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RESUMO 

FAVARON, P. O. Placentação em  Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae): características da eritrofagocitose, transporte placentário, inversão 
e versatilidade vitelina. [Placentation in Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae): characteristics of the placental erytrophagocytosis, transport and 
yolk sac inversion and versatility]. 2012. 182 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 
 

Os roedores murídeos são melhor conhecidos em relação à placentação, porém 

descrições para outros grupos como os cricetídeos incluindo os “camundongos do 

Novo Mundo” ainda são escassos. Recentemente à placenta e as membranas fetais 

tem sido considerados fontes promissoras para a obtenção de células-tronco. Em 

particular, o saco vitelino é estruturalmente diverso e desempenha várias e 

importantes funções. Por essa razão, o objetivo deste trabalho foi descrever a 

placentação corioalantóidea e vitelina em Necromys lasiurus. Além de avaliar o 

potencial do saco vitelino como uma fonte de células-tronco mesenquimais. Para 

tanto, um total de 10 placentas variando de início ao final de gestação foram 

analisadas através de técnicas de histologia, imunohistoquímica e microscopia 

eletrônica, bem como através do cultivo e diferenciação celular, citometria de fluxo e 

imunocitoquímica.  A placenta corioalantóidea discoidal era organizada em uma 

zona labiríntica, zona juncional e decidua. O labirinto era a região mais importante 

para as trocas materno-fetal. Próximo ao final da gestação ele apresentou uma 

barreira hemotricorial com espessura média de 2,41 µm. A zona juncional era 

composta por sincício e citotrofoblasto. Células trofoblásticas gigantes localizavam-

se entre a zona juncional e a decidua, assim como nas margens laterais da placenta. 

A morfologia do saco vitelino visceral invertido variou de acordo com a sua 

localização e relação com a placenta e o útero. Quando cultivadas, as células 

aderentes do saco vitelino formaram colônias fibroblastóide (92,13%) e expressaram 

marcadores de células-tronco mesenquimais e alguns para células precursoras de 

células-hematopoiéticas. As células apresentaram sucesso quanto às diferenciações 

osteogênica, adipogênica e condrogênica e não desenvolveram formação tumoral 

quando injetadas em camundongo nude. Com isso, essas células-tronco despontam 

como uma fonte terapêutica promissora para a terapia celular.    

Palavras-chave: Saco vitelino. Membranas fetais. Roedores. Células-tronco.  
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ABSTRACT 

FAVARON, P. O. Placentation in Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae): characteristics of the placental erytrophagocytosis, transport and 
yolk sac inversion and versatility. [Placentação em Necromys lasiurus (Rodentia, 
Cricetidae, Sigmodontinae): características da eritrofagocitose, transporte 
placentário, inversão e versatilidade vitelina.]. 2012. 182 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 
 

Murine rodents are well investigated in regard to placentation, but data for other 

groups such as cricetids including New World mice or Sigmodontinae are sparse. 

Recently the placenta and fetal membranes are regarded to be promising sources for 

obtaining stem cells. In particular, the yolk sac is structurally diverse and shows 

important functions throughout gestation. For this reason, this study aims to describe 

the chorioallantoic and yolk sac placentation in Necromys lasiurus. In addition, the 

potential of the yolk sac as a source for mesenchymal stem cells that are not well 

studied so far will be evaluated. In total, 10 individuals from early gestation to near 

term were investigated by means of histology, immunohistochemistry and electron 

microscopy as well as cell culture and differentiation, flow citrometry and 

immunocytochemistry. The discoidal chorioallantoic placenta was organized in a 

labyrinth zone, junctional zone, and decidua. The labyrinth was most import for 

maternal-fetal exchange processes. It possessed a hemotrichorial barrier of about 

2.41 µm thickness near term. The junctional zone included syncytial areas and 

cytotrophoblasts. Trophoblast giant cells were located between the junctional zone 

and decidua as well as in the lateral margins of the placenta. The morphology of the 

inverted visceral yolk sac varies according to its location and relationship with the 

placenta and uterus. When cultured, the adherent cells of the yolk sac formed 

fibroblastoid colonies (92.13%) and expressed mesenchymal stem cells markers, and 

some hematopoietic precursor cells markers. They showed successful osteogenic, 

adipogenic, and chondrogenic differentiation and did not develop tumors when 

transferred to nude mice. Thus, these cells resulted as stem cells with promising 

therapeutic values for cell therapy. 

Key-words: Yolk sac. Fetal membranes. Rodents. Stem cells.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

Cerca de 40% das espécies de mamíferos (Classe Mammalia) correspondem 

a espécies pertencentes à Ordem Rodentia. A maioria das espécies de roedores é 

de pequenas proporções, fato que aliado ao aspecto geral da arquitetura corpórea, 

os tornam facilmente reconhecíveis, salvo algumas espécies como a capivara 

(Hydrochoerus hydrochoeris), o maior representante da Ordem (PEREIRA; ESTON, 

2007), chegando a medir 1,30 m de comprimento e pesar até 100 Kg (MOREIRA et 

al., 2012). 

A Família Cricetidae e Subfamília Sigmodontinae englobam os ratos e 

camundongos do Novo Mundo. Dentro da família Cricetidae encontram-se ainda os 

hamsters e os lemingues (MOSSMAN, 1987). A Subfamília Sigmodontinae é uma 

das mais diversificadas, sendo a segunda maior entre os roedores da Superfamília 

Muroidea. Possui cerca de 380 espécies, distribuídas em 74 Gêneros e 8 Tribos 

(REIG, 1984; NOWAK, 1999; MUSSER; CARLETON, 2005; POOR, 2005). 

Necromys lasiurus é popularmente chamado de rato-do-capim, pixuna, coxexo 

ou calunga; é uma espécie de tamanho pequeno a médio, onde o comprimento da 

cabeça e corpo juntos varia de 86 a 124 mm. A cauda com 65 a 94 mm é mais 

escura na parte superior e moderadamente pilosa, mas com escamas aparentes, 

particularmente próximas à sua base. A pelagem do dorso varia de castanho-

acinzentada a castanho-amarelada, com limite pouco definido com o ventre, que é 

branco ou amarelo-acinzentado. Um anel periocular mais claro, que pode ser muito 

tênue em alguns espécimes, está presente em volta de cada olho. Orelhas são 

pouco pilosas, exceto na sua base, com pêlos da mesma cor do dorso. O peso 

corporal dos adultos varia de 26 a 64 g. (BONVICINO et al., 2008). Habita formações 

abertas e florestais do Cerrado e ao longo do ecótono Mata Atlântica-Cerrado, além 

de áreas de vegetação aberta no estado do Pará (Figura 1). Esta espécie 

desempenha um importante papel no ciclo epidemiológico da peste bubônica, 

destacando-se na epizootização da peste no nordeste do Brasil. É um roedor 

silvestre muito prolífero e se desenvolve com relativa facilidade (BRASIL, 2002). A 

reprodução ocorre durante todo o ano, principalmente entre os meses de abril à 

junho. O período gestacional varia de 19 a 21 dias com média de 4 filhotes 

(FRANCISCO et al., 1995). 

 



 18

Figura 1- Em A, imagem evidenciando a espécie Necromys lasiurus (Rodentia, 

Cricetidae, Sigmodontinae) e sua área de distribuição geográfica no Brasil 

(B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Adaptado de Bonvicino et al., 2008 

 

Os trabalhos desenvolvidos com roedores na grande maioria das vezes estão 

associados a levantamentos sistemáticos, de ocorrência de espécies em uma 

determinada área, ou a problemas de saúde pública (CADEMARTORI et al., 2004) e 

também trabalhos de biologia básica, e estes quando abordam a reprodução, focam-

se mais em características como o período reprodutivo, sua duração e 

comportamento. 

Björkman et al. (1989) relataram que os roedores por apresentarem aspectos 

característicos, tais como: tamanho adequado, baixo custo de manutenção e curto 

período de prenhes, podem ser excelentes modelos experimentais, embora faltem 

informações precisas sobre os aspectos reprodutivos de várias espécies, o que 

acaba por gerar, muitas vezes, interpretações errôneas de experimentos. Neste 

sentido, os roedores principalmente o camundongo, são considerados modelos 

animais adequados para se estudar a placentação, com resultados passíveis de 

comparação ao modelo humano (CROSS et al., 2003; MALASSINÉ et al., 2003; 

CARTER, 2007; SALBAUM et al., 2011). Ao contrário dos roedores murídeos 

(Família Muridae) onde encontram-se os hamsters, ratos e camundongos para os 

quais existem na literatura inúmeros trabalhos qualitativos e quantitativos a cerca de 
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diferentes aspectos relacionados à placenta e placentação (ADAMSON et al., 2002; 

COAN et al., 2006; VERCRUYSSE et al., 2006; COAN et al., 2008; ZHANG et al., 

2009; COAN et al., 2010; HU; CROSS, 2010; SENNER; HEMBERGER, 2010; 

TESSER et al., 2010; ZHANG et al., 2011, LI et al., 2012), pesquisas com 

cricetídeos (Família Cricetidae) ainda são bastante escassas (CARPENTER, 1972; 

PIJNENBORG et al., 1974; CARPENTER, 1975; KING e HASTINGS, 1977; FERRO; 

BEVILACQUA, 1994; FARIA; BEVILACQUA, 1995; FERRO et al., 1999; LIMONGI; 

FERRO, 2003, FAVARON et al., 2011). 

Recentemente a placenta e seus anexos (cordão umbilical e membranas 

embrionárias e fetais) tem sido considerados fontes abundantes, eticamente 

aceitáveis e de fácil acesso de células-tronco mesenquimais (FERNANDES et al., 

2012). Nos roedores, o saco vitelino é estruturalmente diverso e diferentemente das 

outras membranas que possuem principalmente a função de proteção física do 

embrião em desenvolvimento e retenção de líquidos, o saco vitelino desempenha 

várias e importantes funções ao longo da embriogênese (HYTTEL et al., 2010), 

como contribuição para o desenvolvimento do sistema vascular do embrião 

(AUERBACH et al., 1996; JAFREDO et al., 2005), é o local de migração das células 

germinativas primordiais para a gônada primitiva, contribui para a formação do 

intestino primitivo (HYTTEL et al., 2010), além de formar uma placenta vitelina 

funcional para as trocas materno-fetais nos roedores (MOSSMAN, 1987). Devido a 

essas características, o saco vitelino representa uma fonte promissora de células-

tronco mesenquimais e hematopoiéticas, embora para essas últimas a literatura hoje 

conhecida seja mais abrangente (GLOBERSON et al., 1987; LIU; AUERBACH, 

1991; HUANG; AUERBACH, 1993; AUERBACH et al., 1996). No entanto, esses 

dados disponíveis para roedores são fruto de experimentos realizados com um 

número muito pequeno de espécies de murídeos, que na maioria das vezes, limitam-

se aos ratos e camundongos não havendo literatura que contemple outros grupos de 

roedores.  
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1.1 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 

Considerando a importância ecológica dos roedores da Família Cricetidae - 

Sigmodontinae, em especial da espécie Necromys lasiurus, bem como a escassez 

de literatura que aborde a biologia reprodutiva deste grupo, sobretudo no que diz 

respeito à placentação, desenvolvemos o presente trabalho como forma de 

caracterizar a morfologia placentária dessa espécie a fim de responder as seguintes 

perguntas: Seriam as características morfológicas da placenta comuns entre 

cricetídeos e murídeos, tendo sido as mesmas mantidas ao longo da evolução e 

especiação destes dois grupos? Se não, quais seriam as diferenças morfológicas 

existentes quanto à placenta e à placentação entre esses dois grupos? Além disso, 

devido à importância que o saco vitelino apresenta para os roedores verificamos 

qual o potencial dessa membrana como uma fonte alternativa para a obtenção de 

células progenitoras (células-tronco) mesenquimais e se as mesmas teriam a 

capacidade de diferenciação em linhagens osteogênica, condrogênica e 

adipogênica. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

As pouquíssimas informações existentes acerca da biologia reprodutiva dos 

roedores da Família Cricetidae, Sigmodontinae, em especial da espécie Necromys 

lasiurus, determina o objetivo deste trabalho, no sentido de buscar mais dados sobre 

a reprodução desta espécie inserida neste importante grupo da Ordem Rodentia, 

focando na descrição macroscópica e microscópica da placenta, e na elucidação do 

processo de placentação e transporte placentário, somado ao estabelecimento e 

caracterização de uma nova fonte de células-tronco mesenquimais oriundas do saco 

vitelino. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Descrever macroscopicamente a placenta desta espécie, considerando seu 

formato e sua vascularização, bem como determinar seus valores de peso, 

volume e diâmetro; 

2- Descrever a placenta através da microscopia de luz; 

3- Caracterizar através da ultra-estrutura os diferentes tipos celulares na 

placenta e a placenta vitelina; 

4- Descrever as relações materno-fetais que se processam na placenta, 

tomando como base o arranjo vascular e relação na interface materno-fetal na 

região do labirinto placentário, caracterizando sua barreira-placentária; 

5- Caracterizar o processo de placentação e a relação do trofoblasto através da 

marcação com anticorpos específicos, para identificação da parede muscular 

dos vasos sanguíneos, identificação das células epiteliais e trofoblásticas, 

identificação do endotélio vascular, das células mesenquimais e do estroma 

da região da decídua; 

6- Identificar e isolar as células-tronco mesenquimais do saco vitelino, e testar 

diferentes métodos de cultivo para as linhagens celulares e o congelamento e 

descongelamento das células obtidas no cultivo; 

7- Caracterizar através da imunocitoquímica e citometria de fluxo as células 

oriundas do saco vitelino; 
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8-  Testar a diferenciação celular das células do saco vitelino em linhagens 

osteogênicas, adipogênicas e condrogênicas. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS DA PLACENTAÇÃO 

 

 Pouco tempo após a fertilização do óvulo inicia-se o processo de clivagem, a 

passagem desse óvulo já fecundado pela tuba uterina leva vários dias (DYCE et al., 

1997). Durante a fase de blastocisto, este permanece de um a dois dias em contato 

com a superfície do endométrio e é envolvido pela secreção das glândulas 

endometriais (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). Para sobreviver, o embrião precisa 

estabelecer logo uma relação fixa com o endométrio uterino, enquanto isso não 

ocorre, o mesmo fica livre dentro do lúmen, nutrindo-se do leite uterino (DYCE et al., 

1997). Esta demora antes da ligação denominada de implantação ou nidação 

confere aos embriões a oportunidade de encontrar um local favorável para seu 

estabelecimento, dando continuidade ao seu desenvolvimento. Porém, para que a 

implantação ocorra em mamíferos euterianos, torna-se necessário que o trofoblasto 

chegue a um estado invasivo e que o endométrio uterino tenha chegado a um 

estado de receptividade (DYCE et al., 1997; OLIVEIRA et al., 2006). 

Todavia, independentemente do grau de intimidade que possa vir a existir 

entre os tecidos maternos com os embrionários, estes processos sempre envolvem 

duas fases iniciais, comuns a todas as espécies, que correspondem às fases de 

aposição e adesão, o que vai resultar na interação entre o trofoblasto e o endométrio 

de forma direta, promovendo finalmente a fixação do embrião (OLIVEIRA, 2004). 

Após a implantação do embrião, as células do estroma do endométrio tornam-

se alongadas e poligonais, tomando em conjunto um aspecto epitelióide, e o 

endométrio passa a ser chamado de decídua (KIM et al., 1999; FONSECA  et al., 

2012). 

 A placenta se forma em função do sucesso da implantação do blastocisto no 

útero, representando o órgão funcional da unidade biológica materno-fetal. É, tanto 

do ponto de vista morfológico como funcional, um órgão muito complexo, que no 

curso de seu desenvolvimento apresenta não somente modificações quantitativas e 

qualitativas de sua estrutura macroscópica geral, mas também diversas 

modificações microscópicas (OLIVEIRA et al., 2006). 

 Dyce et al. (1997) mencionam que a placenta pode ser definida como a 

aposição ou fusão de tecido fetal e materno com objetivos de trocas fisiológicas e 
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produção hormonal. Apesar de uma placenta provisória poder ser estabelecida pelo 

saco vitelino e fornecer um órgão útil para trocas metabólicas no início da gestação, 

a estrutura definitiva nos mamíferos eutérios é a placenta corioalantóidea (para a 

maioria das espécies domésticas), sendo que, para os marsupiais e roedores, o 

saco vitelino consiste na principal contribuição do feto para a placentação 

(HILDEBRAND, 1995). 

A placenta apresenta morfologia bastante diversificada, apresentando grande 

diversidade de tamanho, arquitetura e componentes da barreira materno-fetal, 

sujeito a um padrão de variabilidade nos diferentes mecanismos, que são ativados 

no seu desenvolvimento, garantindo a formação de um órgão altamente eficiente 

para a troca respiratória, de nutrientes e também de metabólicos (LEISER; 

KAUFMANN, 1994; FITZGERALD; FITZGERALD, 1997; OLIVEIRA, 2004).  

 

 

3.2 MORFOLOGIA DA PLACENTA, PLACENTA VITELINA E DECIDUA EM 

ROEDORES 

 

O modo de evitar um contato prolongado do trofoblasto com o tecido 

conjuntivo materno é a migração rápida do trofoblasto ao endométrio e invasão de 

vasos maternos para que se estabeleça uma condição hemocorial entre os sistemas 

sanguíneos materno e fetal (ENDERS; WELSH, 1993). 

Normalmente as espécies da Ordem Rodentia possuem uma placenta 

principal zonária discoidal, corioalantóidea e estruturalmente organizada em três 

regiões distintas: labirinto, zona juncional ou espongiotrofoblasto e decidua (COAN 

et al., 2004). Essas camadas de tecido são responsáveis por promover os meios 

necessários para regular a comunicação e transferência de nutrientes, hormônios, 

íons, gases, excretas e água entre a mãe e o embrião/feto em desenvolvimento. 

Ultraestruturalmente a placenta corioalantóidea é classificada como hemocorial, pois 

a interação materno-fetal resulta da invasão do leito vascular uterino pelo trofoblasto, 

que passa a ser banhado pelo sangue materno extravasado, assim como ocorre em 

outros animais como chiropteros (LUCKETT, 1993; ENDERS et al., 1998; BADWAIK; 

RASWEILER, 2000), xenartras (ENDERS, 1960; ADAMOLI et al., 2001; REZENDE 

et al., 2012), lagomorfos (LEISER; KAUFMANN, 1994; CARTER; ENDERS, 2004) e 

na própria placenta humana (MAYHEM; BURTON, 1997; MALASSINÉ et al., 2003). 
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No entanto, filogeneticamente o número de camadas de tecido trofoblástico na 

região da interface materno-fetal varia dentre as diferentes espécies. Dentre os 

roedores e lagomorfos (Clado Gliriformes) são observados os três modelos 

existentes: hemomonocorial (MESS, 2003; KAUFMANN, 2004; BONATELLI et al., 

2005; MESS, 2007; OLIVEIRA et al., 2008; KANASHIRO et al., 2009; FLAMINI et al., 

2011; OLIVEIRA et al., 2012), hemodicorial (LEISER; KAUFMANN, 1994; CARTER; 

ENDERS, 2004) e hemotricorial (KING; HASTINGS, 1977; LIMONGI; FERRO, 2003; 

COAN et al., 2004; FAVARON et al., 2011). 

King e Hastings (1977) compararam através da microscopia eletrônica de 

transmissão a barreira-placentária de seis gêneros de roedores da Subordem 

Miomorfa e Família Cricetidae (Lemmus, Dicrostonyx, Clethrionomys, Microtus e 

Peromyscus). Foi observado pelos autores que a barreira-placentária dessas 

espécies examinadas era do tipo hemotricorial. As células endoteliais nesse grupo 

continham regiões fenestradas. 

Outra espécie da Família Cricetidae (Calomys callosus) foi estudada por 

Limongi e Ferro (2003). Nesse trabalho, a placenta foi descrita como sendo 

composta pelas regiões de espongiotrofoblasto, células trofoblásticas gigantes e 

labirinto. A barreira-placentária era constituída por três camadas de células 

trofoblásticas (camadas I, II e III), sendo classificada como hemotricorial. A espécie 

tem sido estudada ainda quanto aos aspectos relacionados às células trofoblásticas, 

principalmente relacionados à sua capacidade de invasiva (FERRO; BEVILACQUA, 

1994; FARIA; BEVILACQUA, 1995; FERRO et al., 1999). 

Recentemente realizamos uma analise comparativa da placenta e da 

placentação de 5 espécies de cricetídeos (Necromys lasiurus, Oryzomys subflavus, 

Oryzomys sp., Oligoryzomys megacephalus e Oligoryzomys sp.). No entanto, como 

a maior parte das amostras era proveniente de uma coleção do Museu de Zoologia 

da Universidade de São Paulo e as mesmas estavam fixadas há muito tempo em 

formoldeído 10%, não foi possível aprofundar os estudos pelas técnicas de 

imunohistoquímica. A placenta corioalantóidea apresentou como principais regiões o 

labirinto, espongiotrofoblasto e regiões  

de células trofoblásticas gigantes. Uma placenta vitelina invertida também foi 

evidenciada, a qual persiste até o final da gestação. Nessas espécies a barreira-

placentária era do tipo hemotricorial, com camadas de citotrofoblasto e 

espongiotrofoblasto (FAVARON et al., 2011).   
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Outra característica marcante da placenta dos roedores é quanto à presença 

de diferentes tipos de células trofoblásticas. Ansell et al. (1974) dizem que o 

desenvolvimento da decídua em roedores está associado com a produção de 

células multinucleadas e gigantes. Em ratos, são identificadas células binucleadas, 

que aparecem ao longo da zona secundária ou antimesometrial da decídua pelo 

oitavo dia de gestação (KREHBIEL, 1937). Em camundongos, esta região 

caracteriza-se por apresentar células bi, tri ou tetranucleadas (SNELL; STEVENS, 

1966). 

Deane et al. (1962) investigaram as prováveis funções das células 

binucleadas em placentas de ratos e camundongos na produção de hormônios 

esteróides, capacidade invasiva e fagocítica, visto que essas células são vistas na 

periferia da placenta fetal, em associação íntima com a decídua e com seios de 

sangue materno. 

Segundo Hemberger (2007), morfologicamente as células trofoblásticas 

gigantes exibem características extraordinárias adaptadas para o sucesso da 

prenhez. Esse é o primeiro tipo celular definitivo a se diferenciar após a fertilização 

(BEVILACQUA; ABRAHAMSOHN, 1988), originando-se da camada mais externa do 

trofoectoderma do blastocisto durante o período de peri-implantação. Após a 

implantação, as células gigantes derivadas da parte mural do trofoectoderma 

colaboram para formar a placenta vitelina parietal. 

Dos dois compartimentos fetais (labirinto e zona juncional), essa última é a 

menos conhecida até o momento. Sabe-se que é um compartimento celular formado 

por dois subtipos de trofoblasto: o espongiotrofoblasto e as células de deposição de 

glicogênio, sendo que ambos os tipos celulares, são criticamente importantes para a 

sobrevivência do feto (COAN et al., 2006).  

 No tocante a placentação em roedores é caracterizada pela formação de 

duas membranas placentárias diferentes. Além da placenta corioalantóidea que 

promove a relação hemocorial entre o sangue materno e o fetal, existe ainda a 

placenta vitelina (LEISER; KAUFMANN, 1994; TAKATA et al., 1997; OLIVEIRA, 

2004). 

A placenta vitelina é tida como uma placenta funcional em roedores, sendo de 

grande importância antes da formação da placenta corioalantóidea, pois é a única 

estrutura presente no feto com responsabilidade nos processos de trocas entre mãe 

e feto (OLIVEIRA, 2004). Além disso, está associada à transferência de imunidade 
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passiva da mãe para o feto (BRAMBELL, 1958; LALIBERTÉ et al., 1984), nutrição 

histiotrófica (CHAN; WONG, 1978; ENDERS; CARTER, 2006; AMBROSO; HARRIS, 

2012), síntese de hormônios (LÓPEZ-GARCÍA et al., 2008)  e hematopoiese 

(YODER; PALIS, 2001; LUX; YODER, 2010). 

