CTG requerem o isolamento do epitélio, pois o
tecido conjuntivo materno também produz Cx43.
A revelação imuno-histoquímica da Cx43 com anticorpo policlonal de coelho anticonexina 43
de camundongo, em placenta bovina fixada com metacarn e incluída em parafina, requer
cuidadosa desparafinização e tempo prolongado de incubação com o anticorpo primário.
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