 

3.3 SACO VITELINO COMO FONTE DE CÉLULAS-TRONCO 

 

As células-tronco podem ser classificadas em três categorias distintas de 

acordo com a literatura segundo o período de isolamento durante a ontogênese, 

sendo elas: embrionárias, fetais e adultas. O termo células-tronco refere-se a células 

que possuem a habilidade de gerar células-filhas com características similares às 

suas próprias, ou seja, similares as da célula-mãe, além disso, possuem a 

capacidade de se diferenciar em células especializadas. Nesse contexto, podemos 

citar como exemplos as células-tronco hematopoiéticas que originam todas as 

células da linhagem hematopoiética, as células-tronco neurais que originam 

neurônios, astrócitos e oligodendrócitos (GAGE, 2000) e as células-tronco 

mesenquimais que se diferenciam em fibroblastos, osteoblastos e adipócitos 

(HAYNESWORTH et al., 1992). Além desses grupos, tem-se ainda as células 

progenitoras, as quais compõe um grupo que esta comprometido com uma 

determinada linhagem celular com capacidade de auto-renovação limitada ou 

ausente, tendo sido identificadas na medula óssea (LAKSHMIPATHY; VERFAILLIE, 

2005).  

Podemos dizer que as células-tronco fetais constituem uma fonte alternativa de 

células-tronco. Essa fonte de células, recentemente descoberta, pode ser isolada a 

partir do próprio feto e de estruturas anexas e que conferem suporte ao feto. Com 

isso, o cordão umbilical, o sangue do cordão umbilical, o âmnio, o líquido amniótico 

e a placenta são fontes de células-tronco fetais que se destacam nesse campo. As 

células-tronco de sangue de cordão umbilical foram primeiramente utilizadas no 

transplante medular em 1988 (BROXMEYER et al., 1989), existindo em muitos 

países bancos de células-tronco provenientes do cordão umbilical, as quais são 

utilizadas para o tratamento de doenças hematológicas. O principal tipo de célula-

tronco isolada dos tecidos fetais são as células-tronco mesenquimais, que possuem 

um potencial de expansão superior as células-tronco derivadas de tecidos adultos e 
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são menos imunogênicas, pois não expressam antígeno tipo II de superfície 

leucocitário humano - HLA (MIAO et al., 2006).  

Devido às dificuldades que envolvem a utilização de células-tronco 

embrionárias, relacionadas a questões éticas e a baixa plasticidade das células-

tronco adultas, recentemente, as membranas fetais (âmnio, alantóide, saco vitelino e 

córion) tem sido consideradas fontes abundantes, eticamente aceitáveis e de fácil 

acessibilidade para a obtenção de células-tronco mesenquimais, além de causarem 

menos problemas imunogênicos (FERNANDES et al., 2012). 

Diferentemente das outras membranas que possuem principalmente funções 

de proteção mecânica contra atritos, ou retenção de líquidos, e nesse sentido quase 

nada contribuem para a formação do embrião, o saco vitelino é estruturalmente mais 

complexo e funcionalmente mais ativo, desempenhando diferentes funções ao longo 

da gestação.  

Em roedores, devido à sua importância o saco vitelino desenvolve-se e forma 

uma membrana ativa para as trocas materno-fetais, a placenta vitelina. Nesses 

animais, o saco vitelino é estruturalmente diversificado e como mencionado 

anteriormente, o mesmo, desempenha várias e importantes funções durante o 

desenvolvimento embrionário. Somado a essas funções, deve-se ressaltar o 

importante papel que o saco vitelino exerce para o desenvolvimento do sistema 

vascular do embrião (AUERBACH et al., 1996; JAFREDO et al., 2005), sua 

contribuição para a formação do intestino médio e migração das células 

germinativas primordiais para a gônada em desenvolvimento (HYTTEL et al., 2010).   

Grupos de células esféricas que expressam diversos marcadores de células-

tronco hematopoiéticas foram observados no interior das principais artérias intra-

corpóreas e extra-embrionárias (vitelínica e umbilical) em embriões de camundongos 

(GARCIA-PORRERO et al., 1995; NORTH; STACY, 1999; BRUIJN et al., 2000) e 

humano (TAVIAN et al., 1996; LABASTIE et al., 1998; TAVIAN et al., 1999), e 

acredita-se que representem células-tronco de linhagens hematopoiéticas 

definitivas.  Estudos mostraram que as células-tronco hematopoiéticas definitivas 

formadas no saco vitelino contribuem somente para a hematopoiese primitiva 

(MULLER et al., 1994), e estas células apresentam definitivamente um potencial 

hematopoiético. 

Uma correlação morfológica da síntese, absorção, transporte e eritropoiese 

são encontrados no saco vitelino, por exemplo, do cão no final da gestação e diminui 
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bem próximo ao parto. No embrião em desenvolvimento, a hematopoiese inicial 

ocorre nas ilhotas vasculares do saco vitelino. Estas são formadas por agregados de 

mesoderma que migraram no início da formação. As células externas, segundo Choi 

(2002), são diferenciadas em células endoteliais, enquanto que as internas em 

sangue primitivo. O término da associação do desenvolvimento entre hematopoiese 

e células endoteliais sugere que elas partam de um progenitor comum, o 

hemangioblasto. 

As primeiras células sanguíneas se desenvolvem dentro de ilhotas vasculares 

na camada de mesoderma do saco vitelino (JOLLIE, 1990; FERNANDES et al., 

2012) as quais são originadas a partir de hemangioblastos primitivos que dão origem 

a células endoteliais e sangue primitivo (AUERBACH et al.,1996). Diante disso, 

todos os diferentes tipos de células sanguíneas se desenvolvem a partir de células-

tronco hematopoiéticas, as quais representam uma população quiescente de 

renovação própria (JOLLIE 1990). Mesmo com inúmeros trabalhos que buscam 

caracterizar a origem da eritropoiese embrionária, é notável que a ontogenia e 

maturação das linhagens celulares que levam à sua formação, são mais complexas 

do que previamente demonstrado (BARON et al., 2012).  

Apesar das diferenças existentes entre espécies, o modelo da formação da 

célula progenitora hematopoiética no saco vitelino é similar no camundongo e no 

homem (PALIS; YODER, 2001). Sendo estes precursores hematopoiéticos 

derivados do saco vitelino, responsáveis por colonizar diferentes tecidos fetais 

(fígado, timo, baço e medula óssea) (MOORE; METCALF, 1970). Por essa razão, 

vários trabalhos tem buscado averiguar o potencial do saco vitelino para a obtenção 

de células-tronco hematopoiéticas (GLOBERSON et al., 1987; HUANG; 

AUERBACH, 1993; AUERBACH et al.,1998; JAFREDO et al., 2005). 

Além disso, pesquisas desenvolvidas por Globerson et al. (1987), Liu e 

Auerbach (1991) e Godin et al. (1995) identificaram no saco vitelino uma população 

de células pluripotentes capazes de diferenciar em células hematopoiéticas.  

O uso das linhagens de células-tronco hematopoiéticas obtidas do saco 

vitelino tem mostrado resultados significativos e promissores para a terapia celular, 

embora que ainda utilizando modelos experimentais. Corn et al. (1991) realizaram a 

injeção de células-tronco isoladas do saco vitelino em camundongos halogênicos e 

os resultados confirmaram a capacidade das células do saco vitelino em originar 

células T, B e macrófagos/monócitos maduros. Ao testar a funcionalidade das 
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células injetadas, sob forma de produção de anticorpos específicos notou-se a 

presença de células competentes na produção de anticorpos funcionais, como os 

linfócitos B. Yoder et al. (1997) relatam que as células do saco vitelino isoladas por 

volta do nono dia em camundongos, quando enxertadas, foram capazes de repovoar 

o fígado e a medula óssea de camundongos recém-nascidos. Além disso, os 

mesmos mencionam que células com alto potencial de proliferação estão presentes 

no saco vitelino em número significativamente maior e por um período de tempo 

mais longo do que em outros tecidos.  A transferência in vivo das células-tronco do 

saco vitelino também foi capaz de repovoar o baço de camundongos que tiveram 

seu sistema hematopoiético previamente destruído por doses letais de radiação 

(CORN et al., 1991; AUERBACH et al., 1996 ). 

Afora esses resultados obtidos com as células-tronco hematopoiéticas, outro 

tipo celular que pode ser isolada in vitro a partir do saco vitelino é a célula-tronco 

mesenquimal. No entanto, existem poucas referências acerca da obtenção de 

linhagens de células-tronco mesenquimais a partir do saco vitelino. 

Wang et al. (2008) ao estudarem as células-tronco mesenquimais isoladas do 

saco vitelino de humanos notaram que as mesmas possuíam morfologia 

fibroblastóide e eram hábeis em formar colônias. As mesmas foram imunopositivas 

para marcadores de pluripotência (OCT-4 e Nanog) e para marcadores 

mesenquimais (CD105, CD73, CD29, CD44, CD166, e HLA-ABC) e eram negativas 

para marcadores hematopoiéticos e endoteliais (CD45, CD14, CD19, CD34 e 

CD31). Ao testarem o potencial de diferenciação em tecidos mesodermais, as 

mesmas se diferenciaram somente para osteoblastos e adipócitos.  

Recentemente, Wenceslau et al. (2011) estudaram em fetos de cães algumas 

órgãos como fontes de células mesenquimais progenitoras, as quais são 

encontradas co-localizadas em territórios hematopoiéticos específicos. Entre eles, o 

saco vitelino, mostrou-se uma fonte promissora de células-tronco mesenquimais. As 

células oriundas dessas culturas se diferenciaram em tecido ósseo e cartilaginoso, 

além de expressarem a proteína Oct 3/4 (em pequeno número) e caderina para 

endotélio vascular (VE-caderina). Quando injetadas em camundongos 

imunossuprimidos não desenvolveram teratomas.  

Neste contexto, o saco vitelino torna-se uma fonte promissora de células-tronco 

pelo fato de possuir nichos de células hematopoiéticas e estromais durante o 

desenvolvimento embrionário e fetal, embora seja ainda uma fonte pouco explorada. 
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4  MATERIAL E MÉTODO 

 

 Para esta pesquisa foram utilizadas 10 placentas de Necromys lasiurus em 

diferentes fases do período gestacional, a fim de se observar o máximo de 

modificações morfológicas que ocorrem na placenta durante o processo de 

placentação. Por outro lado, amostras do saco vitelino foram coletadas e colocadas 

em cultivo a fim de verificar o potencial dessa membrana para obtenção de células 

progenitoras. As amostras foram coletadas no Centro de Multiplicação de Animais 

Silvestres da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, Rio Grande do 

Norte. 

 

4.1 DADOS BIOMÉTRICOS 

 

As placentas foram mensuradas com um paquímetro de aço inoxidável, a fim 

de determinar o diâmetro, e com o uso de uma balança digital (0,001 gramas – 

modelo MARTE) foi determinado o peso. Também foi calculado o volume orgânico 

da placenta segundo “Princípio de Arquimedes” (MANDARIM-DE-LACERDA, 1994). 

Em seguida foi analisada a forma e as características externas da placenta e a 

presença de outros anexos embrionários. Dados relacionados ao tamanho “Crown-

rump” baseando-se na metodologia estabelecida por Evans e Sack (1973) e peso 

dos embriões e fetos também foram coletados. 

A nomenclatura utilizada foi referida conforme estabelecido pelo International 

Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature e International Committee 

on Veterinary Histological Nomenclatura, 1994. 

 

4.2 MICROSCOPIA DE LUZ 

 

Fragmentos das placentas foram fixados em solução de paraformoldeído 4%, 

glutaraldeído 2,5% e ou metacarm. Após a fixação o material foi lavado em tampão 

fosfato, seguido de desidratação em uma série de etanóis em concentrações 

crescentes (de 70 a 100%), seguido de diafanização em xilol, para então serem 

embebidos em similar de parafina (Histosec)1 (TOLOSA et al., 2003). 

                                                           
1 HISTOSEC-MERCK, lote K91225309 
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Os blocos foram cortados em micrótomo automático (Leica, RM2165, 

Germany) obtendo-se cortes de 5 µm, os quais foram aderidos em lâminas 

histológicas e deixados em estufa a 60o C. 

Após serem desparafinizados os cortes, foram corados seguindo-se técnicas 

rotineiras de coloração de tecido, usando a coloração de Hematoxilina e Eosina e 

reação histoquímica de P.A.S. (ácido periódico de Shiff), com fundo de hematoxilina.  

Em seguida as lâminas foram analisadas e as características morfológicas 

encontradas fotodocumentadas. 

 

4.3 IMUNOHISTOQUÍMICA  

 

 Foram realizadas reações de imunohistoquímica em cortes de placenta para 

citoqueratina (1:300, PU071-UP, Biogenex, San Ramon, California, U.S.A.) para 

identificação das células epiteliais e trofoblásticas,  alfa-actina de músculo liso 

(1:300, Clone 1A4, Dako, Cytomation, Carpinteria, California, USA) com a finalidade 

de identificar a parede muscular dos vasos sanguíneos, a vimentina (1:300, mouse 

monoclonal anti-human antibody: RTU-VimV9; Novacastra, Wetzlar, Germany) para 

identificação do endotélio vascular fetal, das células mesenquimais e do estroma da 

região da decídua. Além disso, utilizamos também a marcação com DBA- lectina (1 

mg/ml) para identificar as células “natural killer” uterinas e o PCNA-3 - proliferating 

cell nuclear antigen (1:300, clone PC10; Sigma, St. Louis, USA) para verificar as 

regiões da placenta que apresentavam proliferação celular. É importante ressaltar 

que o controle negativo das reações imunohistoquímicas foi realizado utilizando o 

IgG (Goat anti-Mouse IgG – AP 308F, Chemical International, Temecula, California, 

USA). 

Os cortes histológicos foram desparafinizados em xilol, e na segunda 

passagem de etanol 100% os cortes tiveram a peroxidase endógena bloqueada em 

3% H2O2 em etanol 100%, por 20 minutos. Estes cortes foram então hidratados em 

concentrações decrescentes de etanol, e em seguida foram tratados com tampão 

citrato 0,1M pH 6,0 e irradiados em microondas de uso caseiro, na potência máxima 

(700MHz), três vezes durante cinco minutos. Depois os cortes foram equilibrados em 
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tampão fosfato-salina (PBS) 0,1M pH 7,4 onde o bloqueio de proteínas foi realizado 

com o kit Dako Protein Block (X 0909, DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA) por 

20 minutos. As inclusões com anticorpos primários foram realizados em câmara 

úmida overnight à 4°C. Após esse período, os cortes  foram lavados em PBS e 

incubados com o anticorpo secundário conjugado com peroxidase Kit Dako LSAB (K 

0690, DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA) por 45 minutos, seguido de 

streptoavidina do mesmo Kit também por 45 minutos. A reação foi visualizada pela 

adição do revelador DAB (Revelador Liquido DAB + Substrate Chromogen System, 

Dako Cytomation, Carpinteria, CA, USA) por 5-7 minutos, seguido de contra-

coloração com hematoxilina e montagem em Permount (DakoCytomation, 

Carpinteria, CA, USA). 

 

4.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

Fragmentos com cerca de 0,5 cm2 forma obtidos de diferentes regiões da 

placenta em amostras de inicio, meio e final de gestação. Os mesmos foram fixados 

em glutaraldeído a 2,5%, tamponado com fosfato de sódio a 0,1 M e pH 7,4. Após 

completar a fixação, o material foi lavado em tampão fosfato de sódio a 0,1 M, pH 

7,4. Logo após, foi realizada a pós-fixação em tetróxido de ósmio a 2% por duas 

horas. Concluída a pós-fixação, os fragmentos foram lavados em solução tampão 

por três vezes durante 10 minutos cada. Em seguida, foram imersos em acetato de 

uranila aquosa saturada por 1 hora, lavados em tampão e submetidos à 

desidratação em álcool etílico em concentrações crescentes. 

Os fragmentos foram lavados em óxido de propileno, durante 10 minutos, 

após isso iniciou-se a infiltração em araldite SO2 - Polysciencs. Os fragmentos foram 

imersos em uma mistura de óxido de propileno e araldite na proporção de 1:2 

durante uma hora, 1:1 durante 12 horas, araldite pura durante 4 horas e finalmente 

em araldite pura mais ativador, para assim então, confeccionar os blocos, sendo 

levados à estufa a 60 °C por três dias. 

Obtidos os blocos, foram confeccionados cortes semifinos com 0,4 µm de 

espessura em ultramicrótomo automático (Ultracut R, Leica Microsystens - 

Germany), corando-se a quente em solução aquosa de azul de Toluidina a 1% e 

analisando-os em microscópio de luz, para então obtenção dos cortes ultrafinos. 
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Para isto, foram feitos cortes com 0,07 µm de espessura que foram coletados em 

telas de cobre e contrastados com acetato de uranila saturado a 2%, durante 7 a 10 

minutos, e logo após em citrato de chumbo a 0,5%, durante o mesmo período 

utilizado para o acetato de uranila. O material foi analisado em microscópio 

eletrônico de transmissão (Morgagni 268D, FEI Company, The Netherlands; Mega 

View III câmera, Soft Imaging, Germany) e diferentes regiões da placenta 

corioalantóidea e da placenta vitelina foram caracterizadas e eletromicrografadas. 

 

4.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA   

                                                             

Para esta técnica, amostras das placentas foram fixadas em glutaraldeído 

2,5%. Em seguida foram lavadas em tampão fosfato a 0,1 M pH 7,4, e pós fixadas 

em tetróxido de ósmio a 1%, seguido de desidratações contínuas em álcool etílico 

(70%, 80%, 90%, 95% e 100%). Por fim as mesmas foram desidratadas à seco em 

ponto crítico (Balzers CPD 020). Posteriormente o material foi colocado em um 

suporte metálico para revestimento em ouro (“sputtering” Emitech K550). Para 

observar os resultados foi utilizado o microscópio eletrônico ME Leo 435 VP. 

 

4.6 EXTRAÇÃO E CULTURA DE CÉLULAS DO SACO VITELINO  

 

4.6.1 Coleta das amostras 

 

Foram realizadas 2 coletas de amostras do saco vitelino na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido Nordestino – UFERSA, em Mossoró, Rio Grande do 

Norte, durante os períodos de 07 à 13 de abril de 2010 e 27 de abril à 01 de maio de 

2011. Após serem coletadas as amostras, estas foram transportadas para o 

laboratório de Células-Tronco da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 Para a obtenção das amostras, foi realizada uma incisão cirúrgica no saco 

gestacional, a fim de promover a exposição dos embriões, bem como dos anexos 

fetais. Inicialmente separamos as membranas fetais, com o objetivo de isolar o saco 

vitelino, o qual foi coletado e acondicionado separadamente em placas de petri com 
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solução de PBS-L (Phosphatase Buffer Solution Livre de Cálcio e Magnésio).  

Seguido este procedimento, as amostras acondicionadas foram levadas para o fluxo 

laminar, de forma que os materiais utilizados, a superfície de contato e o ambiente 

estavam esterilizados, reduzindo assim as chances de qualquer tipo de 

contaminação das amostras no meio de cultura.  

Por fim os fragmentos de saco vitelino foram mantidos em um meio para 

transporte até chegar a Universidade de São Paulo, São Paulo, contendo 10 ml de 

soro fetal bovino (10%), 5 ml de antibiótico  estreptomicina/penicilina (5%) e 85 ml de 

meio DMEM-F12 ou DMEM - High Glicose. 

 

4.6.2 Cultivo celular – técnica “explante” 

 

As amostras inicialmente foram lavadas em solução de PBS-L para então, 

serem maceradas manualmente (fragmentação mecânica), com auxílio de uma 

lâmina de bisturi até a obtenção de um homogeneizado dos fragmentos de tecido 

provenientes do saco vitelino, em torno de 3 mm de diâmetro. 

Os explantes de saco vitelino foram implantados em placas de cultivo de 

30x15mm de diâmetro (corning) preenchidas com 5 ml de meio de cultivo meio 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) High Glicose, suplementado com 10% 

de SFB (soro fetal bovino) caracterizado ou definido da marca HyClone e 1% de 

estreptomicina/penicilina. As placas foram mantidas em estufa a uma temperatura 

de 37,0o C, com umidade relativa próxima de 100% e atmosfera gasosa de 5% de 

CO2. 

 

4.6.3 Análise Morfológica 

 

Para descrição da morfologia microscópica das células derivadas do cultivo 

do saco vitelino, as amostras foram avaliadas periodicamente e fotografadas em 

média a cada 3 dias através de um microscópio invertido (NIKON ECLIPSE TS-100). 

Desta forma acompanhou-se a evolução da cultura das células progenitoras 

derivadas do saco bem como a variação morfológica das células durante seu 

crescimento. 
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4.6.4 Teste de Viabilidade de Criopreservação 

 

Alíquotas de 1x106 células derivadas do saco vitelino de Necromys lasiurus 

foram congeladas para realização de experimentos futuros. As células derivadas do 

cultivo do saco vitelino derivadas da digestão através da enzima tryple a 0,25%, 

foram ressuspendidas em 1,5 ml de meio de congelamento e igualmente distribuídos 

em criotubos (corning). Os criotubos foram transferidos para o aparelho Mister 

Froozen e mantidas em freezer -80°C overnight. Depo is 24 horas, os criotubos foram 

acondicionados em nitrogênio líquido, onde permaneceram armazenados. O meio 

de congelamento utilizado era composto por 45% de DMEM-High Glicose, 

suplementado com 45% de SFB (GIBCO), 10% de DMSO (LGC-Bio) 

Quando necessário, as células foram submetidas ao descongelamento rápido 

no banho-maria a 37 oC. Depois de descongelada, a suspensão celular contida nos 

criotubos (corning) foi transferida para tubos de polipropileno de 15ml com meio de 

cultivo suplementado com soro fetal bovino definido. Em seguida, as células foram 

centrifugadas a 1000rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi desprezado e as células 

foram ressuspendidas em meio de cultivo para expansão das células. 

 

4.6.5 Ensaio de Unidade Formadora de Colônia 

 

 Para avaliar a capacidade de formar colônias das células progenitoras do saco 

vitelino, foi realizado o ensaio de CFU-f. Para tanto, 103 células ainda na primeira 

passagem (P1) foram plaqueadas em placas de cultivo com área de 90 mm de 

diâmetro. As células foram mantidas por 16 dias em cultivo, sendo que o meio foi 

trocado a cada 3 dias. Decorrido esse período, as células foram fixadas em 

paraformaldeído 4% e coradas com cristal violeta. O valor considerado para o 

cálculo da quantificação das CFU-f foi o número de colônias com mais de 50 células 

no 16° dia de cultivo, dividindo pelo número total de células progenitoras 

plaqueadas. Essa metodologia foi baseada no trabalho de Tondreau et al. (2004).  
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4.6.6 Ensaio colorimétrico de viabilidade celular ( MTT) 

 

O ensaio colorimétrico de viabilidade celular MTT, descrito por Carmichael et 

al. (1987), consiste na redução do MTT (3-[(4,5- dimethylthiazol-2-yl)- 2,5-

diphenyltetrazolium bromide]), composto de coloração amarela, pela enzima 

desidrogenase mitocondrial (componente do complexo II do ciclo de Krebs), 

presente somente em células viáveis, gerando formazan, composto azul-violeta, que 

uma vez precipitado a 1.000 rpm por 10 minutos e solubilizado em DMSO, é 

quantificado por espectrofometria a 550 nm. 

A analise foi realizada a cada 48 horas durante 12 dias, para verificação da 

proliferação celular das células do saco vitelino. Para tanto, 1x 105 células foram 

plaqueadas em placas de 96 wells em um volume de 100 µL/poço para cada dia de 

experimento. Em cada um dos dias de análise, o meio de cultura foi removido, e as 

células lavadas com 100 µL de PBS/poço, seguido da adição de 100µl de solução de 

MTT (1 mL de MTT - 5mg/mL em 10 mL meio de cultivo contendo 1% de SFB). Essa 

solução foi incubada por 3 horas a 37ºC protegida da luz. Após esse período, o 

formazan foi precipitado a 1000 rpm durante 10 min e posteriormente solubilizado 

em 50 µl de DMSO. Em seguida, a leitura foi realizada em espectrofotômetro (M-

Quant – Bio Tek Instruments, VT, USA) no comprimento de onda de 550 nm. 

Os resultados obtidos foram plotados em um gráfico utilizando o programa 

GraphPad (GraphPad Software, CA, USA). 

 

4.6.7 Caracterização celular por imunocitoquímica 

 

Foram plaqueadas 1x104 células em placas de cultivo com 24 poços de 3mm 

de diâmetro cada, os quais possuíam uma lamínula de vidro. Após 48 horas, quando 

as células atingiram a confluência de 70-80%, todo o meio de cultivo foi retirado e as 

células lavadas com PBS por 2 vezes de 5 minutos. Posteriormente, as células 

foram fixadas em paraformaldeído 4% por 30 minutos. Em seguida foram lavadas 

em solução de TBS (Tampão Salino de Tris) por 2 vezes de 5 minutos para retirar o 

fixador. 

Para as amostras nas quais seria adicionado anticorpo com marcação nuclear 

conhecida, foi realizada a permeabilização da membrana celular através da adição 

de Triton a 0,1% em TBS até cobrir toda a superfície da lamínula por 10 minutos em 
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temperatura ambiente. Posteriormente, as células foram novamente lavadas 2 vezes 

com solução de TBS por 5 minutos.   

Em seguida, para evitar reações inespecíficas, foi utilizado solução de 5% de 

soro fetal bovino (SFB) em TBS por 1 hora em temperatura ambiente (500 µL/poço) 

em todas as amostras.  

 Após este período, as células foram incubadas “overnight” a 4°C com os 

anticorpos primários: Oct-4 (C-10, sc5279, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), 

Nanog (n-17, sc30331, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), Citoqueratina 18 

(RGE53, sc-32329, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), Vimentina (0.N.602, sc-

73259, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), VEGF (Clone VG1, M7273, 

DakoCytomation, CA, USA), Stro-1 (sc-47733, Santa Cruz Biotechnology, Inc, 

Europe), ß-tubulina (2146, Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA), PCNA-3 

(clone PC10; sc-56, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), CD-73 (C-20, sc-

14684, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), CD-117 (c-Kit, SCF-Receptor Ab-6, 

RB-1518-R7, Thermo Scientific, Lab Vision Corporation, Fremont, CA, USA), CD-105 

(2Q1707, sc-71042, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), CD34 (BI-3C5, 

sc:19621, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), CD-90 (Thy-1, aTHy-1A1, Santa 

Cruz Biotechnology, Inc, Europe) e CD48 (4H9, sc-8397, Santa Cruz Biotechnology, 

Inc, Europe) diluídos em PBS na concentração de 1: 50.  

Passado este período, as células foram lavadas com TBS por 3 vezes por um 

período de 5 minutos  cada. Em seguida, as células foram incubadas com anticorpo 

secundário anti-rabbit conjugado com Texas-Red, anti-goat conjugado com FITC 

(F0479, DakoCytomation, CA, USA) ou anti-mouse IgG conjugado com FITC 

(AP308F, Chemicon International, Temecula, CA, USA) na diluição de 1:100  por 

uma hora em câmara escura. Em seguida, as células foram novamente lavadas com 

TBS por 3 vezes de 5 minutos, seguida por uma lavagem em água destilada, sendo 

as lâminas posteriormente montadas com o kit de montagem para fluorescência 

Vectashield com DAPI (H-1200, Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA, EUA).  

Para visualizar as reações foi utilizado o microscópio de fluorescência LSM 510 (Carl 

Zeiss Microscopy, Jena, Germany) nas objetivas de 20x e 40x. 
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4.6.8 Caracterização celular por citometria de flux o 

 

A citometria de fluxo foi realizada para verificar a expressão de marcadores de 

células-tronco mesenquimais, hematopoiéticas e de pluripotência celular. Para tanto, 

as células foram tripsinizadas, centrifugadas a 400G por 5 minutos e ressuspendidas 

em PBS na concentração de 1 x 105 células/mL, para finalmente serem incubadas 

com 1ml dos anticorpos: Oct ¾, Nanog, Vimentina, ß-tubulina, Citoqueratina 18, 

CD45, CD48, CD105, CD34, CD90, CD73, CD117, CD48, Stro-1, PCNA-3 e VEGF, 

na diluição de 1:100 por 45 minutos em temperatura ambiente. Após esse período, 

as células foram novamente lavadas e incubadas com anticorpo secundário anti-

mouse FITC (DAKOCytomation, Santa Cruz Biotechnology, Inc., Europe) na diluição 

de 1:100 por 2 horas ao abrigo da luz. Decorrido esse tempo as células foram 

lavadas e analisadas através do citômetro de fluxo (FACSCalibur, BD) com um laser 

azul (488 nm). 

O citômetro de fluxo foi calibrado utilizando células não marcadas. Para 

eliminar uma possível autofluorescência, os parâmetros foram ajustados de maneira 

a remover qualquer contribuição das células não marcadas. Para cada amostra, 

foram contados no mínimo 10000 eventos.  

 

4.6 DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

4.7.1 Diferenciação adipogênica e osteogênica 

 

Aproximadamente 40.000 células/mL (diferenciação em adipócitos e 

osteócitos) e 5.000 células/mL (controle) foram cultivadas em placas de 24 poços. A 

diferenciação foi iniciada no mínimo 24 horas após o início do cultivo ou quando as 

células haviam atingido uma confluência em torno de 80%. Nesta ocasião, todo o 

meio de cultura foi removido e 1 mL de meio de indução para adipócitos ou 

osteócitos foi adicionado ou somente o meio DMEM-High acrescido de 7,5% SFB 

(Invitrogen) para o controle. As placas foram mantidas em estufa úmida a 37ºC com 

5% de CO
2 

sendo que metade do meio foi trocado 2 vezes por semana, até a 

diferenciação celular ocorrer. As células foram monitoras por microscópio invertido 

(NIKON ECLIPSE TS-100).  
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O meio utilizado para a indução da diferenciação em adipócitos foi o DMEM-

High acrescido de 15% SBF, suplementado com 10 µM de dexametasona (Decadron 

injetável, Schering-Plough,SP, Brasil), 10 µg/mL de insulina (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA) e 100 mM de indometacina (Sigma-Aldrich) e para os osteócitos o 

DMEM-High com 7,5% SBF suplementado com 0,1 µM de dexametasona (Decadron 

injetável), 100 µM de ácido ascórbico e 10 mM de β glicerolfosfato (Sigma-Aldrich). 

 Além da microscopia de contraste de fase ao final, as células (controle e teste) 

foram submetidas a diferentes colorações de acordo com o tecido padrão esperado. 

As células diferenciadas em adipócitos, osteócitos e seus controles após 

aproximadamente 21 dias tiveram seu meio removido e foram lavadas com PBS. 

Após lavagens consecutivas, as células foram fixadas em paraformaldeído 4% por 

15 minutos à temperatura ambiente. Novamente as células foram lavadas com PBS 

3 x e seguiram para o protocolo de coloração. 

As células submetidas a diferenciação adipogênica foram coradas com a 

solução de sudan II-escarlate (TOLOSA et al., 2003) por 2 a 5 minutos, lavadas em 

álcool 70% e em água corrente e contra-coradas com hematoxilina de Harris por 2 

minutos. As lâminas foram montadas em glicerina.  

 As células diferenciadas em osteócitos e os seus controles foram fixadas em 

paraformaldeído a 4% por 15 minutos à temperatura ambiente, e após, lavadas em 

água destilada e coradas com solução de nitrato de prata a 5% ao abrigo da luz por 

30 minutos. Em seguida foram lavadas em água destilada, expostas a lâmpada de 

100W por 60 minutos para coloração por Von Kossa (TOLOSA et al., 2003) e então, 

lavadas rapidamente com tiossulfato de sódio a 5% para então serem contra-

coradas com hematoxilina de Harris. Por fim, as lâminas foram montadas em 

permout.  

 

4.7.2 Diferenciação condrogênica 

 

 A diferenciação condrogênica foi realizada utilizando o kit STEMPRO 

Chondrogenesis Differentiation Kit (Invitrogen). 

 Primeiramente as células foram lavadas com PBS, tripsinizadas e 

aproximadamente um milhão de células ressuspendidas em 2 mL de PBS. Em 

seguida, as células foram centrifugadas à 1200 rpm durante 10 minutos e 
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ressuspendidas em 2 mL do meio de diferenciação do kit STEMPRO 

Chondrogenesis Differentiation Kit preparado seguindo as instruções do fabricante. 

 As células foram novamente centrifugadas a 800 rpm durante 5 minutos e o 

botão celular foi colocado cuidadosamente com tampa semi-aberta na estufa. 

Metade do meio foi trocado duas vezes por semana durante um período de 21 dias. 

  Passado o período de diferenciação as células foram lavadas com PBS e 

fixadas em formol tamponado a 10% durante 2h. Em seguida, elas foram 

diafanizadas em banhos sucessivos de álcool etílico em concentrações crescentes 

(50, 70 e 90%), seguidos de 3 banhos em álcool 100% com duração de 10 minutos 

cada. Ao final, a amostra foi submetida a dois banhos de xilol com duração de 5 a 10 

minutos, colocada em banho de paraplast liquida a 60ºC em estufa seca por 30 

minutos e incluídas em paraplast. 

 Após inclusão, cortes de 3-4 µm foram realizados em micrótomo automático e 

colocados sobre lâminas silanizadas durante aproximadamente 12 h. Ao final, as 

amostras foram coradas com Picrosírius e Tricrômo de Masson (JUNQUEIRA et al., 

1979; TOLOSA et al., 2003). 

 

4.7.3 Análise do potencial tumorigênico das células  de saco vitelino em 

camundongos imunossuprimidos – nude 

 

Para observar a formação de tumores, aproximadamente um milhão células 

foram inoculadas via intramuscular no membro pélvico esquerdo de 2 camundongos 

imunossuprimidos (nude). Os camundongos inoculados com as células foram 

mantidos no Biotério do IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da 

Universidade de São Paulo) por um período de 8 semanas. Semanalmente os 

animais foram avaliados para observar a possível formação tumoral. 

Passado o período de 8 semanas, os animais foram eutanasiados e amostras 

do músculo bíceps femural, fígado, rim, pulmão e gordura (tecido adiposo) foram 

coletadas seguindo as recomendações e o protocolo aprovado pelo comitê de ética 

da FMVZ-USP. 

As amostras foram fixadas em paraformaldeído 4% e após 48 horas, os tecidos 

foram processados e incluídos em parafina. Cortes de 5 mm foram aderidos a lâminas 

histológicas e  corados com Hematoxilina de Harris, por 3 minutos e Eosina por 15 
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segundos. Por fim, as lâminas foram montadas com permount e posteriormente 

analisadas. 
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados a seguir estão organizados segundo os objetivos previamente 

definidos para um melhor entendimento e compreensão da morfologia da placenta e 

do processo de placentação propriamente dito, no roedor Necromys lasiurus. 

Somado a isso, a descrição morfológica parte dos dados macroscópicos, 

microscopia eletrônica de varredura, microscopia de luz e eletrônica de transmissão. 

Na microscopia de luz e transmissão, os resultados estão organizados seguindo-se 

a ordem em que as diferentes regiões e estruturas da placenta aparecem.  

 Após a descrição da placenta e placentação seguem-se os resultados 

relacionados ao cultivo das células progenitoras provenientes do saco vitelino.  

 

5.1 DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA DA PLACENTA 

  

 Foram analisadas macroscopicamente 10 placentas de Necromys lasiurus nos 

estágios de início (n=3, 10-13 dias de gestação), meio (n=3, 15-16 dias de gestação) 

e final de gestação (n=4, 19-21 dias de gestação). Todas as amostras foram 

coletadas no Centro de Multiplicação de Animais Silvestres (CEMAS) da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido em Mossoró, Rio Grande do Norte. 

 Durante a coleta das amostras pode-se verificar que o útero dessa espécie era 

do tipo bicórneo, com gestações ocorrendo nos dois cornos uterinos (Figura 2A). 

Após a abertura dos mesmos, os fetos e as placentas foram expostos para análise 

macroscópica.   

 A placenta do Necromys lasiurus apresentou-se durante todos os períodos 

gestacionais (início, meio e final) com formato discóide, onde a união da membrana 

coriônica (cório frondoso) com o epitélio uterino apresentava-se restrita a uma região 

especifica em formato de disco, sendo, portanto essa placenta classificada como 

zonária discoidal (Figura 2B).  

 Na sua face fetal a placenta conectava-se com o embrião ou feto através do 

cordão umbilical. Puderam ser observadas duas regiões distintas no disco 

placentário dessa espécie, uma periférica e outra central, distinguindo-se uma da 

outra através de sua coloração “in situ” ou até mesmo após a fixação em 
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formoldeído. A região central com coloração mais escura era a que mantinha-se 

conectada com o cordão umbilical (Figura 2B). 

 Os dados biométricos de peso (g), diâmetro (cm) e volume das placentas e 

peso (g) e comprimento (cm) dos fetos foram determinados como forma de avaliar 

as condições e fases de seu respectivo desenvolvimento e podem ser observados 

em detalhe na tabela 1. 

  

Figura 2- Em A: Características macroscópicas do corno uterino gestante (CUt) de 
Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae). Notar a impressão do 
disco placentário (P) ainda revestido pela parede uterina e membranas fetais. 
Em B: Características macroscópicas da placenta principal (corioalantóidea). 
Observar o formato discoidal e a intensa vascularização periférica. Notar a 
conexão do cordão umbilical, na região central da face fetal do disco placentário 
e o saco vitelino visceral revestindo a mesma região 
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Figura 3- Vista panorâmica da placenta corioalantóidea de Necromys lasiurus (Rodentia, 
Cricetidae, Sigmodontinae). Em A: Histologia evidenciando as características da 
placenta. Coloração: hematoxilina e eosina. Em B: Esquema ilustrando as 
diferentes regiões da placenta e alguns anexos. SVV: saco vitelino visceral, SVP: 
saco vitelino parietal, C: cordão umbilical, Lab: labirinto, CTG: células 
trofoblásticas gigantes (localizadas em duas regiões distintas), ET: 
espongiotrofoblasto, Dec: decídua e contendo AM: artérias maternas  
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Figura 4- Microscopia eletrônica de varredura da placenta corioalantóidea (Plac corioal) de 
Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae). Em A: visão 
panorâmica da placenta mostrando seu formato discoidal. Observar a conexão 
do cordão umbilical centralmente ao disco e as ramificações dos vasos 
sanguíneos fetais (VSF) que partem deste para o interior do tecido placentário 
(B, C e D). Em D: notam-se ainda as células que compõe o saco vitelino parietal 
(SVP) revestindo a face fetal da placenta. Em E e F: Observar o saco vitelino 
parietal (SVP) cujas células são suportadas pela membrana de Reichert (MR) 
revestindo a superfície do disco placentário. Notar ainda a relação entre o 
labirinto (LAB), espongiotrofoblasto (ESP), decídua (DEC) e parede uterina (UT) 
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A seguir são apresentadas de forma detalhada as características de cada uma 

das regiões placentárias observadas.     

 

5.2.1 Região de implantação da placenta corioalantó idea  

 

Durante a coleta das amostras obtemos uma fêmea em estágio bem inicial de 

gestação. De modo que processamos para a microscopia de luz o fragmento uterino 

inteiro onde estava ocorrendo à implantação. Dessa forma pudemos avaliar a 

relação entre o endométrio uterino e a placenta corioalantóidea, bem como a relação 

existente entre o saco vitelino visceral e o endométrio uterino (dados estes descritos 

mais adiante no item “Placenta vitelina visceral próxima a parede uterina”).  

Durante o período de início de gestação, a placenta corioalantóidea implanta-

se no útero gradualmente. De modo que a mesma pode apresentar-se em algumas 

regiões já em intimo contato com o endométrio uterino e em outras regiões ainda 

aproximando-se do mesmo (Figura 5). 

 Nos locais onde a placenta corioalantóidea não se implantou ainda, o útero 

mostra-se histologicamente intacto, com epitélio simples cúbico ou prismático 

seguido de uma camada de tecido conjuntivo. Conforme ocorre o contato com as 

células trofoblásticas da placenta corioalantóidea esse mesmo epitélio se modifica 

tornando as células mais globosas e desorganizadas. Nesse momento o epitélio 

uterino e o tecido conjuntivo subjacente passam por um processo de decidualização, 

modificando-se para receber a aposição dos tecidos fetais e com isso se estabelece 

a placenta definitiva (Figuras 5B e C).  

Como resultado desse processo há a formação da decídua. Embora essa não 

faça parte da placenta propriamente dita, ela está em intimo contato com as células 

fetais da zona juncional. Inúmeras células trofoblásticas gigantes foram observadas 

nessa região (Figura 5E). 

Tardiamente, nas placentas de meio e final de gestação essas células 

trofoblásticas formarão uma faixa contínua entre o espongiotrofoblasto e a decídua 

(dados mostrados mais adiante).  
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Figura 5- Microscopia de luz da placenta corioalantóidea de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae) em início de gestação. Em A: visão panorâmica de um corte longitudinal 
da placenta corioalantóidea (PLC) apresentando diferentes relações com a parede uterina 
(UT) durante o processo de implantação. Três regiões diferentes são apresentadas em 
detalhe: região 1 (Figuras B e C) correspondem a placenta e a parede uterina, a qual 
ainda apresenta seu epitélio intacto; região 2 (Figura D) local de início do contato entre a 
placenta e o útero e região 3 (Figura E),  região onde a placenta já está implantada no 
endométrio uterino podendo ser visualizadas células trofoblásticas gigantes (seta). 
Coloração hematoxilina e eosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Região de Labirinto e Zona Juncional (Espongi otrofoblasto)  

 

 Em uma visão panorâmica da placenta corioalantóidea em estágios de meio e 

final de gestação (Figura 3) a região de labirinto corresponde à maior porção do 

disco placentário como um todo.  

O labirinto é constituído por colunas de células trofoblásticas, que delimitam 

lacunas tubulares ou espaços preenchidos de sangue materno extravasado sem 
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revestimento endotelial, denominados de lacunas maternas, os quais são 

percorridos por capilares fetais (Figuras 6 e 7). 

    Ao contrário das lacunas maternas que não apresentam revestimento 

endotelial devido à ação das células trofoblásticas que agem nessa região 

degradando e rompendo os vasos sanguíneos e liberando seu conteúdo, os 

capilares fetais ali mergulhados no sangue materno apresentam a parede endotelial 

intacta. O revestimento endotelial dos capilares fetais ficou evidente sob a técnica de 

imunohistoquímica com marcação com o anticorpo DBA-lectina (Figura 6). 

Ainda a fim de avaliar os componentes da região do labirinto, sua estrutura e 

relação foram realizadas as marcações imunohistoquímicas com os anticorpos alfa-

actina e vimentina. 

 Os capilares fetais foram positivos para os anticorpos alfa-actina e vimentina 

revelando uma parede endotelial integra e continua (Figura 7). Enquanto que os 

vasos maternos quando presentes apresentaram a parede endotelial rompida e 

descontínua. 

  A marcação por imunohistoquímica para vimentina evidenciou também que a 

região de espongiotrofoblasto não apresenta vasos sanguíneos de origem fetal, 

apenas estão presentes na região lacunas de sangue materno extravasado, uma 

vez que o espongiotrofoblasto não apresentou positividade para o anticorpo 

vimentina (Figura 7). 
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Figura 6- Detalhe da região de labirinto na placenta de Necromys lasiurus (Rodentia, 
Cricetidae, Sigmodontinae). Em A: Notar os canais de sangue materno 
extravasado, também denominados de lacunas maternas (LM) rodeados pelos 
capilares fetais (CF); os quais apresentam sua parede endotelial intacta (seta). 
Coloração hematoxilina e eosina. Em B e C: A imunomarcação para DBA-lectina 
apresentou afinidade pelos capilares fetais (setas) reagindo positivamente nas 
células endoteliais. Notar os espaços sanguíneos maternos (LM). Fundo de 
hematoxilina  
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Figura 7- Imunolocalização para vimentina na placenta de Necromys lasiurus (Rodentia, 
Cricetidae, Sigmodontine). Em A e B: notar a reação positiva no endotélio dos 
capilares fetais (setas) presentes na região de labirinto (LAB) e também nos vasos 
sanguíneos da placenta vitelina visceral (SVV). Observa-se ainda a ausência de 
vasos sanguíneos fetais no espongiotrofoblasto (ESP). O controle negativo foi 
realizado utilizando IgG como anticorpo primário (Figura B). Fundo de 
hematoxilina 
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Tentando entender a relação materno-fetal na região do labirinto placentário e 

descrever e caracterizar os elementos que compõe a barreira-placentária, foi 

realizada a técnica de microscopia eletrônica de transmissão e com isso elucidou-se 

as camadas de tecido que separam a circulação materna da circulação fetal, 

impedindo assim um contato direto entre os dois sistemas sanguíneos na placenta 

de Necromys lasiurus. 

Os espaços sanguíneos maternos predominam na região do labirinto sob à 

análise por microscopia eletrônica de transmissão. Esses espaços são preenchidos 

por sangue materno que corre livremente devido à ausência de uma parede 

endotelial (Figura 8). 

Em contato direto com os elementos sanguíneos maternos presentes nas 

lacunas maternas estava uma primeira camada de células trofoblásticas de três que 

foram identificadas. Essas três camadas se interpõem entre os dois sistemas 

sanguíneos (materno e fetal) impedindo assim um contato direto entre eles. Por 

conta disso, junções intercelulares são evidentes entre essas três camadas (Figura 

8C). Além das três camadas trofoblásticas denominadas de TI, TII e TIII, também 

estava presente o endotélio do capilar fetal (Figura 8).  
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Figura 8- Microscopia eletrônica de transmissão da placenta de Necromys lasiurus 
(Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) evidenciando a barreira-placentária na 
região de labirinto. Notar que interpondo-se entre os sistemas  sanguíneos 
materno (SM) e o fetal (SF) existem três camadas trofoblásticas (TI, TII e TIII) 
mais o endotélio do capilar fetal (CF e seta em A) que separam os dois sistemas 
sanguíneos. Em C e D: detalhe das junções intercelulares na camada 
trofoblástica I e a relação existente entre as camadas TI e TII. Barras: 2 µm 
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 Após descrever as características da barreira-placentária, mensuramos a 

distância existente a partir do endotélio do capilar fetal até a membrana da primeira 

camada trofoblástica – TI (em contato com os elementos sanguíneos maternos), 

ultrapassando assim as outras duas camadas intermediárias (TII e TIII), a fim de se 

estimar a espessura da barreira-placentária nessa espécie. Os dados foram 

coletados em 10 regiões distintas das amostras processadas para microscopia 

eletrônica de transmissão. Com isso, obtivemos 2,41 µm como valor médio da 

espessura da barreira-placentária (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Valores referentes à espessura (µm) da barreira-placentária de Necromys 

lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) 

Espessura (µm) 

1,92 

2,44 

2,26 

2,76 

2,03 

2,26 

3,03 

2,80 

1,20 

3,29 

Total: 24,07 

Média: 2,41 µm 
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A zona juncional é formada principalmente pelo espongiotrofoblasto. 

Comparando as amostras de início de gestação com as de meio e final pudemos 

elucidar o desenvolvimento e as transformações sofridas por essa região ao longo 

da placentação. 

Nas fases iniciais do desenvolvimento o espongiotrofoblasto apresenta-se 

localizado na parte mais interna do disco placentário delimitado por grandes espaços 

sanguíneos e pela região da decídua (Figura 9A), na forma de aglomerados de 

células trofoblásticas, confirmado pela marcação para citoqueratina (Figura 13B). 

Essas células principalmente no inicio da gestação são bastante proliferativas 

conforme mostra a imunomarcação para PCNA-3 (Figura 9C e D). 

Com o progresso da gestação a zona de espongiotrofoblasto apresentou uma 

característica lobulada (Figura 7) entremeada por grandes espaços sanguíneos 

maternos. O espongiotrofoblasto era formado por células trofoblásticas com 

diferentes características. Tanto regiões de citotrofoblasto quanto regiões de 

sinciciotrofoblasto foram identificadas (Figura 10). O sinciciotrofoblasto foi 

caracterizado por apresentar várias células dividindo um mesmo citoplasma de 

maneira a formar um sincício. O citotrofoblasto por sua vez, apresentou células 

grandes, com citoplasma abundante contendo núcleo desenvolvido, cromatina 

evidente, porém dispersa (Figura 10).   
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Figura 9- Microscopia de luz da placenta de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae) em início de gestação evidenciando o desenvolvimento da região 
de espongiotrofoblasto (ESP) ou zona juncional o qual é constituído por células 
trofoblásticas como evidenciado pela imunomarcação para citoqueratina (Figura 
B). Em A: coloração hematoxilina e eosina.  Uma alta proliferação celular é notada 
nessa região em início de gestação conforme observa-se nas imagens de 
imunohistoquímica para PCNA-3 (Figuras C e D).  D = decídua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

Figura 10- Microscopia eletrônica de transmissão da placenta de Necromys lasiurus 
(Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae). Notar as diferenças na morfologia entre 
as regiões de sinciciotrofoblasto (Sin TB) e citotrofoblasto (Cit TB). Observar 
que as células que compõe o citotrofoblasto apresentam citoplasma distinto 
para cada uma, enquanto que o sinciciotrofoblasto caracteriza-se por não 
apresentar limites citoplasmáticos, várias células compartilham do mesmo 
citoplasma (seta em B).  MS: sistema sanguíneo materno e LM: lacuna 
materna. Barras: 5 µm 
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5.2.3 Decidua 

A decídua propriamente dita não faz parte da placenta, no entanto se 

desenvolve por meio de modificações da parede uterina durante o momento da 

implantação como mostrado no início do capítulo de resultados (Figura 7). Essa 

região era constituída por células deciduais típicas com formato irregular, citoplasma 

abundante e núcleo desenvolvido. Na região da decídua foi observada uma 

abundante vascularização resultante das chamadas artérias espiraladas (Figura 11). 

  Outro tipo celular identificado na decídua foi às células uterinas “Natural Killer” 

também chamadas: de uNK. Para identificá-las foi realizada a marcação 

imunohistoquímica com DBA-lectina e reação citoquímica com PAS, específicas 

para identificar na decídua esse tipo celular materno. As células uNK  apresentaram 

núcleo esférico e citoplasma abundante repleto de grânulos PAS positivos. Essas 

células estavam sempre associadas às artérias maternas, apresentando uma 

relação muito íntima com esses vasos (Figura 11B). 

A decídua apresenta inúmeras e importantes funções durante a placentação. 

A marcação com PCNA-3 revelou uma alta proliferação celular nessa região. 

Inúmeras células foram positivas para o anticorpo mostrando uma marcação 

predominantemente nuclear. Deve-se ressaltar que as células positivas para o 

PCNA-3 apresentaram uma relação muito íntima com as artérias maternas, 

abundantes na região da decídua (Figuras 11C-F). 
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Figura 11- Imagens evidenciando a região de decídua materna na placenta de Necromys 
lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae). Em A: A decídua apresentou 
uma intensa vascularização, onde destacam-se as artérias maternas espiraladas 
(AM). As células deciduais apresentaram núcleo pequeno e citoplasma 
abundante. Coloração hematoxilina e eosina. Em B: Reação imunohistoquímica 
para DBA-lectina. Notar as uNK – cells (células natural Killer) presentes ao redor 
das artérias maternas (AM). Fundo de hematoxilina. Notar em detalhe a reação 
positiva para PAS nas mesmas células (setas). Em C-F: Imunolocalização para 
PCNA-3. As células positivas (setas) encontram-se na maioria das vezes 
associadas às artérias maternas (AM) na região da decídua. O controle negativo 
foi realizado utilizando IgG como anticorpo primário (Figura F). Fundo de 
hematoxilina 
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5.2.4 Células Trofoblásticas Gigantes 

  

 As células trofoblásticas gigantes constituem um grupo de células muito 

interessante e que apresenta inúmeras e importantes funções durante todo o 

processo de placentação. 

 Na placenta de Necromys lasiurus essas células estavam presentes em 

regiões distintas da placenta. Um primeiro grupo foi identificado localizando-se nas 

bordas dos cortes (corte sagital-mediano) do disco placentário (Figuras 12 A e B). 

Outro grupo de células trofoblásticas gigantes foi localizado entre as zonas de 

espongiotrofoblasto e a decídua (Figura 12E), o qual limitava os tecidos de origem 

fetal (zona juncional) e os tecidos de origem materna (decidua). 

Células trofoblásticas gigantes denominadas de sinusoidais foram 

identificadas na região do labirinto, essas na maioria das vezes foram observadas 

em intimo contato com os espaços sanguíneos maternos (Figura 12D).   

As células trofoblásticas gigantes independente da região em que as mesmas 

se localizavam na placenta, eram facilmente identificáveis, e caracterizaram-se por 

apresentar um núcleo bastante desenvolvido, volumoso, acidófilo e repleto de 

grânulos no interior do citoplasma, conferindo ao mesmo um aspecto granular 

(Figuras 12 C e D).  

 



 67

 

Figura 12- Imagens evidenciando a localização das células trofoblásticas gigantes presentes 
na placenta de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae). Em A e 
B: Nichos de células trofoblásticas foram identificados na margem lateral de cortes 
(sagital mediano) do disco placentário (círculo). Em C e D: Notar o núcleo 
desenvolvido que essas células apresentam. Na maioria das vezes o citoplasma é 
granular e relativamente pequeno. Em E: Outra população de células 
trofoblásticas (retângulo) foi identificada entre as regiões de espongiotrofoblasto 
(ESP) e a decídua (D) como uma faixa contínua interpondo-se entre essas duas 
regiões. Coloração: em A, B, D e E: hematoxilina e eosina e em C: reação 
imunohistoquímica para DBA-lectina 
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5.2.5 Placenta vitelina visceral e parietal 

Durante a placentação, logo após a implantação, a primeira membrana que 

se forma com a finalidade de promover trocas metabólicas entre a mãe e o feto é o 

saco vitelino, sendo designada desse modo como placenta vitelina. 

Nas fases iniciais de gestação observamos uma placenta vitelina invertida 

muito próxima à região de labirinto da placenta corioalantóidea, sendo identificadas 

duas membranas vitelinas distintas: a placenta vitelina visceral e a placenta vitelina 

parietal. 

A placenta vitelina visceral mostrou diferenças morfológicas em regiões 

próximas à parede uterina, onde notamos uma íntima relação entre seus elementos 

constituintes e nas regiões distantes à parede do útero, onde a mesma encontrava-

se então próxima ao disco da placenta corioalantóidea. 

Segue-se separadamente a caracterização morfológica dessas membranas 

de acordo com a sua localização. 

 

5.2.5.1 Placenta vitelina visceral próxima ao útero 

 

 Nas regiões onde o saco vitelino visceral localizava-se mais distante da placenta 

corioalantóidea, e por sua vez próximo à parede uterina, o mesmo apresentava um 

formato mais compacto na sua estrutura, deixando de apresentar seus vilos 

característicos (Figura 13). Além disso, foi observado um íntimo contato entre as 

células vitelinas e o epitélio uterino (Figura 13).  

Nesses locais de proximidade entre a placenta vitelina visceral com a parede 

uterina notamos invaginações do epitélio uterino para dar melhor suporte à 

membrana vitelina (Figura 13C). O epitélio inicialmente cúbico nas regiões onde o 

saco vitelino não estava sobreposto torna-se colunar alto ou prismático com núcleo 

alongado. Essas modificações epiteliais estavam associadas à presença de vasos 

sanguíneos e glândulas. Através da reação imunocitoquímica para PAS, notamos a 

liberação de secreções na superfície das células epiteliais uterinas presentes nessa 

região (Figuras 13 D-F). 

As células endodérmicas da porção visceral apresentaram formato circular ou 

cúbico. Numerosos microvilos foram observados na superfície apical dessas células 

nas regiões de proximidade ao epitélio endometrial (Figura 14). 
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Através da microscopia eletrônica de transmissão notou-se que as células 

endodérmicas apresentavam pouco citoplasma e núcleo ovóide. Grandes espaços 

intercelulares e vacúolos citoplasmáticos estavam presentes na camada 

endodérmica. Depósitos de glicogênio no interior do citoplasma dessas células 

também puderam ser observados (Figura 14). 

A camada média do saco vitelino visceral era formada por células que 

constituíam um tecido mesodermal rico em vasos sanguíneos fetais conforme 

demonstrado pelas reações imunohistoquímicas para vimentina (Figura 14). 

A camada mesotelial por sua vez era constituída por células de formato 

alongado. Essa camada apresentou células em proliferação conforme demonstrado 

pelas reações imunohistoquímicas para PCNA-3 (Figura 14). 

 

 
 
 
Figura 13- Imagens evidenciando a sintopia entre o saco vitelino visceral (SVV) e a parede 

uterina (U) na placenta de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae). Em A e B: Microscopia de luz. Corte longitudinal de um botão 
gestacional onde nota-se regiões de contato (círculo) entre o SVV e o útero. Plac 
= placenta corioalantóidea.  Em B: detalhe da região de aposição entre o saco 
vitelino visceral (SVV) e o útero (U) onde desenvolvem-se regiões de 
invaginação do epitélio uterino (setas). Coloração hematoxilina e eosina. Em C: 
Microscopia eletrônica de varredura do epitélio uterino (U) modificado com 
regiões mostrando invaginações (setas) na região de aposição com o saco 
vitelino visceral. Em D-F: detalhes das invaginações do epitélio uterino nas 
regiões de aposição com a placenta vitelina visceral (SVV. Em D: Nota-se que o 
epitélio uterino torna-se prismático (seta). Coloração hematoxilina e eosina. Em 
E: As invaginações epiteliais são rodeadas por glândulas vimentina positivas 
(setas). Em F: A reação com ácido periódico de Shiff (PAS) evidenciou a 
presença de atividade de secreção (setas) na superfície de contato entre o saco 
vitelino visceral (SVV) e o epitélio uterino (U) 
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Figura 14- Imagens evidenciando o saco vitelino visceral próximo à parede uterina na 
placenta de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae). Em A: 
Microscopia de luz. Notar o formado compacto que o saco vitelino visceral (SVV) 
apresenta nas regiões próximas ao epitélio endometrial da parede uterina (U). 
Coloração hematoxilina e eosina. Em B e C: Microscopia eletrônica de varredura 
da região de contato entre o SVV e a parede uterina. As células endodérmicas 
apresentaram formato cúbico e a superfície das mesmas era recoberta por 
microvilos, conforme observado na microscopia eletrônica de transmissão 
(Figura D). Em E e F: microscopia eletrônica de varredura das células 
endodérmicas. Grandes espaços intercelulares estão presentes no citoplasma 
(Figura E), bem como grânulos de glicogênio (G) e vacúolos celulares (V). Em G: 
Imunohistoquímica para vimentina evidenciando a intensa vascularização do 
SVV (setas). Em H: Células em proliferação são observadas na camada 
mesotelial do SVV conforme demonstrado pela imunomarcação para PCNA-3 
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5.2.5.2 Placenta vitelina visceral próxima à placenta corioalantóidea 

 

A placenta vitelina visceral invertida é formada por células endodérmicas 

dispostas a formar inúmeras vilosidades que muitas vezes se ramificam. Essas 

vilosidades ficam voltadas para a placenta principal (corioalantóidea) e são 

sustentadas por um eixo de mesênquima fetal revestido por um epitélio simples de 

células de formato hexagonal agrupadas de tal maneira a formar inúmeros vilos, 

conforme observou-se por análises de microscopia eletrônica de varredura. Uma 

camada mesotelial formada por células achatadas mantinha contato com a 

membrana amniótica (Figura 15).  

A placenta vitelina visceral corresponde a uma parede interna vascularizada 

por vasos sanguíneos vitelinos (Figura 15) e sua formação resulta justamente de 

modificações do saco vitelino durante a gestação.  

Na microscopia eletrônica de transmissão foi observado que a membrana 

apical das células endodérmicas da placenta vitelina era revestida por 

microvilosidades, enquanto que no citoplasma houve um predomínio de vacúolos 

citoplasmáticos (Figura 15).  

É notória a quantidade de vasos sanguíneos no interior da membrana vitelina. 

Esses vasos sanguíneos fetais importantes para o papel de hematopoiese 

desempenhado pelo saco vitelino formam as ilhotas vasculares do saco vitelino. 

Estruturalmente as ilhotas vasculares são constituídas por uma parede de 

endoderma, células endoteliais e mesotélio (localizado basalmente), onde no interior 

podem ser identificados os hemangioblastos.  

Os vasos sanguíneos vitelinos possuem origem fetal e apresentam um 

endotélio vimentina-positivo (Figura 16). 

As células endodérmicas da placenta vitelina quando submetidas às técnicas 

de imunohistoquímica para PCNA-3 apresentaram-se proliferativas e com depósitos 

de glicoproteínas no interior do citoplasma conforme mostrou a técnica de 

imunocitoquímica para ácido periódico de Schiff (Figura 16).  
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Figura 15- Placenta vitelina visceral de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae). Em A-D: Microscopia eletrônica de varredura. Notar que 
os vilos (V) que compõe a placenta vitelina visceral são sustentados por 
uma fina camada mesotelial (M) e formados por inúmeras células 
endodérmicas (Figuras A, B e C) de formato hexagonal (Figura D). Em E 
e F: Microscopia de luz. Coloração hematoxilina e eosina. Notar a 
abundância de vilos que constituem a placenta vitelina visceral (PVV) os 
quais ficam voltados para a placenta corioalantóidea. Lab = labirinto. 
Inúmeros vasos sanguíneos que formam ilhotas vasculares (setas) estão 
presentes no mesenquima vitelino. Em G e H: Microscopia eletrônica de 
transmissão. Notar as características ultraestruturais do saco vitelino 
visceral. No interior do citoplasma abundante das células endodérmicas 
estão presentes inúmeros vacúolos (V) celulares. Notar a vascularização 
(VS) presente no eixo de mesênquima que sustenta os vilos. A 
superfície dessas células é recoberta por microvilos (seta) 
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Figura 16- Histologia e esquema ilustrando as características estruturais das ilhotas 
vasculares do saco vitelino de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae). Em A e B: detalhes das células endodérmicas, mesotélio, 
células endoteliais e hemangioblastos. Barras: 40 e 20 µm. Coloração: 
Hematoxilina e eosina. Em D: Imunohistoquímica para vimentina evidenciando 
a grande quantidade de vasos sanguíneos fetais (setas) presentes no 
mesenquima do saco vitelino visceral. As células endodérmicas apresentm 
intensa proliferação (setas) durante toda a gestação conforme evidenciado pela 
imunomarcação para PCNA-3 (Figura E). Em F e G: Reação histoquímica 
positiva para o ácido periódico de Schiff (PAS) nas células que compõe os vilos 
da placenta vitelina (setas) evidenciando depósitos de glicoproteínas. Fundo de 
hematoxilina  
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 Com base em analises de cortes semi-finos corados a quente em solução 

aquosa de azul de Toluidina a 1%, notamos a sintopia entre o âmnio e o saco 

vitelino na sua região de mesotélio (Figura 17A). Como já mencionado o mesotélio 

corresponde a uma delgada camada de células pavimentosas apoiadas em uma 

camada mais fibrosa. Essa última está em contato direto com o mesenquima do 

saco vitelino, onde identificamos vasos sanguíneos de diferentes calibres e as 

ilhotas vasculares (Figuras 17 A e B). Sobre o mesenquima, as células do 

endoderma do saco vitelino apresentaram formato cúbico com citoplasma repleto de 

vacúolos (Figuras 17 A e B).  

 Ao analisarmos com detalhe a membrana citoplasmática das diferentes regiões 

e células do saco vitelino sob a microscopia eletrônica de transmissão, identificamos 

morfologicamente microdomínios especializados de membrana plasmática, 

chamados de cavéolas, no mesotélio. Em determinadas regiões e cortes, essas 

estruturas levemente circulares apareciam como invaginações da membrana com 

uma fina região de diafragma aberta ou não para a superfície celular no meio 

exterior. O tamanho aproximado das cavéolas foi de 80 nm de diâmetro. Retículo 

endoplasmático rugoso foi observado abundantemente nas proximidades das 

cavéolas (Figuras 17 C e D).    

Nas outras regiões do saco vitelino, endoderma e mesoderma, tais estruturas 

não foram visualizadas.  
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Figura 17- Em A e B: Corte semi-fino do saco vitelino de Necromys lasiurus (Rodentia, 
Cricetidae, Sigmodontinae) corados por Azul de Toluidina. Notar sua constituição 
histológica pelo endoderma (EN) e mesotélio (seta MS) nas faces mais 
periféricas e pelo mesoderma (MS) no interior, onde nota-se ainda inúmeros 
vasos sanguíneos vitelinos (VV). Observar a sintopia entre o mesotélio (MS) do 
saco vitelino e a membrana amniótica (AM). Em C e D: Microscopia eletrônica de 
transmissão do mesotélio (MS) do saco vitelino. Notar a presença de cavéolas 
(círculo e CV) na membrana citoplasmática. Retículo endoplasmático rugoso 
(seta) abundante no citoplasma. NC: núcleo da célula mesotelial  
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A placenta vitelina parietal localizava-se aderida a membrana da face fetal da 

placenta corioalantóidea, recebendo suporte da membrana de Reichert conforme 

demonstrado nas análises por microscopia eletrônica de varredura (ver Figura 4). 

Histologicamente a placenta vitelina parietal era formada por uma única 

camada de células colunares simples e núcleo basal. Suas células segundo as 

analises de marcação imunohistoquímica para PCNA-3 mostraram-se proliferativas 

(Figura 18). 

 

Figura 18- Histologia da placenta de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae). Em A: Imagem evidenciando a relação da placenta vitelina 
parietal (setas) constituída por células cúbicas simples, com a placenta 
corioalantóidea. Coloração: hematoxilina e eosina. Em B: Microscopia 
eletrônica de varredura mostrando o formato das células que constituem a 
placenta vitelina parietal. Essas células apresentam-se proliferativas (setas) 
conforme mostra a imunomarcação para PCNA-3 (Figura C) 
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7.2  CULTIVO DE CÉLULAS PROGENITORAS PROVENIENTES DO SACO 

VITELINO 

 

5.3.1 Estabelecimento da cultura celular 

  

No momento da coleta das placentas de N. lasiurus em estágios de meio e final 

de gestação, provenientes do Centro de Multiplicação de Animais Silvestres, 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró-RN, fragmentos do saco vitelino 

foram também coletados para o cultivo das células progenitoras provenientes do 

saco vitelino. 

 Após abrir o saco gestacional e expor o saco vitelino este foi coletado e lavado 

repetidas vezes em solução de PBS (5 vezes) com antibiótico 

estreptomicina/penicilina 5%.  Em seguida os fragmentos foram acondicionados em 

meio de transporte contendo soro fetal bovino 10% (10 ml), antibiótico 5% (5%) e 

meio DMEM - F12 ou DMEM – High Glicose (85%). As amostras então foram 

mantidas em isopor com gelo para serem levados até o Laboratório de Cultivo 

Celular da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo. 

Chegando ao laboratório de Cultivo Celular, os fragmentos foram levados para 

a câmera de fluxo onde os mesmos foram lavados com meio de cultivo DMEM-High 

Glicose e estreptomicina/penicilina a 1%, utilizando seringa de 5 ml e agulhas 25X7. 

Em seguida os fragmentos foram macerados manualmente (fragmentação 

mecânica) com auxílio de uma lâmina de bisturi, até a obtenção de um 

homogeneizado dos fragmentos de saco vitelino. Estes fragmentos então foram 

implantados em placas de cultivo de 30x15mm de diâmetro (corning) contendo 5 ml 

de meio de cultivo. Foram testados para o cultivo dessas células os meios DMEM-

High Glicose e DMEM-F12, suplementado com 10% de SFB (soro fetal bovino) 

definido ou caracterizado e 1% de estreptomicina/penicilina (Tabela 3). Por fim as 

células foram incubadas em estufa a uma temperatura de 37,0 oC, com  umidade 

relativa próxima de 100% e atmosfera gasosa de 5% de CO2. 

Após 24 de incubação, as placas de cultivo foram analisadas em microscópio 

Olympus invertido. 



 80

Em cultura e usando os tratamentos mencionados anteriormente, as células 

liberadas pelos fragmentos de tecido do saco vitelino responderam de maneiras 

diferentes. A Tabela 3 ilustra em detalhe tais características. 

 

Tabela 3- Tratamentos utilizados para estabelecer o melhor meio de cultivo a ser 
utilizado no cultivo das células-tronco aderentes oriundas do saco vitelino 
de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) 

Meio de Cultivo  Soro Fetal Bovino – 
SFB 

Resultados  

DMEM-High Glicose 10% SFB caracterizado Pouca adesão seguida 

de morte celular 

DMEM-High Glicose 10% SFB definido Melhor e maior 

crescimento e adesão 

celular 

DMEM-F12 10% SFB caracterizado Pouca adesão seguida 

de morte celular 

DMEM-F12 10% SFB definido Crescimento moderado 

 

 

Inicialmente o cultivo de saco vitelino era composto por inúmeras células 

flutuantes indiferenciadas de formato circular. Essas células hematopoiéticas 

abundantes no meio de cultivo eram oriundas dos fragmentos de saco vitelino que 

estavam no meio de cultivo (Figura 19).  

Com a finalidade de diminuir o número de células hematopoiéticas e estimular 

o crescimento das células aderentes, o meio de cultivo foi desprezado diariamente 

juntamente com as células flutuantes, restando apenas o fragmento e as células que 

possuíam capacidade de adesão ao substrato. 

Somente no sétimo dia após o início do cultivo foram identificadas colônias de 

células aderidas ao substrato. Essas pequenas colônias eram compostas por células 

com morfologia semelhante a fibroblastos. Após a identificação dessas colônias de 

células aderentes, passamos a trocar o meio de cultivo a cada 3 dias. 
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Passados 13 dias desde o início do cultivo das células progenitoras do saco 

vitelino, notou-se uma maior liberação dessas células semelhantes a fibroblastos ao 

redor dos fragmentos que foram mantidos nas placas de cultivo (Figura 19). É 

importante ressaltar que ainda estava havendo a liberação de células 

hematopoiéticas.  A partir do 16° dia de cultivo, as colônias estavam  bem 

estabelecidas com as células expandindo-se ao longo da placa (Figura 19). Ainda 

nesta fase o fragmento do saco vitelino continuava a liberar células progenitoras. 
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Figura 19- Fotomicrografias do fragmento do saco vitelino (FV) colocado em cultivo após 24 
horas, 13 dias e 16 dias em meio DMEM-H. Notar o fragmento do saco vitelino 
(FV) em cultivo, o qual inicialmente é composto apenas por células 
hematopoiéticas. Aos 13 dias de cultivos começa haver a formação de colônias 
de células aderentes (setas) ao redor fo fragmento vitelino (FV) as quais 
possuem formato fibroblastóide. Com 16 dias de cultivo as colônias já estão bem 
estabelecidas com as células comunicando-se entre si. O fragmento vitelino 
continua a liberar células (circulo). Aumentos: 4x   
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Para suplementar o meio de cultivo a ser utilizado (DMEM-High Glicose e 

DMEM-F12) foram realizados testes com 2 tipos de soro fetal bovino: o definido e o 

caracterizado. Somente se mostrou viável para o cultivo deste tipo celular - 

proveniente do saco vitelino de Necromys lasiurus, o soro fetal bovino definido. 

Nesse tratamento adotado as células cresceram, aumentando as colônias e se 

mantiveram com a mesma morfologia indiferenciada ao longo do cultivo. Ao 

contrário do que ocorreu quando o meio de cultivo foi suplementado com soro fetal 

bovino caracterizado. Nesse tratamento além de ter havido pouca adesão celular, 

estas morriam após poucos dias de cultivo (Figura 20 A e B). 

Ao longo do cultivo utilizando o meio DMEM-F12 algumas células tenderam a 

uma diferenciação espontânea após a segunda semana de cultivo, mudando sua 

morfologia. Essas células tornaram-se espraidas apresentando prolongamentos 

citoplasmáticos alongados (Figura 20C).    

Não houve diferença quanto à capacidade de obtenção de células progenitoras 

entre o saco vitelino das fases de meio e final de gestação, sendo que em cultura as 

células de ambas as fases gestacionais mantiveram as mesmas características de 

adesão e crescimento. 
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Figura 20- Fotomicrografias das células progenitoras liberadas pelo fragmento do saco 
vitelino cultivadas em meio DMEM-F12 (A) e DMEM-High Glicose (B) 
suplementado com soro fetal bovino caracterizado. Em A e B: Notar que ao 
testar o soro fetal bovino caracterizado as células não toleraram e morreram. 
Aumentos: em A e B: 4x.  Em C: Fotomicrografias das células progenitoras do 
saco vitelino em meio DMEM-F12 suplementado com soro fetal bovino definido. 
Notar que algumas células tenderam a se diferenciar apresentando morfologia 
espraida com prolongamentos citoplasmáticos bem evidentes (setas). 
Aumento: 4x 
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5.3.2 Análise morfológica das células provenientes do cultivo do saco vitelino 

 

A partir do 16° dia de cultivo pudemos identificar duas populações celulares 

distintas (Figura 19), células semelhantes a fibroblastos que fenotipicamente eram 

heterogêneas entre si, embora na sua maioria apresentassem formato fusiforme 

com prolongamentos citoplasmáticos. Outra população identificada correspondia a 

células semelhantes à células epiteliais. Essas apresentavam formato arredondado, 

citoplasma esparso e núcleo reduzido. Não era raro durante a observação dessas 

células ao microscópio identificarmos células epiteliais com mais de um núcleo. 

Notou-se uma característica granular no interior do citoplasma dessa população 

celular (Figuras 21 e 22). Quando analisadas sob a citometria de fluxo, também 

notamos duas populações com tamanhos e granulosidades diferentes. Uma primeira 

população menos expressiva em número (6,5%) era composta por células maiores e 

de grande granulosidade. E uma segunda população, mais abundante (92,13%) 

formada por células pequenas e de pouca granulosidade (Figura 23).      

As células hematopoiéticas nesse momento mostravam uma redução na sua 

abundância, diminuindo gradativamente o seu número. 

 Essas características, tanto na distinção das populações celulares quanto na 

morfologia das células que compunham essas populações distintas de células 

aderentes se manteve ao longo do cultivo, embora as células com características 

epiteliais tenham tendido a diminuir a sua abundância. 

Após a tripsinização, as células fibroblastóides eram mais facilmente 

identificadas, devido à sua abundância, confluência e homogeneização da cultura.  
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Figura 21- Fotomicrografias das células progenitoras liberadas pelo fragmento do saco 
vitelino (FV) colocado em cultivo após 20 dias em meio DMEM-High Glicose. 
Em A: Notar a abundância de células semelhantes a fibroblastos liberadas no 
meio pelo fragmento. Em B, C e D: Detalhe da morfologia que essas células 
apresentaram: formato fusiforme, núcleo desenvolvido com pouco citoplasma 
ao redor e na maioria das vezes, com prolongamentos citoplasmáticos (setas). 
Aumentos: em A: 4x, B, C e D: 10x 
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Figura 22- Fotomicrografias das células progenitoras liberadas pelo fragmento do saco 
vitelino (FV) em meio DMEM-High Glicose. Notar em detalhe as características 
das duas populações distintas identificadas. Em A e B: Células semelhantes a 
fibroblastos, com núcleo central e citoplasma alongado. Em C e D: detalhe as 
células com característica de células epiteliais. Estas são maiores que as 
anteriores, apresentam citoplasma volumoso, núcleo pequeno, esférico e 
centralizado. Aumentos: 4x   
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Figura 23- Análise morfológica das células progenitoras oriundas do saco vitelino por 
citometria de fluxo. Duas populações com tamanhos e granulosidades 
diferentes puderam ser identificadas. A população R1 é composta por células 
de maior tamanho e granulosidade e representa 6,5% da população de células 
do saco vitelino. A maioria das células vitelinas (92,13%) corresponde a células 
pequenas e de pouca granulosidade    
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5.3.3 Teste de Viabilidade de Criopreservação 

 

Alíquotas de 1x106 células derivadas do saco vitelino de Necromys lasiurus 

foram congeladas para realização de experimentos futuros. As células derivadas do 

cultivo do saco vitelino derivadas da digestão através da enzima tryple a 0,25%, 

foram ressuspendidas em 1,5 ml de meio de congelamento e igualmente distribuídos 

em criotubos (corning). Os criotubos (corning) foram transferidos para o aparelho 

Mister Froozen e mantidas em freezer -80°C overnigh t. Depois 24 horas, os 

criotubos foram acondicionados em nitrogênio líquido, onde algumas amostras 

permanecem armazenadas.  

Quando necessário, as células foram submetidas ao processo de 

descongelamento rápido no banho-maria a 37 oC. 

 Depois de descongelada, a suspensão celular contida nos criotubos foi 

transferida para tubos de polipropileno de 15 ml com meio de cultivo DMEM-High 

Glicose suplementado com soro fetal bovino definido. Em seguida, as células foram 

centrifugadas a 1000rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi desprezado e as células 

foram ressuspendidas em meio de cultivo para expansão das células, as quais foram 

plaqueadas novamente e mantidas em cultivo. 

Em cultivo, após o descongelamento, as células derivadas do saco vitelino 

mantiveram a mesma morfologia semelhante a fibroblastos (Figura 24) crescendo 

uniformemente e de maneira confluente em placas e ou garrafas preenchidas com 4 

- 5 ml de meio de cultivo. 
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Figura 24- Após o descongelamento as células-tronco provenientes do saco vitelino de 
Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) mantiveram a mesma 
morfologia, indiferenciada e semelhantes à fibroblastos. Meio de cultivo: DMEM-
High Glicose suplementado com soro fetal bovino definido. Aumento: 4x 
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5.3.4 Ensaio de unidade formadora de colônia  

 

Para testar a habilidade das células progenitoras do saco vitelino com 

morfologia semelhante a fibroblastos em formar colônias (ensaio CFU-f), as células 

foram mantidas em placas de cultivo de 90 mm de diâmetro durante 16 dias ainda 

na primeira passagem (Figura 25). Decorrido esse período, notou-se a formação de 

12 colônias. No entanto, as colônias formadas eram heterogêneas quanto aos seus 

respectivos diâmetros, sendo notado raramente (apenas 4 vezes) colônias com alta 

densidade celular, ou seja, com mais de 50 células por colônia. As células dessas 

colônias eram morfologicamente homogêneas e apresentavam formato semelhante 

a fibroblastos. O núcleo arredondado normalmente estava localizado centralmente 

no citoplasma esparso da célula. As células localizadas mais próximas à periferia 

das colônias tendiam a ser maiores e com formato mais estrelado, devido aos 

inúmeros prolongamentos citoplasmáticos. 

 
 
Figura 25- Fotomicrografia do ensaio de unidade formadora de colônia das células 

progenitoras do saco vitelino de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, 
Sigmodontinae) em P1, após 16 dias de cultivo. Em A: Colônias obtidas a partir 
de 103 células plaqueadas em placas de cultivo de 90 mm de diâmetro. Em B: 
Notar a alta densidade celular organizadas sob forma de colônias. Coloração: 
Cristal de Violeta 
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5.3.5 Ensaio Colorimétrico de Viabilidade Celular ( MTT) 

 

 O MTT foi realizado a partir do primeiro repique celular, assim que as células 

atingiram uma confluência de 80% (2 dias após o plaqueamento) em cultivo com 

meio DMEM-HIGH. Inicialmente foram utilizadas 1x105 células, as quais foram 

expandidas, a fim de observar a evolução do crescimento e viabilidade celular.  

O Gráfico 1 ilustra a dinâmica do crescimento das células-tronco vitelinas 

acompanhadas durante 12 dias em amostras quadruplicatas . Observa-se pela curva 

de crescimento que as células vitelinas não apresentaram um crescimento constante 

ao longo da análise. De maneira que a inconstância no seu crescimento (primeiros 

3-7 dias) somente foi superada a partir do 7° dia, quando as células vitelinas 

apresentaram um crescimento progressivo. A população total de células atingiu seu 

ápice no 10° dia da análise apresentando a partir d e então um ligeiro declínio.    

Gráfico 1- Ensaio de proliferação colorimétrico de viabilidade celular MTT do saco 
vitelino de Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae) obtido durante 12 
dias de avaliação em amostras quadruplicatas 
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7.3 CARACTERIZAÇÃO CELULAR  

 

5.4.1 Imunocitoquímica 

 

O imunofenótipo das células provenientes do saco vitelino foi realizado através 

de ensaios de imunofluorescência com anticorpos específicos para células-tronco de 

origem mesenquimal (vimentina, ß-tubulina, citoqueratina 18, Stro-1, CD90, CD105 e 

CD73), células hematopoiéticas (CD34 e CD48), precursor de células 

hematopoiéticas (CD117), pluripotência (Oct-4), fator de crescimento vascular 

(VEGF) e proliferação celular (PCNA-3). 

A fim de caracterizar a arquitetura e estrutura das células provenientes do saco 

vitelino e verificar se as mesmas eram de origem mesenquimal, realizamos 

marcações para as fibras citosólicas que constituem o citoesqueleto celular. As 

células apresentaram reações imunopositivas para a vimentina (Figura 26A) e 

citoqueratina (Figura 26C), marcadores específicos para filamento intermediário e 

também para ß-tubulina (Figura 26B), o qual é especifico para microtúbulos. Além 

disso, as células apresentaram imunopositividade para Stro-1 (Figura 26D).  

Ainda com o intuito de verificar o perfil de expressão de marcadores de células-

tronco mesenquimais, utilizamos os anticorpos CD90, CD105 e CD73, apresentando 

as células oriundas do saco vitelino imunopositividade para ambos (Figuras 27A, B e 

C, respectivamente). 

Verificamos ainda que as células apresentaram reação imunopositiva para 

CD117, precursor de células hematopoiéticas (Figura 27D). No entanto, quando 

testado os anticorpos CD34 e CD48, específicos para células hematopoiéticas 

obtiveram-se reações negativas (Figuras 27E e F, respectivamente). 

Ambas as reações positivas podem ser observadas pela coloração verde na 

membrana celular, devido à utilização do anticorpo secundário FITC. Os núcleos 

foram corados por DAPI (azul).  

   Quando testados anticorpos específicos para células pluripotentes, notou-se 

reações positivas de imunofluorescência do perfil de expressão dos marcadores Oct-

4 e Nanog (Figuras 28A e B, respectivamente). A imunolocalização de ambos 

ocorreu na região perinuclear.  

As células vitelinas apresentaram reações imunopositivas para PCNA-3, 

evidenciada também na região perinuclear, sugerindo que as mesmas estavam em 
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proliferação (Figura 28C) e para o fator de crescimento de endotélio vascular VEGF 

(Figura 28D), evidenciado na membrana e citoplasma das células. 

 

 

Figura 26- Imunocitofluorescência do perfil de expressão dos marcadores de células-tronco 

mesenquimais: vimentina, ß-tubulina, citoqueratina 18 e Stro-1 em células do 

saco vitelino de Necromys lasiurus. Notar em A-C a reação imunopositiva para 

vimentina e citoqueratina (proteínas de filamento intermediário) e ß-tubulina 

(microtúbulos) no citoesqueleto celular. Em D: as células também 

apresentaram reação imunopositiva para Stro-1 
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Figura 27- Imunocitofluorescência do perfil de expressão dos marcadores de células-tronco 

mesenquimais (CD90, CD105 e CD73), precursor de células hematopoiéticas 
(CD117) e células hematopoiéticas (CD34 e CD48) em células-tronco obtidas 
do saco vitelino de Necromys lasiurus.  Notar as reações imunopositivas para 
os marcadores de células mesenquimais (Imagens: A-C) e precursor de células 
hematopoiéticas (Imagem D) e negativa para os marcadores de células-tronco 
hematopoiéticas (Imagens: E e F) 
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Figura 28- Reações positivas de imunocitofluorescência do perfil de expressão dos 
marcadores de pluripotência (Oct-4 e Nanog) em A e B, respectivamente e 
proliferação celular (PCNA-3) em C, na região perinuclear em células do saco 
vitelino de Necromys lasiurus. Em D: observa-se a reação citoplasmática 
positiva para VEGF (fator de crescimento de endotélio vascular)  
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5.4.2 Citometria de fluxo 

 

As analises da caracterização imunofenotípica das células vitelinas aderentes 

por citometria de fluxo indicaram níveis consideráveis de expressão para 

marcadores de células-tronco mesenquimais e citoesqueleto celular, como a 

vimentina (36,6%), ß-tubulina (49,1%), citoqueratina 18 (39,2%) e Stro-1 (44,4%), 

(Figura 29). Nessa mesma linha, as células vitelinas também apresentaram 

significativas expressões de CD90 (66,8%), CD105 (59,7%) e CD73 (38,4%), os 

quais também sugerem linhagens mesenquimais (Figura 30). 

Com menor expressão (29,3%), porém não menos significativa, notou-se a 

reação positiva para o marcador de células precursoras de células hematopoiéticas 

CD117 (Figura 30). 

Quando testados marcadores de células hematopoiéticas verificou-se que não 

houve marcação significativa para os anticorpos CD34 e CD45 (Figura 31). De modo 

que apenas 2,1% do total de células nas amostras apresentaram reação positiva 

para os anticorpos mencionados. No entanto, nível considerável de expressão 

(34,8%) foi observado para o também marcador de células hematopoiéticas CD48 

(Figura 31).    

As células-tronco do saco vitelino expressaram também reação positiva para os 

marcadores de pluripotência testados, Oct3/4 (45%) e Nanog (28,6%).  Também 

foram identificadas populações positivas para o fator de crescimento de endotélio 

vascular VEGF (45,6%), assim como foi evidenciado o nível considerável (49,2%) de 

atividade proliferativa dessas células através do anticorpo PCNA-3 (Figura 32).  
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Figura 29- Histogramas da imunofenotipagem das células aderentes do saco vitelino de N. 
lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) por citometria de fluxo. Notar a 
expressão antigênica de glicoproteínas de superfície para células-tronco 
mesenquimais e citoesqueleto celular (vimentina, ß-tubulina, citoqueratina 18 e 
Stro-1)  
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Figura 30- Histogramas da imunofenotipagem das células aderentes do saco vitelino de N. 
lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) por citometria de fluxo. Notar a 
expressão antigênica de glicoproteínas de superfície para células-tronco 
mesenquimais (CD90, CD105 e CD73) e precursor de células hematopoéticas 
(CD117) 
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Figura 31- Histogramas da imunofenotipagem das células aderentes do saco vitelino de N. 
lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) por citometria de fluxo. Notar a 
pouca Notar a expressão antigênica quase nula de glicoproteínas de superfície 
para os marcadores de células-tronco hematopoéticas CD34 e CD45, havendo 
expressão significativa somente do CD48 
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Figura 32- Histogramas da imunofenotipagem das células aderentes do saco vitelino de N. 
lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) por citometria de fluxo. Notar a 
expressão antigênica de marcadores de pluripotência (Oct¾ e Nanog), fator de 
crescimento de endotélio vascular (VEGF) e proliferação celular (PCNA-3) 
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O gráfico 2 ilustra de maneira comparativa os níveis percentuais de expressão 

de cada anticorpo utilizado na caracterização imunofenotípica das células-tronco do 

saco vitelino de N. lasiurus destacando-se principalmente os níveis consideráveis de 

expressão para marcadores de células-tronco mesenquimais (Vimentina, ß-Tubulina, 

Citoqueratina 18, Stro-1, CD90, CD105 e CD73) .   

 
 

Gráfico 2- Valores relacionados à expressão dos marcadores utilizados na 
imunofenotipagem das células progenitoras do saco vitelino de Necromys 
lasiurus (Rodentia, Cricetidae) obtidos por citometria de fluxo 
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5.5 TESTE DE DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

As células derivadas do saco vitelino na 6ª passagem foram induzidas à 

diferenciação adipogênica, osteogênica e condrogênica pelo cultivo em meio 

especifico para cada diferenciação. Após a indução notou-se que as células 

oriundas do saco vitelino de N. lasiurus foram capazes de se diferenciar nas três 

linhagens mesenquimais após 21 dias de tratamento. 

Diferentemente das células mantidas como controle, as células diferenciadas 

em adipócitos estavam organizadas em pequenos agregados celulares. O núcleo 

inicialmente central no interior do citoplasma (controle), nos adipócitos estava 

deslocado e comprimido contra a membrana celular, uma vez que no interior do 

citoplasma inúmeros vacúolos de gordura podiam ser facilmente observados pela 

coloração de Sudan II – escarlate, especifica para células de gordura (Figuras 33A e 

B).   

As células diferenciadas em osteócitos foram evidenciadas pela coloração de 

Von Kossa. As células inicialmente com morfologia fibroblastóide, após a indução 

adquiriram morfologia poligonal com locais de ossificação no citoplasma. A formação 

de um material extracelular calcificado, matriz óssea, também ficou evidente (Figuras 

33C e D).   

A diferenciação condrogênica foi evidenciada pela formação de uma 

micromassa celular no cultivo em suspensão. Após o processamento histológico 

desse tecido e coloração pela técnica de Tricrômo de Masson, notou-se no 

parênquima tecidual que as células até então fibroblastóides, assumiram uma 

morfologia mais arredondada, caracterizando a diferenciação condrocitária, além 

disso, houve a formação de regiões semelhantes às lacunas condrocitárias (Figuras 

34A e B). A composição do material extracelular que constituía uma matriz formada 

por fibras ricas em colágeno foi evidenciada pela coloração de Picrosirus (Figura 

34C).   

A área ocupada pelo colágeno foi quantificada pelo Programa ImageJ, em 

cortes corados por Picrosirius analisados sob luz polarizada, obtendo-se 42,3% 

(Figura 34D). 
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Figura33- Diferenciações adipogênica e osteogênica das células do saco vitelino de N. 
lasiurus. Em A: Diferenciação em adipócitos. Notar as vesículas de gordura 
(seta) presentes no interior do citoplasma coradas por Sudan II-escarlate. B: 
Controle negativo. Em C: Diferenciação osteogênica evidenciada pela coloração 
de Von Kossa. Notar regiões de calcificação (seta) e formação de matriz 
extracelular (MT). D: Controle negativo  
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Figura 34- Diferenciação condrogênica das células do saco vitelino de N. lasiurus. Em A: 
Diferenciação em condrócitos (CD). Notar a formação de um tecido cartilaginoso 
formado por condrócitos entremeados por fibras de colágeno evidenciadas pela 
coloração de Tricrômo de Masson. B: Controle negativo. Em C: Arranjo das 
fibras colágenas (setas) sob a coloração de Picrosirius. Em D: A área ocupada 
pelo colágeno corresponde a 42,3% (ImageJ)  
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5.6 ANÁLISE DO POTENCIAL TUMORIGÊNICO DAS CÉLULAS DE SACO 

VITELINO 

 

Semanalmente, os camundongos imunossuprimidos (Nude) nos quais as 

células do saco vitelino foram inoculadas no membro pélvico esquerdo (Figura 35A) 

foram avaliados clinicamente para observar se ocorria alguma formação e 

desenvolvimento tumoral. Até a 8ª semana nenhuma formação tumoral foi notada 

macroscopicamente (Figura 35B).  

Passado os 60 dias (oito semanas) em que as células do saco vitelino foram 

inoculadas nos 2 camundongos imunossuprimidos os animais foram eutanasiados 

para coleta de amostras do músculo bíceps femural, fígado, pulmão, rim e tecido 

adiposo da região abdominal para posterior analise histopatológica por microscopia 

de luz. 

 Ao avaliar a musculatura do membro pélvico direito, local de inoculação das 

células, notou-se a ausência de formação tumoral bem como a integridade 

histológica do tecido muscular estriado esquelético (Figuras 35C e D). 

 Ao analisar as amostras de tecidos coletadas do: fígado (Figuras 35E e F), 

pulmão (Figuras 35G e H), rim (Figuras 35I e J) e tecido adiposo (Figuras 35L e M) 

da região abdominal, observamos que não houve crescimento metastático tumoral, 

mostrando a integridade estrutural característica dos respectivos órgãos.  
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Figura 35- Análise do potencial tumorigênico das células obtidas do saco vitelino injetadas 
em camundongos imunossuprimidos. Em A e B: Local da inoculação intra-
muscular das células no membro pélvico esquerdo e o mesmo sendo dissecado 
60 dias após a inoculação celular. Nota-se tanto macroscopicamente (em B) 
quanto através das análises histopatológicas de tecidos de diferentes órgãos (C 
e D: músculo bíceps femural; E e F: fígado; G e H: pulmão; I e J: rim; L e M: 
tecido adiposo da região abdominal) que não houve formação tumoral, tendo os 
referidos órgãos mantido sua estrutura e arranjo celular característico. VCL: veia 
centro lobular, BL: bronquíolo, A: alvéolo, V: vasos sanguíneos, seta: cápsula 
fibrosa (tecido conjuntivo) revestindo o rim e GL: glomérulo renal  
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6  DISCUSSÃO 

 

Devido às muitas variações morfológicas presentes na placenta e durante o 

processo de placentação dentro do grupo dos roedores, no que tange à estrutura da 

placenta, barreira placentária, invasão trofoblástica, decídua, células trofoblásticas 

gigantes e placenta vitelina optamos por discutir nossos resultados somente com 

espécies de roedores da Superfamília Muroidea (onde taxonomicamente esta 

incluída a Subfamília Sigmodontinae), a fim de gerar dados mais concretos e 

objetivos. Além disso, dividimos a discussão em dois tópicos distintos, sendo o 

primeiro relacionado à placenta e placentação e o segundo relacionado ao potencial 

do saco vitelino como fonte de células-tronco. 

 

6.1 PLACENTA E PLACENTAÇÃO 

 

 Durante a passagem da oviparidade para a viviparidade, uma das mudanças 

mais significativas foi o estabelecimento e desenvolvimento de estruturas que 

pudessem suprir as necessidades do embrião ou feto, durante o seu 

desenvolvimento dentro do útero materno. Uma serie de mudanças no âmbito 

morfológico e fisiológico ocorreram gradativamente para que esse fato se 

estabelecesse como conhecemos hoje, com isso, como resultado do sucesso 

evolutivo que a Infra-classe Placentalia obteve observa-se sua grande diversidade 

em número de espécies. Concomitantemente, variações no que tange à morfologia 

da placenta e seus anexos tem levado pesquisadores do mundo todo a 

desenvolverem trabalhos que abordem diferentes aspectos da placentação, como a 

relação filogenética entre as membranas envolvidas durante o processo de 

placentação dentro de um grupo específico ou comparando com diferentes táxons 

(LUCKETT, 1993; CARTER, 2001; MESS, 2003; CARTER e ENDERS, 2004), 

analises dos genes envolvidos na placentação (CROSS et al., 2003; DUPRESSOIR 

et al., 2011; SALBAUM et al., 2011; VERNOCHET et al., 2011; DUPRESSOIR et al., 

2012), aspectos relacionados à morfofisiologia da placenta e patologias 

(MALANDRO et al., 1996; TISSOT VAN PATOT et al., 2010; HIGGINS et al., 2011), 

dinâmica do desenvolvimento celular e das diferentes regiões da placenta durante a 
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gestação (COAN et al., 2004; COAN et al., 2010), potencial da placenta como fonte 

de células-tronco (FUKUCHI et al., 2004), entre outros aspectos. 

 Frente à enorme variabilidade placentária existente dentre os diferentes grupos 

de animais, como relatado por Leiser e Kaufman (1994), os roedores, uma vez mais 

se mostram como interessantes modelos experimentais para se estudar a 

placentação e correlacionar os resultados ao modelo do homem, devido às 

semelhanças compartilhadas por ambos, como discutido por Carter (2007).  

 A espécie de roedor estudada neste projeto, Necromys lasiurus, pertence à 

Família Cricetidae e Subfamília Sigmodontinae.  Essa é uma das Subfamílias mais 

diversificadas, sendo a segunda maior entre os roedores da Superfamília Muroidea, 

com cerca de 380 espécies, distribuídas em 74 Gêneros e 8 Tribos (REIG, 1984; 

NOWAK, 1999; MUSSER; CARLETON, 2005; POOR, 2005). Embora esse grupo 

seja composto, na sua maioria, por espécies de roedores silvestres e por essa razão 

normalmente não costumam entrar em contato com humanos, atividades como 

desmatamento, queimadas e o avanço da agricultura para áreas anteriormente 

ocupadas por vegetação nativa, observa-se como resultado o avanço na 

disseminação de síndromes como a hantavirose e a peste (CANTONI et al., 2001; 

ARMIEN et al., 2004; GOODIN et al., 2009). Em humanos, a hantavirose segundo 

estudos de Allen et al. (2006) resulta em febre hemorrágica com síndrome renal 

(Europa e Ásia) ou síndrome pulmonar (Américas). A síndrome pulmonar 

cardiovascular por hantavírus e a peste (infecção pela Yersinia pestis) são zoonoses 

que ocorrem no Brasil, ambas compartilham as mesmas espécies de roedores como 

reservatórios, dentre essas espécies encontram-se o Necromys lasiurus 

(CHIORATTO et al., 2010). 

Além de sua importância no contexto epidemiológico, Necromys lasiurus 

apresenta potencial para ser utilizado como modelo experimental em pesquisas 

devido a suas características biológicas. No entanto, pouco se sabe sobre suas 

características reprodutivas (BRASIL, 2002). Fato este que nos levou a escolher 

essa espécie para conduzir este estudo. 

De um modo geral, a placentação na Subfamília Sigmodontinae tem sido 

pouco estudada. Com isso, as informações a cerca da placentação em cricetídeos 

se limita a descrições de um número muito pequeno de espécies, frente à grande 

diversidade desse grupo.  Como exemplos tem-se o Mesocricetus auratus 

(CARPENTER, 1972, 1975; PIJNENBORG, 1975); e os gêneros Lemmus, 
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Dicrostonys, Clethrionomys, Microtus e Peromyscus, (subfamília Arvicolinae) 

descritos por  King e Hastings (1977). Mais recentemente vários trabalhos tem sido 

realizados com a espécie Calomys callosus, o qual tem sido inclusive utilizado como 

modelo experimental para diferentes propósitos patológicos e outras doenças 

(FERRO; BEVILACQUA, 1994; FARIA; BEVILACQUA, 1995; FERRO et al., 1999; 

LIMONGI; FERRO, 2003).  

Além disso, foi descrito recentemente por nosso grupo (FAVARON et al., 

2011) a morfologia da placenta de cinco outras espécies a Subfamília 

Sigmodontinae, Oryzomys subflavus, Oryzomys megacephalus, Oryzomys sp., 

Oligoryzomys sp., e do próprio Necromys lasiurus. Embora tenhamos conseguido 

descrever a maioria das características que caracterizam a placenta desse grupo, 

não pudemos aprofundar nossos estudos fazendo uso de técnicas mais refinadas 

por imunohistoquímica e microscopia eletrônica de transmissão. No entanto, pela 

disponibilidade de amostras de placentas da espécie utilizada nessa tese (Necromys 

lasiurus) oriundas de um grupo mantido em cativeiro no Centro de Multiplicação de 

Animais Silvestres (CEMAS) na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em 

Mossoró-RN, foi possível descrever com maior riqueza de detalhes não somente à 

placenta, como também as características do processo de placentação.  

Baseando-se nesses trabalhos, podemos notar que as espécies de roedores 

da Família Cricetidae mantiveram ao longo da evolução muitas das principais 

características relacionadas à placenta e placentação. Quando notamos alguma 

variação, essas são muito sucintas o que nos faz aferir sobre o grau avançado que 

essas espécies atingiram dentro do processo de evolução. Assim como em 

murídeos e outros cricetídeos, a placenta corioalantóidea de N. lasiurus consiste de 

três zonas bem definidas: o labirinto, a zona juncional e a decidua, com um saco 

vitelino invertido ou placenta vitelina persistindo até o final da gestação. É 

justamente por conta dessas semelhanças no design básico da placenta do N. 

lasiurus com a placenta do camundongo, para o qual o desenvolvimento placentário 

e as diferentes linhagens celulares já são bem conhecidos (ADAMSON et al., 2002; 

COAN et al., 2006; HU; CROSS, 2010; SENNER; HEMBERGER, 2010; TESSER et 

al., 2010; ZHANG et al.,  2011) que nossos resultados são discutidos com essa 

espécie bem como com outros murídeos e cricetídeos (SANSOM, 1922; ENDERS, 

1965; PIJNENBORG et al., 1974 e  KING; HASTINGS, 1977).     
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A placenta corioalantóidea do Necromys lasiurus é responsável por promover 

uma relação hemocorial entre o sangue materno e o fetal. Essa apresentou formato 

discoidal, característico, quando comparada a outras espécies de roedores 

(MOSSMAN, 1987), sendo, portanto classificada como tipo zonaria discoidal 

(LEISER; KAUFMANN, 1994).  

O labirinto corresponde à região mais desenvolvida da placenta, ocupando o 

maior volume dentro do parênquima placentário. Essa região é composta por canais 

de sangue materno limitados por trabéculas de trofoblasto, que correm paralelas aos 

capilares fetais. Assim como em outros roedores murídeos (ENDERS, 1965) e 

cricetídeos (ENDERS, 1965; CARPENTER, 1972; CARPENTER, 1975; KING; 

HASTINGS, 1977; LIMONGI; FERRO, 2003) existem três camadas de trofoblasto 

interpostas entre a circulação materna e a fetal. 

Como proposto por Enders (1965) as placentas do tipo corioalantóidea 

hemocrial frequentemente são classificadas de acordo com o número dessas 

camadas de tecido que se interpõe entre o sistema vascular fetal e o materno na 

região de labirinto. Existem três modelos de barreira-placentária hemocorial, ou 

tecidos de interdigitação materno-fetais, o tipo hemomonocorial, o hemodicorial e o 

hemotricorial (LEISER; KAUFMANN, 1994), sendo, portanto, uma característica 

marcante para os murídeos e cricetídeos a presença de uma barreira-placentária do 

tipo hemotricorial. Detalhes da estrutura da barreira-placentária como variações na 

sua espessura, relação entre as camadas e sua celularidade foram similares aos 

descritos por King e Hastings (1977) no qual os autores demonstraram através da 

ultraestrutura a barreira hemotricorial dos gêneros Lemmus, Dicrostonys, 

Clethrionomys, Microtus e Peromyscus, que também pertencem a Família 

Cricetidae. E como demonstrado por Limongi e Ferro (2003) para a espécie Calomys 

callosus, espécie também presente na mesma família. Nestas espécies foram 

observadas três camadas de células trofoblásticas, as quais foram denominadas de 

camada trofoblástica I, II e III (partindo da proximidade com os elementos 

sanguíneos maternos em direção aos capilares fetais), além do endotélio do capilar 

fetal propriamente dito, assim como também foi descrito no hamster dourado 

(Cricetus auratus) segundo Carpenter (1972, 1975) e para os gêneros Oryzomys e 

Oligoryzomys (FAVARON et al., 2011).  
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No camundongo embora todas as três camadas trofoblásticas sejam 

derivadas da mesma linhagem celular (HU; CROSS, 2010) elas apresentam distintos 

moldes quanto a sua expressão gênica (SIMMONS et al., 2007). 

Na região do labirinto identificamos ainda células trofoblásticas gigantes, as 

quais localizavam-se margeando os espaços sanguíneos maternos. As células 

trofoblásticas gigantes representam o primeiro tipo celular definitivo a se estabelecer 

na placenta logo após a implantação (BEVILACQUA; ABRAHAMSOHN, 1989; 

HEMBERGER, 2007) desenvolvendo importantes funções no início da gestação 

relacionadas ao processo de invasão incluindo a modulação de hormônios e 

atividades de fatores de crescimento (SOLOVEVA; LINZER, 2004; HU; CROSS, 

2010). Com o avanço de técnicas de biologia molecular e expressão gênica sabe-se 

hoje que essas células apresentam diferentes subtipos, os quais surgem em 

diferentes momentos da gestação (SIMMONS et al., 2007). Provavelmente as 

células trofoblásticas gigantes que identificamos no labirinto são equivalentes às 

células trofoblásticas gigantes sinusoidais identificadas na placenta do camundongo 

com base na expressão gênica e poliploidia (COAN et al., 2004; SIMMONS et al., 

2007). 

Assim como na placenta de outros murídeos e cricetídeos (PIJNENBORG et 

al., 1974, GEORGIADES et al., 2002; HU; CROSS, 2010) uma zona juncional 

proeminente desprovida de vasos fetais, porém, com grandes espaços sanguíneos 

maternos lineados por trofoblasto foi identificado na placenta do N. lasiurus. Dois 

tipos celulares distintos de trofoblasto foram identificados: o espongiotrofoblasto e as 

células de glicogênio. Durante muito tempo acreditou-se que ambos os tipos 

celulares tinham uma origem comum, no entanto, hoje é sabido que as células 

glicogênicas são derivadas de um precursor no cone ectoplacentário, expressando 

protocaderina 12 (BOUILLOT et al., 2006).    

Na placenta do camundongo aos 16.5 dias de gestação cerca de 40% da zona 

juncional corresponde a células de glicogênio, as quais diminuem com o avanço da 

gestação (COAN et al., 2006). A dinâmica do volume ocupado por essas regiões e 

das células que as constituem durante a gestação tem recebido especial atenção 

dos pesquisadores por resultar em dados que contribuem para um melhor 

entendimento de processos relacionados à morfologia funcional da placenta. Como 

demonstrado para alguns roedores murídeos o desenvolvimento normal dessas 

regiões sob influências de fatores internos e externos, tais como patologias, restrição 
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nutricional, uso de drogas e poluição pode sofrer alterações quanto à suas 

proporções (MALANDRO et al., 1996; ROBERTS et al., 2001; MOHALLEN et al., 

2005; VERAS et al., 2008; COAN et al., 2010).  

As clássicas células trofoblásticas gigantes da placenta dos roedores, 

primeiramente reconhecidas por seu grande tamanho e alto grau de poliploidia 

(ZYBINA; ZYBINA, 2005) tem sido agora chamadas de células trofoblásticas 

gigantes parietais (SIMMONS et al., 2007). Uma pequena quantidade delas, as 

vezes chamadas de células gigantes primárias são derivadas do trofoectoderma 

mural, porém a maioria tem origem de linhagem Tpbpa-negativas do trofoectoderma 

polar (HU; CROSS, 2010). Assim como no camundongo, na placenta de N. lasiurus, 

elas formam uma camada contínua que limita os tecidos maternos e fetais, entre a 

decidua e a zona juncional. No entanto, no N. lasiurus identificamos outra 

população, bastante volumosa de células trofoblásticas gigantes nas margens do 

disco placentário (em cortes longitudinais) para a qual não encontramos dados na 

literatura para murídeos nem para outras espécies de cricetídeos a não ser para os 

gêneros Oryzomys e Oligoryzomys anteriormente descritos por nosso grupo 

(FAVARON et al., 2011). 

Esse é um dos tipos celulares da placenta mais interessantes e intrigantes 

quanto a suas muitas e importantes funções durante toda a gestação. Primeiramente 

as funções das células trofoblásticas gigantes estão relacionados com a invasão do 

endométrio uterino e mais tarde estão envolvidas com o rompimento dos vasos 

sanguíneos maternos, para estabelecer a relação hemocorial. Possuem ainda 

característica invasiva e angiogênica, atuam na remodelação arterial, transferência 

de nutrientes, síntese de hormônios, sendo ainda vasodilatadoras, fagocitárias, além 

de apresentarem atividade imune (HEMBERGER, 2007). 

A extensão da invasão do trofoblasto nos vasos sanguíneos maternos difere 

entre os roedores murídeos (VERCRUYSE et al., 2006). É sabido que no 

camundongo a invasão trofoblástica é limitada aos vasos da parte fetal da placenta 

(REDLINE; LU, 1989). Por outro lado, no rato, a invasão trofoblástica pela rota 

endovascular desempenha um importante papel na remodelação das artérias 

espiraladas uterinas (VERCRUYSSE et al., 2006; CALUWAERTS et al., 2005). 

Certamente a invasão das artérias maternas pelo trofoblasto ocorre no golden 

hamster, um roedor cricetídeo, como discutido por Pijnenborg et al. (1974, 1975). No 

entanto, em nossas análises não encontramos células positivas para citoqueratina 
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na parede das artérias espiraladas e o endotélio desses vasos estava 

completamente intacto. Além disso, células positivas para citoqueratina não foram 

encontradas no triângulo mesometrial (FAVARON et al., 2011), o que nos faz sugerir 

que essa questão é um aspecto que precisa ser sistematicamente explorado. 

Na região da decidua pudemos identificar através da associação de marcação 

por PAS e DBA lectina uma população leucocitária especial, denominada de células 

natural killer uterinas (células uNK). Na gestação do homem elas são responsáveis 

pelas primeiras transformações associadas às artérias espiraladas, as quais ocorrem 

principalmente pela invasão do trofoblasto (HARRIS, 2010). No camundongo, elas 

desempenham um papel de extrema importância na adaptação das artérias 

maternas, as quais apresentam falhas quando na ausência das células uNK (CROY 

et al., 2000). Nos cricetídeos a presença de células uNK  nas paredes das artérias 

espiraladas foi primeiramente demonstrado no hamster dourado (PIJNENBORG et 

al., 1974). Posteriormente, demonstramos que as células uNK representam um 

grupo numeroso na placenta dos roedores sigmodontes, estando as mesmas 

associadas às artérias espiraladas (FAVARON et al., 2011). Com isso podemos 

sugerir que as mesmas desempenham um importante papel na remodelação dos 

vasos maternos, assim como demonstrado experimentalmente no camundongo. 

Alguns autores (KING; ENDERS, 1970; KAUFMANN, 1981; MESS, 2007) 

consideram que o estudo do transporte materno-fetal por si só já é bastante 

complexo, no entanto, sua complexidade aumenta ainda mais quando se considera 

a existência concomitante de dois tipos de placenta (a corioalantóidea e a vitelina) 

durante a gestação. Em nossos resultados encontramos as duas placentas 

presentes concomitantemente durante toda a gestação do Necromys lasiurus.  

Com relação à placenta vitelina pudemos encontrar tanto a placenta vitelina 

parietal quanto a placenta vitelina visceral invertida.  Nos roedores a placenta vitelina 

é estruturalmente diversificada entre as espécies, porém pouco se sabe ainda sobre 

os processos que envolvem as trocas entre a mãe e o feto durante a gestação 

através do saco vitelino (MOSSMAN, 1987; ENDERS; CARTER, 2006). A placenta 

vitelina desempenha importantes funções no desenvolvimento do embrião/feto, 

antes e depois da formação da placenta corioalantóidea (ENDERS; CARTER, 2006; 

CHAN; WONG, 1978; KING; ENDERS, 1970). 

Estruturalmente o saco vitelino do N. lasiurus não diferiu das descrições 

disponíveis na literatura para outras espécies de roedores murídeos e cricetídeos 
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com relação à estrutura dos vilos formada por células endodérmicas apoiadas sobre 

um eixo de mesenquima vascularizado e finalmente uma fina camada mesotelial 

(SANSOM, 1922; JOLLIE, 1990; KING; ENDERS, 1993; MESS, 2003). 

O processo de inversão do saco vitelino é caracterizado pela exposição direta 

do endoderma do saco vitelino ao lúmen uterino e endométrio uterino. Nas amostras 

de início de gestação, onde os botões gestacionais foram emblocados inteiros em 

parafina, pudemos evidenciar em detalhe a relação existente entre o saco vitelino 

invertido, a placenta e o útero. Para que ocorra essa intima relação entre a placenta 

vitelina invertida e a parede uterina conforme demonstrado em nossos resultados, é 

necessário que haja uma tolerância específica pelas células estromais do 

endométrio durante o processo de decidualização (ENDERS, 2010) o que ainda hoje 

resulta em um paradigma do ponto de vista imunológico (KANASHIRO, 2011).  

 Duas regiões do saco vitelino visceral distintas morfologicamente foram 

identificadas em placentas de início de gestação, de acordo com a região em que as 

mesmas se encontravam na placenta. A primeira delas, já bem conhecida e descrita, 

localizava-se próximo à placenta principal. Nessa região o saco vitelino visceral era 

formado por vilos, os quais estavam voltados para a face placentária e eram 

ricamente vascularizados.  O endoderma formava a camada mais externa e era 

composto por células de formato hexagonal repletas de vacúolos e vesículas elétron 

densas, além de responder positivamente para o PAS. Essas características 

mantinham-se ao longo da gestação e ocorrem em outras espécies próximas 

(SANSOM, 1922; JOLLIE, 1990; FAVARON et al., 2011). No entanto, a segunda 

região que identificamos, localizada oposta à anteriormente citada, ou seja, distante 

da placenta principal, porém próxima à parede uterina não apresentava vilos e 

estava em íntima associação com a parede uterina, a qual se modificava e formava 

invaginações epiteliais para promover uma melhor aposição do saco vitelino 

(FAVARON et al., 2012). Não encontramos referência sobre essa região e suas 

características na literatura, muito provavelmente pela dificuldade em se obter 

amostras de placenta em estágios muito iniciais de desenvolvimento, o que reforça 

ainda mais a importância do nosso trabalho.  Além disso, nossos dados sugerem 

que uma nutrição histiotrófica via áreas não vilosas do saco vitelino pode ocorrer em 

estágios iniciais da gestação.  

Com o avanço da gestação, essa íntima associação desaparece. Em outras 

espécies próximas já descritas (SANSOM, 1922; CARPENTER, 1972; JOLLIE, 1990; 
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KING; ENDERS, 1993; BENIRSCHKE, 2005; FAVARON et al., 2011) o saco vitelino 

parece manter um contato de menor intensidade, no entanto, seria importante 

avaliar amostras de estágios iniciais de desenvolvimento, antes do estabelecimento 

da placenta corioalantóidea. 

No hamster dourado (Mesocritus auratus), outra espécie de cricetideo, o saco 

vitelino recobre o epitélio uterino (CARPENTER, 1972, 1975), entretanto, não foram 

descritas associações íntimas entre essas membranas, nem no que diz respeito às 

estruturas glândulares, como as descritas em nossas amostras. O mesmo parece 

ocorrer no Phodopus sungorus (BENIRSCHKE, 2005).   

Foi mencionado por King e Enders (1970) que a passagem de nutrientes do 

organismo materno para o feto é mediada pela placenta, representando um veículo 

de trocas (GRAY et al., 2001), e desde muito tempo atrás, essa propriedade vem 

sendo investigada, tendo ainda muitos fatores a serem esclarecidos. A reação 

positiva pela aplicação da técnica de imunocitoquímica com ácido periódico de Shiff 

(PAS) nas células endodérmicas do saco vitelino mostrou que essas células 

funcionam como depósito de glicoproteínas, as quais podem ser liberadas 

diretamente para o embrião ou feto durante o seu desenvolvimento. 

Por conta dessas características nos roedores a placenta vitelina é considerada 

a placenta funcional antes do desenvolvimento da placenta corioalantóidea (KING, 

1971). Identificados na placenta vitelina as regiões de mesotélio, mesenquima e 

células endodérmicas. Através da marcação por imunohistoquímica para detecção 

da vimentina, inúmeros vasos sanguíneos fetais foram evidenciados, bem como as 

ilhotas vasculares do saco vitelino responsáveis pelo processo de hematopoiese. 

Recentemente foi demonstrado por Vijayaraj et al. (2010) que os processos de 

hematopoiese e vasculogênese no saco vitelino é regulado por queratinas através 

da redução da sinalização da BMP-4. Essas queratinas formam o filamento 

intermediário do citoesqueleto celular.   

 Recentemente foi descrito a presença de microdomínios de membrana 

especializados, denominados de cavéolas, no endotélio, células de músculo liso 

bem como células mesoteliais do saco vitelino de murídeos (MOHANTY et al., 2010). 

As cavéolas e caveolinas tem sido associadas a várias atividades celulares, 

incluindo: endocitose (CHENG et al., 2006), vias de sinalização (ECHARRI et al., 

2007), regulação de lipídeos (PILCH et al., 2007) e também atividades de 

mecanosensores (THOMAS; SMART, 2008). Através de analises ultra-estruturais 
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também localizamos estas estruturas na membrana plasmática do mesotélio do saco 

vitelino de N. lasiurus. Assim como relatado por Mohanty et al., (2010) para roedores 

murídeos, no N. lasiurus as cavéolas possuíam tamanho médio de 80 nm de 

diâmetro e possuíam delgadas regiões de diafragma. Além disso, evidenciamos a 

presença de grandes quantidades de retículo endoplasmático rugoso nas 

proximidades das cavéolas. Nas outras regiões do saco vitelino não identificamos 

tais estruturas, assim como também foi relatado para o saco vitelino de roedores 

murídeos (MOHANTY et al., 2010). 

 As cavéolas formam uma via de endocitose independente de clatrina para 

captação de moléculas (COOPER; HAUSMAN, 2007). São conhecidos três tipos de 

caveolinas: caveolina-1, caveolina-2 e caveolina-3 (THOMAS; SMART, 2008), as 

quais são proteínas periféricas de membrana com peso molecular variando de 18-22 

kDa (PATEL et al., 2008) responsáveis por estabilizar as cavéolas através de 

interações com o citoesqueleto celular. Segundo a literatura (MOHANTY et al., 2010) 

quanto à morfologia e localização acreditamos que o subtipo presente no mesotélio 

do saco vitelino de N. lasiurus seja a caveolina-1. No entanto, para confirmar seria 

necessário empregar técnicas de imunomarcação. Embora as cavéolas 

desempenham importantes funções como mencionamos anteriormente, a ausência 

dessas estruturas nas outras camadas do saco vitelino, como o endoderma, que 

devido ao processo de inversão do saco vitelino nos roedores é a camada que fica 

em contato direto com a parede uterina, pode ser justificado pelo fato que hoje sabe-

se que um grande número de microorganismos patogênicos, incluindo vírus e 

bactérias bem como certas toxinas entram dentro das células através das cavéolas e 

de microdomínios de membrana semelhantes à cavéolas (NORKIN, 2001; 

PELKMAN, 2005; MOHANTY et al., 2010). Com isso, a ausência de cavéolas no 

endoderma do saco vitelino dos roedores pode servir como um mecanismo de 

proteção para evitar a internalização desses tipos de patogénos e toxinas. Somado a 

isso, a camada mesotelial do saco vitelino onde identificamos as cavéolas está 

voltada para a membrana amniótica, que é a mais interna das membranas fetais e, 

portanto, está mais distante e protegida de qualquer tipo de contaminação, 

relacionando-se apenas com o embrião/feto em desenvolvimento.   

 

 



 119

6.2 POTENCIAL DO SACO VITELINO COMO FONTE PARA OBTENÇÃO DE 

CÉLULAS-TRONCO 

 

 Evolutivamente, o saco vitelino é a única membrana embrionária e fetal que 

está presente em todos os vertebrados (MOSSMAN, 1987). Como já mencionado 

anteriormente, diferentemente das outras membranas (âmnio, alantóide e córion) o 

saco vitelino desempenha inúmeras e importantes funções durante a embriogênese 

e placentação, principalmente relacionadas ao transporte de nutrientes, contribuição 

para o desenvolvimento do embrião e hematopoiese. Por essa razão, o saco vitelino 

representa uma fonte promissora de células-tronco. 

 A maioria dos trabalhos disponíveis na literatura explora o saco vitelino 

como fonte de células-tronco hematopoiéticas (GLOBERSON et al., 1987; LIU; 

AUERBACH, 1991; HUANG; AUERBACH, 1993; HUYHN et al., 1995; AUERBACH 

et al., 1996). O que é justificado pela importância dessa membrana para o processo 

de hematopoiese propriamente dito. O início da hematopoiese surge nas ilhotas 

vasculares do saco vitelino (AUERBACH et al., 1996), as quais caracterizamos no 

capítulo dos nossos resultados referente à Placenta vitelina visceral e parietal. Como 

demonstrado, estruturalmente as ilhotas vasculares são constituídas externamente 

por uma parede de células endodérmicas, que se apóiam em uma camada interna 

de mesenquima, seguida finalmente por uma fina e delgada camada de mesotélio. É 

justamente nessa camada de mesenquima do saco vitelino que de desenvolvem os 

primeiros vasos sanguíneos e ilhotas vasculares, nas quais são encontradas em seu 

interior as células-tronco hematopoiéticas. De acordo com Auerbach et al. (1996) 

acredita-se que as ilhas vasculares tenham origem a partir dos hemangioblastos, os 

quais originam as células endoteliais e o sangue primitivo, sendo portanto o saco 

vitelino o primeiro local de produção de células sanguíneas durante o ontogenia 

(PALIS; YODER, 2001). Há evidencias de que as células que compõe o saco vitelino 

dos mamíferos possuem a capacidade de se diferenciar não somente em eritrócitos 

nucleados embrionários primitivos, mas também em eritrócitos maduros, linfócitos, 

células mielóides e células que compõe a linhagem celular sanguínea definitiva 

(AUERBACH et al. 1996; JAFREDO et al. 2005). Desta forma verificamos que existe 

um grande interesse na obtenção de células-tronco a partir do saco vitelino a fim de 

isolar células progenitoras capazes de manter a linhagem hematopoiética in vitro.  
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Estes precursores hematopoiéticos derivados do saco vitelino são 

responsáveis por colonizar mais tarde os tecidos fetais, como fígado, timo, baço, 

região ventral da aorta, saco vitelino e medula óssea (MOORE; METCALF, 1970), 

onde posteriormente podem ser identificados nichos hematopoiéticos em potencial 

como mencionam os trabalhos de Zanjani  et al. (1993) e Tavian  et al. (1999). No 

entanto, devemos lembrar que o uso de embriões/fetos e tecidos fetais, 

principalmente em humanos, ainda possuem certas limitações e restrições, e muitas 

das fontes de células-tronco como é o caso da medula óssea, apresentam restrições 

relacionadas ao acesso para a obtenção dessas células, valorizando ainda mais a 

placenta, o cordão umbilical e as membranas extra-embrionárias como fontes 

importantes e eticamente aceitáveis para a obtenção de células-tronco. 

Além disso, diferente de outras espécies animais, os roedores mantém o saco 

vitelino presente até o final da gestação (MOSSMAN, 1987), essa característica 

dentre muitas outras relacionadas à sua biologia, os tornam um grupo em potencial 

e interessante do ponto de vista científico para o estudo do saco vitelino como uma 

fonte alternativa de células-tronco. 

Embora bem menos estudadas que as células-tronco hematopoiéticas obtidas 

através do saco vitelino, o mesmo é uma fonte promissora de células-tronco 

mesenquimais, como mostram os trabalhos de Van Den Heuven et al. (1987), Wang 

et al. (2008), Wenceslau et al. (2011), Pessolato (2011) e Franciolli (2012). 

De acordo com o trabalho de Zuck et al. (2001) quando cultivadas, as células 

mesenquimais apresentam morfologia semelhante à fibroblastos e são morfológica e 

fenotipicamente similares entre si. Em nosso cultivo de fragmentos de saco vitelino, 

identificamos essas mesmas características fibroblastóides nas células progenitoras 

oriundas do saco vitelino, onde as células possuíam formato fusiforme, às vezes 

com alguns prolongamentos citoplasmáticos. No entanto, uma segunda população 

de células com características de células epiteliais foi isolada a partir de fragmentos 

do saco vitelino de Necromys lasiurus. Devemos nos lembrar que como mostramos 

em nossos resultados o saco vitelino é uma estrutura trilaminar, formada por uma 

camada de células endodérmicas, mesenquima e células mesoteliais basais, o que 

justificaria uma cultura heterogênea, as quais podem apresentar necessidades 

diferenciadas inclusive em relação às condições de cultivo para sua manutenção e 

melhor desempenho em cultivo. As duas populações identificadas neste trabalho 

quando analisadas sob citometria de fluxo, apresentaram tamanho e granulosidade 
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diferentes entre si, sendo que uma população menor (6,5%) era composta por 

células maiores e de grande granulosidade e outra população, mais abundante 

(92,13%) era formada por células pequenas e de pouca granulosidade, 

provavelmente as células semelhantes à fibroblastos. Parece haver um consenso na 

literatura quanto a maior abundância de células aderentes com morfologia 

fibroblastóide oriundas de cultura de saco vitelino de diferentes espécies, como em 

camundongos (VAN DEN HEUVEL et al., 1987), no homem (WANG et al., 2008), no 

cão (WENCESLAU et al., 2011), em ovinos (PESSOLATO, 2011) e em eqüinos 

(FRANCIOLLI, 2012).    

Quanto ao uso de diferentes meios de cultivo para determinar qual seria o mais 

eficiente para o cultivo das células mesenquimais, foram testados os meios DMEM-

High Glicose e DMEM-F12, suplementados com soro fetal bovino definido ou 

caracterizado. O uso desses dois tipos de meios de cultivo mostrou-se viável para o 

cultivo dessas células, porém melhores resultados relacionados à adesão celular, 

crescimento, manutenção da morfologia indiferenciada ao longo das passagens foi 

obtido com o meio DMEM-High Glicose. Esse meio de cultivo também foi um dos 

mais promissores para o cultivo de células progenitoras do saco vitelino de cães 

(WENCESLAU et al., 2011) propiciando o crescimento de células  com morfologia 

semelhante a fibroblastos e uma melhor taxa de expansão in vitro. Segundo os 

mesmos autores o uso de meio ALPHA-MEM foi mais propicio ao crescimento de 

células semelhantes à células epiteliais. 

Wang et al. (2008) isolaram do saco vitelino humano células fibroblastóides 

morfologicamente homogêneas por várias passagens utilizando meio de cultivo 

suplementado com fator de crescimento fibroblastóide (FGF). Uma das principais 

funções dos fatores de crescimento é o controle externo do ciclo celular, abandono 

da quiescência celular (Fase G0 do ciclo celular) e entrada da célula na Fase G1, o 

que contribui fortemente para a manutenção das células mesenquimais do saco 

vitelino com morfologia homogênea por várias passagens, como observado por 

Wang et al. (2008). 

Em nossas culturas, o que realmente interferiu no crescimento das células 

vitelinas foi à adição do soro fetal bovino definido ou caracterizado. Quando 

testamos o soro fetal bovino caracterizado às células mudaram sua morfologia e 

rapidamente (2-3 dias) morreram. Com uso do soro fetal bovino definido as células 
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cresceram, formaram colônias e mantiveram-se indiferenciadas ao longo das 

passagens.  

Em geral as células-tronco mesenquimais são definidas a partir de um conjunto 

de características apresentadas in vitro, incluindo a combinação de marcadores 

fenotípicos e propriedades funcionais de diferenciação.  

A fim de caracterizar fenotipicamente as células-tronco oriundas do saco 

vitelino de N. lasiurus realizamos técnicas de imunocitoquímica e citometria de fluxo 

utilizando marcadores específicos para células mesenquimais e hematopoiéticas.  

A fim de avaliar a integridade das células-tronco do saco vitelino do N. lasiurus 

quanto à sua arquitetura, bem como comprovar sua origem mesenquimal, foram 

utilizados os marcadores de citoesqueleto celular e células-tronco mesenquimal, 

vimentina, ß-tubulina, citoqueratina 18 e Stro-1. Segundo Cooper e Hausman (2007) 

o citoesqueleto celular corresponde a uma rede de filamentos protéicos que se 

estende por todo o citoplasma, caracterizando a estrutura da célula, seu formato e 

organização citoplasmática. Além disso, trabalhos recentes tem mostrado o papel 

fundamental que essas proteínas exercem sobre os movimentos da célula, pelo 

transporte intracelular e posicionamento das organelas, como discutido por Ivaska 

(2007) quanto as funções cruciais da vimentina na adesão, migração e sinalização 

celular. Notamos a expressão de anticorpos específicos para filamento intermediário 

(vimentina e citoqueratina 18) e também microtúbulos (ß-tubulina) que 

correspondem a tipos de fibras citosólicas do citoesqueleto. Achados semelhantes 

para vimentina e citoqueratina foram demonstrados nas células aderentes do saco 

vitelino de cavalo (FRANCIOLLI, 2012) e cão (WENCESLAU et al., 2011), sendo que 

nas células caninas não houve a expressão da citoqueratina 18. 

Ao analisarmos o marcador de superfície celular Stro-1, o qual é considerado o 

melhor marcador para células-tronco mesenquimais, embora não seja exclusivo para 

esse celular, visto que sua expressão não é mantida durante sucessivas passagens 

(KOLF et al., 2007), notamos sua expressão positiva nas células do saco vitelino do 

N. lasiurus, assim como também observado para células aderentes de saco vitelino 

de cavalo (FRANCIOLLI, 2012).  

Segundo o Comitê de Células-tronco mesenquimal da Sociedade Internacional 

de Terapia Celular (DOMICINI et al., 2006) as células-tronco mesenquimais 

humanas são definidas como CD105, CD73 e CD90 positivas e negativas para 

CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD79a, CD19 e HLA. Ao realizarmos a 
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imunocitoquímica e citometria de fluxo para a maioria desses marcadores, 

encontramos resultados condizentes ao proposto por Domicini et al. (2006), uma vez 

que as células do saco vitelino do N. lasiurus foram positivas para CD105, CD73 e 

CD90 e negativas para CD45 e CD34. Quando testado o anticorpo CD48, o qual 

identifica células comprometidas com linhagens hematopoiéticas (BOLES et al., 

2011) o mesmo apresentou variação quanto a sua expressão pelas técnicas de 

imunocitoquímica e citometria de fluxo, tendo 34,8% da população celular sob essa 

última técnica apresentado expressão positiva. Essa variação pode ser justificada 

pelo fato da citometria de fluxo ser uma técnica muito mais sensível para esse tipo 

de marcação. As células aderentes do saco vitelino também foram positivas para 

CD117 (marcador de células precursoras de células hematopoiéticas). No entanto, 

não houve expressão dos anticorpos CD34 e CD45, específicos para células-tronco 

hematopoiéticas. 

Ao confrontarmos os achados relacionados à diferentes marcadores de células 

hematopoiéticas e ou precursores de células hematopoiéticas nas células aderentes 

oriundas do saco vitelino de diferentes espécies (DOMICINI et al., 2006; KOLF et al., 

2007; WANG, 2008; PESSOLATO, 2011; WENCESLAU et al., 2011; FRANCIOLLI, 

2012), notamos grandes variações na expressão, ou não expressão, desses 

marcadores em culturas de saco vitelino. Além disso, demonstramos a reação 

positiva para o fator de crescimento de endotélio vascular (VEGF) em nossas 

amostras. O que nos faz sugerir que o saco vitelino possui não apenas células 

mesenquimais bem definidas, mas também células aderentes que possuem um 

comprometimento com linhagens hematopoiéticas, não havendo necessariamente 

células hematopoiéticas propriamente ditas na cultura, por conta de uma maior 

incidência da não expressão de marcadores de células-tronco hematopoiéticas 

como CD34 e CD45. 

 A expressão de marcadores de pluripotência (Oct-4 e Nanog) parece ser mais 

homogênea entre as espécies estudadas, bem como a expressão de marcadores de 

proliferação celular em culturas de células-tronco de saco vitelino de diferentes 

espécies (WANG, 2008; WENCESLAU et al., 2011; FRANCIOLLI, 2012). A 

expressão do fator de transcrição de ambos os marcadores (Oct-4 e Nanog) ocorre 

nas fases iniciais do desenvolvimento e está relacionado à manutenção de 

pluripotência e auto-renovação das células-tronco (CARLIN et al., 2006). A 

expressão desses marcadores nas células-tronco do saco vitelino pode ser 
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explicada pela origem precoce dessa membrana durante a embriogênese. Além 

disso, devemos lembrar que o saco vitelino é o local temporário de localização das 

células germinativas primordiais. Quando o embrião se diferencia nas camadas 

germinativas somáticas (ectoderme, mesoderme e endoderme) durante o processo 

de gastrulação, a maioria das células perdem a sua pluripotência. No entanto, as 

células germinativas migram e se alojam no saco vitelino e parte do alantóide. 

Supõe-se que essas células são levadas para fora do corpo do embrião para serem 

resgatadas dos sinais de diferenciação durante a gastrulação dentro do corpo do 

embrião, mantendo assim sua pluripotência (HYTTEL et al., 2010).    

Quando submetidas à diferenciação adipogênica, osteogênica e condrogênica, 

através do uso de meios de cultura específicos enriquecidos com agentes indutores 

durante um determinado período de tempo (PITTENGER et al., 1999), as células-

tronco do saco vitelino mostraram a capacidade de se diferenciar nas três linhagens 

mesenquimais. A mesma habilidade foi observada para as diferenciações 

osteogênica, adipogênica e condrogênica nas células progenitoras do saco vitelino 

humano e eqüino (WANG et al., 2008; FRANCIOLLI, 2011, respectivamente). Além 

disso, o saco vitelino canino (WENCESLAU et al., 2011) não apresentou habilidade 

em se diferenciar na linhagem adipogênica.  Embora tenhamos conseguido obter as 

diferenciações nas três linhagens, é sabido que as células-tronco mesenquimais são 

mais predispostas a produzirem nódulos ósseos ricos em proteoglicanas do que os 

vacúolos lipídicos da via osteogênica ou os glicosaminoglicanas da via condrogênica 

(JAVAZON et al., 2004; DAZZI et al., 2006).   

Quando verifica-se o tempo necessário para obter os resultados referentes aos 

ensaios de diferenciação, nota-se que o período necessário para a diferenciação 

esta diretamente relacionado à origem das células utilizadas no experimento. De 

maneira que as células mesenquimais de tecidos adultos, diferenciam-se mais 

rápido, em média 14 dias, justamente por já estarem comprometidas à determinadas 

linhagens celulares (CSAKI et al., 2007). Enquanto que as células embrionárias e 

fetais (WENCESLAU et al., 2011) levam um período de tempo maior devido a sua 

imaturidade, assim como observamos para as células-tronco do saco vitelino de N. 

lasiurus, aproximadamente 21 dias.   

Após realizar os ensaios de diferenciação e seguindo os pré-requisitos quanto 

a utilização das células-tronco na terapia celular, analisamos o potencial 

tumorigênico das células-tronco do saco vitelino de N. lasiurus. Durante o período de 
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60 dias nenhuma formação tumoral foi observada macroscopicamente e nem nas 

analises histopatológicas. Baseando-se em outros testes realizados de mesma 

natureza (FRANCIOLLI, 2011; WENCESLAU et al., 2011) nota-se que as células-

tronco vitelinas parecem não exibir capacidade de proliferação e formação tumoral, o 

que vem a somar para uma futura utilização dessas células dentro da medicina 

regenerativa, seja ela humana ou veterinária. 

Os trabalhos desenvolvidos com células-tronco, independente da origem de 

cada uma, tem como objetivo comum a sua futura aplicação na terapia celular. 

Através dos resultados obtidos nessa pesquisa, verificamos que o saco vitelino 

apresenta não somente células-tronco hematopoiéticas, como já bem se conhece, 

mas também há a possibilidade de se obter células mesenquimais através dessa tão 

importante membrana para o desenvolvimento embrionário/fetal. Células essas que 

mostraram características satisfatórias de crescimento, expansão, congelamento e 

potencial de diferenciação in vitro que as tornam boas candidatas à um futuro teste 

na terapia celular, além de que quando injetadas em camundongos 

imunossuprimidos não apresentaram potencial tumorigênico.  As células-tronco 

aderentes obtidas através do saco vitelino expressam principalmente marcadores de 

natureza mesenquimal. No entanto, não se pode esquecer o papel fundamental que 

o saco vitelino desempenha para a hematopoiese durante a embriogênese, o qual é 

claramente caracterizado pela expressão de marcadores de células precursoras de 

células hematopoiéticas. Neste contexto, o saco vitelino torna-se uma fonte 

promissora de células-tronco por possuir não apenas nichos de células 

hematopoiéticas, mas também de células-tronco mesenquimais, que nos roedores 

em especial mantém-se presente até o final da gestação. Além disso, outra 

vantagem que as células-tronco do saco vitelino apresentam é a não expressão de 

moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), podendo com isso 

escapar da rejeição imunológica e serem utilizadas como uma população de células 

doadoras para receptores halogênicos e xenogênicos (ESKOLA, 1977). Embora 

aspectos relacionados à uma completa avaliação da plasticidade dessas células, 

determinando-se o dia exato de gestação durante a coleta, uma vez que as funções 

desempenhadas pelo saco vitelino variam ao longo dos estágios gestacionais e 

muito provavelmente estes estágios interfiram nos padrões de expressão dos 

marcadores; um eficiente direcionamento dessas células a uma linhagem celular 

específica e funcional que aumente a segurança global de seu uso necessitam ser 
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estudados e compreendidos em passos futuros, o uso das células-tronco 

mesenquimais obtidas do saco vitelino desponta como uma ferramenta terapêutica 

promissora para estudos de terapia celular in vivo e restabelecimento de funções de 

tecidos e órgãos comprometidas.    
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7  CONCLUSÕES 

  

1- Necromys lasiurus (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae) possui uma 

placenta zonaria discoidal, corioalantóidea, com três zonas distintas: labirinto, 

zona juncional e decidua, além de um saco vitelino invertido presente até o 

final da gestação; 

2- Foram identificadas também a placenta vitelina visceral e a parietal. A 

placenta vitelina visceral variou sua morfologia de acordo com a região em 

que a mesma se encontrava (próxima à parede uterina ou próximo à placenta 

corioalantóidea), apresentando cavéolas na membrana das células 

mesoteliais; 

3- A relação entre as circulações sanguíneas materna e fetal na região do 

labirinto, que caracteriza a barreira-placentária foi classificada como do 

subtipo hemotricorial, com espessura média de distância entre a camada 

trofoblástica I até o endotélio do capilar do feto de 2,41 µm; 

4- Células trofoblásticas gigantes foram encontradas em duas regiões distintas 

da placenta: agrupamentos nas margens laterais do disco placentário e na 

forma de uma faixa continua entre a zona juncional e a decídua. Na decidua 

foram também identificadas células natural killer;  

5- O saco vitelino mostrou-se como uma fonte viável para a obtenção de células-

tronco mesenquimais, as quais apresentaram melhores características quanto 

ao cultivo e expansão quando cultivadas em meio DMEM-High Glicose, 

suplementado com soro fetal bovino definido; 
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6- Dois tipos celulares distintos: células semelhantes à fibroblastos e células 

com características epiteliais foram obtidos na cultura de saco vitelino, com 

predomínio de células fibroblastóides (92,13%); 

7- As células-tronco do saco vitelino expressaram principalmente marcadores de 

células-tronco mesenquimais, no entanto, houve também a expressão para 

células precursoras de células-hematopoiéticas; 

8- Quando submetidas ao ensaio de diferenciação, as células-tronco vitelinas 

tiveram a habilidade de se diferenciar nas três linhagens mesenquimais: 

osteogênica, adipogênica e condrogênica. E quando injetadas em 

camundongo imunossuprimidos não desenvolveram formação tumoral.  
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Durante o período de 06 de fevereiro a 06 de abril de 2012 tive a oportunidade 

de estagiar no Departamento de Biologia do Desenvolvimento e Reprodução, junto à 

Equipe de Epigenética e Determinantes Precoces da Saúde no Adulto, no Institut 

National de la Rescherche Agronomique-INRA, em Jouy-en-Josas, Paris-França, 

sob orientação das Professoras: Dra. Pascale Chavatte-Palmer e Dra. Anne 

Tarrade.  

Durante o período do estágio pude desenvolver um trabalho de pesquisa, no 

qual estudamos através de técnicas de quantificação por estereologia e análises 

estatísticas as mudanças na dinâmica do desenvolvimento da placenta de Necromys 

lasiurus (Rodentia, Cricetidae) durante os estágios de início (10-13 dias), meio (15-

16 dias) e final de gestação (21-22 dias) relacionadas às alterações do volume total 

da placenta, bem como o volume relativo das regiões de labirinto, zona juncional e 

decidua. Além disso, devido a importância da região de labirinto para as trocas 

materno-fetais, atenção especial foi dada aos componentes celulares dessa área da 

placenta. Para tanto, quantificamos também ao longo dos três estágios gestacionais 

avaliados, o volume ocupado pelos vasos fetais, espaços sanguíneos materno, 

trofoblasto e células trofoblásticas gigantes. Afim de comparação, placentas próximo 

ao final de gestação de camundongo (Mus musculus, Rodentia, Muridae) foram 

também avaliadas sob as mesmas técnicas. Em particular, exploramos o significado 

funcional relacionado às mudanças quantitativas de cada componente celular 

durante a gestação e discutimos os aspectos semelhantes e diferentes entre ambos 

os táxons de roedores (cricetídeos e murídeos).  

 Os resultados foram compilados gerando um artigo científico que está em 

fase final de correção pelos autores (apresentado a seguir), para então ser 

submetido para publicação na revista científica: Reproductive, Biology and 

Endocrinology.  
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Abstract 

Background: Stereology is an established method to extrapolate three-dimensional quantities 

from two-dimensional images. It was applied to placentation in the mouse, but for other 

rodents data are absent. We provide the first study on quantitative placental development in a 

sigmodontine rodent species with relatively similar gestational period, body mass and 

placental structure than the mouse. We question if both have similar developmental patterns 

and address functional significances related to quantitative changes. Methods: The total and 

relative volumes of the placenta and its main regions (labyrinth, junctional zone, decidua) and 

the components of the feto-maternal interface inside the labyrinth (trophoblast, giant cells, 

blood system) in N. lasiurus were estimated by using Mercator® software, statistical analysis 

(one-way ANOVA, Mann and Whitney test) and Graphpad Prism® in up to 31 placentas of 

three phases of gestation. Results: A significant increase in the total volumes of the placenta 

and its main areas occurred from early to mid-gestation, followed by a reduction near term. 

The labyrinth became the relative most prominent area. The relative volumes of the 

components in the labyrinth differed: fetal vessels and giant cells increased, trophoblast 

decreased and maternal blood spaces were without significant changes in gestation. 

Conclusions: The quantitative placental development differed between N. lasiurus and the 

mouse. In particular, the low placental efficiency in N. lasiurus seemed to force optimizations 

for fetomaternal exchange. In conclusion, though structural aspects of placentation were 

relatively similar in these species, the quantitative dynamics showed important differences. 
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Background 

Stereology is a well-established method to extrapolate three-dimensional, structural quantities 

from measurements on two-dimensional sectional images by using a randomized design-

based approach [1,2]. It facilitates interpretations from a whole organ to the subcellular level 

[3]. Besides other organs, this method has been used to investigate the development of 

placental tissues with special reference to the feto-maternal relationships in the human 

placenta [3,4]. Stereology contributed to clarify key issues on normal and abnormal 

morphogenesis in human placentation [4-8]. Stereological methods also have been applied on 

placentation in animal species such as the mouse [9], the bovine including cloned specimens 

[10,11], the horse [12-14] and non-human primates [15,16]. 

Rodents, the mouse in particular, are regarded as adequate animal models in comparison to 

human placentation [17-20]. However, studies on quantitative aspects of normal placentation 

and pathological aspects are rare and refer to the mouse only [9,21-31]. In contrast, available 

are structural data on placental development in the mouse [18,32-37] and near relatives such 

as the rat [38]. Investigations in Cricetidae including New World mice or Sigmodontinae [39-

44], which are close relatives of Muridae, indicated that structural aspects of placentation 

represented a largely conserved pattern. The chorioallantoic placenta in both groups is zonary, 

discoidal and organized into labyrinth, junctional zone, and decidua (Fig. 1A,B) with 

haemochorial type of the fetomaternal interface inside the labyrinth (Fig. 1C,D). We herein 

provide the first study on the quantitative development of main placental regions in a 

sigmodontine rodent of South American savannas, Necromys lasiurus. It has a body mass of 

60 g and a gestational period of 23 days [45], which is relatively similar to the mouse with 

about 20 g body mass (variable in different strains!) and 19 to 21 days of pregnancy. Special 

reference is drawn to the development of volume quantities of placental areas and components 

of the labyrinth as area of fetomaternal interface. For comparison, near term placentas of the 

mouse were included. In particular, we wanted to address functional significances related to 

quantitative changes during gestation and questioned if both taxa have similar patterns of 

quantitative development. 
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Methods 

Altogether 31 placentas of N. lasiurus were studied, obtained from a breeding group at the 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró. The project was approved by the 

Bioethic Commission of the School of Veterinary Medicine and Animal Science, University 

of São Paulo (Protocol number 1766/2009). The material covered three gestational phases, i.e. 

early gestation (10-13 days, n=14), mid gestation (15-16 days, n=9) and near term (21-22 

days, n=8). The age was estimated by using crown-rump lengths (CRL) of embryos and 

fetuses in comparison to published data on the mouse [46]. Embryos/fetuses and placentas 

were weighed and placental diameter and volume were noted and the placental efficiency 

(fetal weight / placental weight) were given (Table 1). For comparison, four near term 

placentas of the mouse (day 18.5) were investigated by the same methods. 

The material was fixed in 10% formalin or 2.5% glutaraldehyde. Placentas were dehydrated 

by increasing ethanol solutions, cleared in xylene, embedded in paraplast and sectioned at 5 

µm (Leica RM2155 microtome, Germany). In early gestation, fetal erythrocytes are 

nucleated, thus the fetal and maternal blood systems inside the labyrinth were distinguishable 

in histological sections stained with haematoxylin and eosin (H&E, see Fig. 1C). Later, fetal 

erythrocytes lost their nuclei. Immunostaining against vimentin (see below) was used to 

identify the endothelium of fetal vessels in mid-gestation and near term placentas (Fig. 1D). 

In contrast, the trophoblast lining the maternal blood spaces was vimentin-negative (Fig. 1D). 

The immunostaining of vimentin followed the protocol of [47]. 

The total volumes of the placenta and its compartments (labyrinth, junctional zone, and 

decidua) as well as the relative volumes (volume fractions) of these areas were estimated by 

stereology (early gestation, n=3; mid-gestation, n=4; and near term, n=3). Transversely cutted 

and serially sectioned whole placentas were used. Slices were counted following the Cavalieri 

protocol [2]. Sections every 60 cuts were selected for analysis. The slides were photographed 

using a NanoZoomer Digital Pathology System (NDP Scan U10074-01, Hamamatsu, Japan) 

to produce full panoramic views. To get the total and relative volumes the entire two-

dimensional diameter of the areas of interest were marked in all images and the three 

dimensional values were estimated by using a Mercator® software and statistical analysis 

(one-way ANOVA, Mann and Whitney test) and shown by using a Graphpad Prism®. Total 

and relative volumes of important components in the labyrinth as areas of the fetomaternal 

interface (fetal vessels, giant cells, trophoblast, and maternal blood channels) were quantified 

by One Stop Stereology in photos from the labyrinth in total of all 31 placentas, stained by 

either haematoxylin and eosin or vimentin, following the application of the Cavalieri protocol 



 152

above. Data were analyzed by using the Mercator® software and statistical analysis (one-way 

ANOVA, Mann and Whitney test) was performed using Graphpad Prism®. 

 

Results 

N. lasiurus had a placental efficiency lower than 1.0 throughout pregnancy (Table 1). Total 

and relative volume values of the placentas and their main regions throughout gestation were 

given in Table 2. A significant increase occurred in the absolute placental volume from early 

(4.427±0.282mm3) to mid-gestation (12.98±1.305mm3, p<0.01), followed by a likewise 

significant reduction of the volume from mid-gestation to near term (7.52±0.155mm3, 

p<0.05). The absolute volumes of labyrinth zone, junctional zone, and decidua followed the 

same trend (Fig. 2A). The labyrinth became the relatively most prominent area during 

gestation, whereas especially the relative volume of the decidua was reduced (Fig. 2B). The 

labyrinth increased its total volume from 2.17mm3 in early gestation to 7.03mm3 in mid-

gestation, followed by a reduction to 4.47mm3 near term (Fig. 2B). The total volume of the 

junctional zone was enlarged from 2.34mm3 in early pregnancy to 2.82mm3 in mid gestation, 

followed by a reduction to 1.67mm3 near term (Fig. 2A). The total volume of the decidua 

extended from 1.47mm3 in early gestation to 1.65mm3 in mid-gestation, followed by the 

reduction to 1.37mm3 near term (Fig. 2A). In near term placentas of the mouse the total 

volume of the placenta was 21.64mm3. The labyrinth was also the most prominent placental 

area, although the size of the junctional zone was large too (Fig. 2A,B). 

The relative values or volume fractions of the main components in the labyrinth zone differed 

during gestation (Fig. 3A-D). A continuous increase occurred in the relative volume of fetal 

vessels (Fig. 3A) from day 10 (7.38±0.49%) to day 22 (34.05±0.876%, p<0.01). The volume 

fraction of giant cells (Fig. 3B) likewise increased from early pregnancy (6.11±0.847%), mid-

gestation (11.66±0.286%) and near term (19.26±1.344%, p<0.01). In contrast, the relative 

volume of the trophoblast (Fig. 3C) was high in early pregnancy (59.29±2.215%) and mid-

gestation (37.29±1.013%); to term it decreased significantly (21.16±0.658%, p<0.01). The 

maternal blood spaces did not undergone significant variation in their relative volumes 

throughout pregnancy (Fig. 3D). In contrast, in the near term mouse placentas the trophoblast 

was the relatively most abundant tissue inside the labyrinth (41.82±0.748%). The relative 

volumes of fetal vessels, maternal blood spaces and especially giant cells were much lower 

(23.66±0.446%, 24.48±0.855% and 9.95±0.339, respectively). 
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Discussion 

Improvements in stereology focus on techniques to obtain results close to reality [2]. Coan et 

al. [9] favored the use of resin embedded tissues to minimize tissue shrinkage. Most papers on 

mouse placentas followed this method [9,48,49]. We used paraffin embedded tissues that 

enable immunohistochemistry and a better identification of structural components. Both 

methods resulted in similar relative volumes in near term mouse placentas. However, weights 

and absolute volumes differ, indicating that the strains were variable. 

In detail, the data on N. lasiurus showed a significant increase in the absolute volume of the 

placenta and the main regions from early to mid-gestation, followed by a decrease to near 

term. Thus, the maximum of placental extension was reached during mid-gestation. This is 

similar to what was known for the mouse [9,48,49], supporting the interpretation that general 

patterns of placental structure and development were largely conserved within the rodent 

suborder Muroidea. In contrast, the placenta growths continuously in the human, at least 

under normal conditions, whereas external factors such as multiple pregnancies and diseases 

could influence this development [5,7,8,50,51]. The differences in growth pattern between the 

human on the one side and the mouse and its relatives on the other side may have an 

important influence during gestation. Thus, differential and growth aspects should not be 

uncritically investigated in an animal model such as the mouse. For instance, Carter[19] 

provided a balanced and critical discussion on the suitability of the mouse as model species in 

comparison for human placentation.  

However, the absolute volume of the mouse placenta during gestation and near term 

[9,28,48,49, our results] was about 2 to 3 fold higher than that of N. lasiurus, which had a 

greater body mass. Placental efficiency near term was more than 10 in the mouse [9,49,52], 

but only 0.9 for N. lasiurus. The relative values of the placental regions in N. lasiurus 

indicated that the labyrinth was the most prominent area throughout gestation. In the mouse, 

the labyrinth also was the most prominent area [9, own results], but its relative size in 

comparison to the junctional zone was not that different than in N. lasiurus. Only in the 

labyrinth, the fetal capillaries and maternal blood channels are in contact; thus this area has a 

key role for fetomaternal exchange processes and fetal growth. We can only speculate that the 

very low placental efficiency in sigmodont rodents limits the relative decrease of the labyrinth 

during pregnancy. The junctional zone contains giant cells, glycogen cells and 

spongiotrophoblasts [9,26,44], which may have important endocrine function in early 

gestation, but which may not be essential to maintain the exponentially growing fetuses 

towards term. 
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The relative volumes of the components inside the labyrinth as most important area for 

fetomaternal exchange differ during gestation in N. lasiurus: fetal vessels and giant cells 

increased, trophoblast decreased and maternal blood spaces were without significant changes. 

These changes may contribute to meet the demands of the developing fetus for adequate 

nutrition and probably to compensate the low placental efficiency. The relative increase of 

fetal vessels seems to be most important in that regard. Moreover, the relative reduction of the 

trophoblast in advanced pregnancy corresponds to a thinning of the three-layered interhemal 

barrier that optimizes the diffusion distance between the maternal and fetal blood systems 

[44]. In the mouse, trophoblast became the relative most abundant tissue, whereas particularly 

giant cells were reduced [9, own results]. Optimization for exchange seems to be less 

significant compared to N. lasiurus, which may reflect the effective placentation in the mouse. 

Finally, trophoblastic giant cells maintain important functions for invasion processes in early 

mouse gestation including the modulation of hormones and growth factor activities [53,54]; 

their reduction towards term correlate with that function. Further studies are necessary to 

reveal additional functions that may be realized in the labyrinthine giant cells in sigmodontine 

rodents and that may explain their relative explosion during advanced pregnancy even though 

trophoblast in general was reduced. 

 

Conclusion 

Though structural aspects of placentation were relatively similar in N. lasiurus and the mouse, 

the quantitative dynamics showed important differences. In particular, the low placental 

efficiency in N. lasiurus seemed to force a more pronounced optimization for fetomaternal 

exchange processes. 
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Figure 1: Placental structure. (A) H&E. Near term placenta in N. lasiurus with labyrinth 

zone (Lz), junctional zone (Jz), and decidua (Dd). (B) H&E. Mouse placenta near term. (C) 

H&E. Labyrinth in early gestation in N. lasiurus. Fetal vessel (FV) and capillaries (FC) had 

nucleated erythrocytes and differed from maternal blood channels (MBC) with a-nucleated 

erythrocytes that were lined by trophoblast (TB). Giant cells (GC) were frequent. (D). 

Vimentin. N. lasiurus near term, labyrinth. Positive response in endothelium was used to 

identify the fetal blood system. Trophoblast borders of the maternal blood spaces and giant 

cells (GC) were vimentin-negative. Main components were identified, marked and analyzed 

by the Mercator® software.  
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Figure 2: Fetomaternal interface. (A) Total volumes of placenta and main regions during 

gestation in N. lasiurus and near term in the mouse (M. musculus). (B) Relative volumes of 

placenta and main regions during gestation in N. lasiurus and near term in the mouse.  
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Figure 3: Results from One Stop Stereology. Relative volumes of the main components in 

the labyrinth of N. lasiurus. (A) Fetal vessels. (B) Giant cells. (C) Trophoblast. (D) Maternal 

blood channels. 
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Placentation in Sigmodontinae: a rodent taxon
native to South America
Phelipe O Favaron1, Anthony M Carter2, Carlos E Ambrósio3, Adriana C Morini1, Andrea M Mess1,
Moacir F de Oliveira4 and Maria A Miglino1*

Abstract

Background: Sigmodontinae, known as “New World rats and mice,” is a large subfamily of Cricetidae for which we
herein provide the first comprehensive investigation of the placenta.

Methods: Placentas of various gestational ages ranging from early pregnancy to near term were obtained for five
genera, i.e. Necromys, Euryoryzomys, Cerradomys, Hylaeamys, and Oligoryzomys. They were investigated by means of
histology, immunohistochemistry, a proliferation marker, DBA-lectin staining and transmission electron microscopy.

Results: The chorioallantoic placenta was organized in a labyrinthine zone, spongy zone and decidua and an
inverted yolk sac persisted until term. The chorioallantoic placenta was hemotrichorial. The interhemal barrier
comprised fetal capillary endothelium and three layers of trophoblast, an outermost, cellular layer and two syncytial
ones, with interspersed trophoblast giant cells (TGC). In addition, accumulations of TGC occurred below Reichert’s
membrane. The junctional zone contained syncytial trophoblast, proliferative cellular trophoblast, glycogen cells
and TGC that were situated near to the maternal blood channels. In three of the genera, TGC were also
accumulated in distinct areas at the placental periphery. PAS-positive glycogen cells derived from the junctional
zone invaded the decidua. Abundant maternal uNK cells with positive response to PAS, vimentin and DBA-lectin
were found in the decidua. The visceral yolk sac was completely inverted and villous.

Conclusion: The general aspect of the fetal membranes in Sigmodontinae resembled that found in other cricetid
rodents. Compared to murid rodents there were larger numbers of giant cells and in some genera these were
seen to congregate at the periphery of the placental disk. Glycogen cells were found to invade the decidua but
we did not identify trophoblast in the walls of the deeper decidual arteries. In contrast these vessels were
surrounded by large numbers of uNK cells. This survey of wild-trapped specimens from five genera is a useful
starting point for the study of placentation in an important subfamily of South American rodents. We note,
however, that some of these rodents can be captive bred and recommend that future studies focus on the study
of time dated pregnancies.

Background
Muridae and Cricetidae are the most species-rich
families of rodents, with around 600 species in each
family [1]. For both taxa there are still important gaps
in basic knowledge about reproductive biology. In parti-
cular, the development of the placenta is not well
understood for the majority of species. Muridae includes
several laboratory models, such as mouse and rat, for
which placentation is very well documented [e.g., 2-9],

yet 98% of the murid species have not been studied with
regard to their placentation [10]. Cricetidae is even less
well covered although some basic data is available for
the golden hamster Mesocricetus auratus from the sub-
family Cricetinae [11-13]. In addition, some aspects of
placentation have been documented for members of the
subfamily Arvicolinae, namely voles and lemmings
[14,15], and the North American deer mouse Peromys-
cus maniculatus from the subfamily Neotominae
[15,16]. But for the largest subfamily, the Sigmodonti-
nae, with 377 recognized species in 74 genera [1], data
on placentation is very sparse. The only species studied
so far is Calomys callosus, which has been used as an
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experimental model for parasitological and other dis-
eases [17-22].
Sigmodontine rodents form a monophyletic clade

[23-25]. These rodents are largely confined to the Neo-
tropics [26], and are often referred to as “New World
rats and mice”. They are known to transmit diseases to
humans and domestic animals. Antibody prevalence
indicates that sigmodontine species are reservoirs of
Hantavirus in the several regions of Brazil and other
parts of Latin America [27]. In addition, they are the
most important reservoirs of zoonotic cutaneous leish-
maniasis throughout their range [24]. For this reason
they are generally considered as pests. On the other
hand, sigmodontine rodents usually possess restricted
ranges, and are vulnerable to habitat loss. Thus, they
may serve as indicators for biodiversity purposes [28]. A
better understanding of reproductive biology in these
species is therefore desirable and needs to include a
comprehensive analysis of placental development and
structure.
We here provide a detailed study on placentation in

five genera of sigmodontine rodents (Necromys, Euryor-
yzomys, Cerradomys, Hylaeamys and Oligoryzomys).
Data on reproduction in this subfamily is sparse but
where known gestation lasts 23 to 30 days, slightly
longer than in mice, rats and other cricetids
[9,12,26,29]. Placentas from various gestational stages,
ranging from early pregnancy to near term, have been
studied by a variety of techniques including immunohis-
tochemistry, DBA-lectin staining and transmission elec-
tron microscopy. The findings are compared and
contrasted with what is known about placentation in
other murid and cricetid rodents.

Methods
Material
Placentae from five genera of sigmodontine rodents
were investigated: Necromys, Euryoryzomys, Cerrad-
omys, Hylaeamys and Oligoryzomys (Table 1). The
nomenclature follows a recent revision of the Oryz-
omys complex by Weksler et al. [25]. Most of the
material was obtained from the collection of the
Museum of Zoology, University of Sao Paulo
(MZUSP). Additional material of Necromys was
obtained from a breeding group at the Universidade
Federal Rural do Semi Árido, Mossoró, Rio Grande do
Norte (CEMAS). Euryoryzomys was live-trapped at Sao
Joaquim da Barra, Sao Paulo (SJB). The identification
of Euryoryzomys was made by the Laboratory of Ecol-
ogy and Evolution, Butantan-Institute, Sao Paulo. Vou-
cher material was given to the Museum of Veterinary
Anatomy (MAV), University of Sao Paulo. The other
material is now housed at the School of Veterinary
Medicine, University of Sao Paulo.

The museum specimens had been fixed in formalde-
hyde and stored in 70% alcohol. Tissue was processed
by standard methods, embedded in paraffin (Paraplast;
Oxford Labware, St Louis, MO, USA) and sectioned at 5
μm using an automatic microtome (Leica, RM2155,
Germany).

Histology, immunohistochemistry and lectin staining
Sections were stained with hematoxylin and eosin (HE),
Masson’s trichrome, picrosirius, and periodic acid-Schiff
(PAS). In addition, immunohistochemistry was per-
formed following the approaches used in previous stu-
dies from our laboratory [see 30,31]. Cytokeratin was
used to identify trophoblast cells and was detected by a
rabbit polyclonal antibody (1:300; PU071-UP, Biogenex,
San Ramon, California, U.S.A.). Mouse monoclonal anti-
human primary antibodies were used to detect vimentin
(1:300; V9, sc-6260, Santa Cruz Biotechnology, Santa
Cruz, California, USA), a-smooth muscle actin (1:300;
Clone 1A4, DakoCytomation, Carpinteria, California,
USA), and PCNA (1:400; PC10, sc-56, Santa Cruz Bio-
technology, Santa Cruz, California, USA). Negative con-
trols were performed using anti-mouse IgG (1:500;
AP308F, Chemicon International Temecula, California,
USA) as the primary antibody solution.
In addition, samples from three species (Necromys

lasiurus, Hylaeamys megacephalus, and Cerradomys gr.
subflavus,) were stained using a Dolichos biflorus (DBA)
lectin to identify mature uNK cells, following the proto-
col described by Zhang et al. [4].

Transmission electron microscopy
Samples for transmission electron microscopy, derived
from freshly obtained material of Necromys and Euryor-
yzomys, were fixed in 2.5% glutaraldehyde. Tissues were
maintained in this solution for 48 h and post-fixed for 2
h in 2% phosphate-buffered osmium tetroxide (pH 7.4,
for 2 h), then washed in phosphate buffer (3 × 10 min)
and immersed in 3% uranyl acetate solution overnight.
After being re-washed in buffer (3 × 10 min), tissues
were dehydrated in alcohol and immersed in propylene
oxide for 10 min. Finally, the samples were embedded in
Spurr’s Resin (Polysciences, Warrington, PA, USA).
Ultrathin sections were made on an automatic ultrami-
crotome (Ultracut R, Leica Microsystems, Germany),
contrasted with 2% uranyl acetate and 0.5% lead citrate
and studied in a transmission electron microscope
(Morgagni 268D, FEI Company, The Netherlands; Mega
View III camera, Soft Imaging System, Germany).

Results
Macroscopic structure
In all taxa investigated the chorioallantoic placenta was
situated at the antimesometrial side of the bicornuate
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uterus and a choriovitelline placenta persisted through-
out gestation (Figures 1A-C). The embryos were situ-
ated towards the mesometrial side of the uterus. The
definitive chorioallantoic placenta was discoidal to
ovoid in shape. The junction between the chorion and
the uterus was restricted to an area at the antime-
sometrial side of the uterus (Figures 1B,C). A delicate
umbilical cord was attached to the center of the pla-
cental disk. The visceral yolk sac was completely
inverted at all stages (Figures 1B,C).

Labyrinth
The chorioallantoic placenta was composed of a labyr-
inth situated towards the fetal or the mesometrial side
of the uterus and an inner junctional zone (or trophos-
pongium) adjacent to the decidua (Figures 1B,C). The
labyrinth was vascularized from both the maternal and
fetal circulations. The maternal blood was found to flow
through tubular channels, the maternal blood lacunae or

blood channels (Figure 2A), also found in the junctional
zone (Figure 2B). The fetal vessels had intact endothe-
lium, resulting in vimentin-positive response of the
labyrinth (Figures 2C,D). The walls of the lacunae were
composed of syncytial and cellular trophoblast. In addi-
tion to normal-sized trophoblasts, larger cells were
interspersed, the sinusoidal trophoblast giant cells (Fig-
ure 2A). Thus, the barrier varied in thickness, including
thinner and thicker regions. In addition, groups of TGC
occurred at the outer border of the labyrinth, adjacent
to Reichert’s membrane.

Interhemal barrier
The labyrinth is the region of feto-maternal exchange.
Trophoblastic trabeculae formed the barrier between the
fetal and maternal circulations. In contrast to the fetal
system that had intact capillaries, the maternal blood
flowed through trophoblast-lined channels (Figures 3A-
C). As mentioned above, the thickness of the placental

Table 1 Material collected with values

Fetuses Placentae

Species and Collection Number Geographical Origin FL (cm) FW (g) PW (g) PV (ml) PL (cm) PD (cm)

Necromys lasiurus

MAV (CEMAS 03) Mossoro, RN Implantation - - - - -

MAV (CEMAS 04) Mossoro, RN 0.5 0.148 0.052 0.2 0.5 0.3

MAV (CEMAS 05) Mossoro, RN 0.6 0.151 0.065 0.2 0.6 0.4

MZUSP (APC 1140) Santa Bárbara, SP 1.3 0.377 0.142 0.4 1.1 0.9

MZUSP (APC 1246-1) Serra Geraldo Tocantins, TO 3.1 3.354 0.696 0.9 1.4 0.7

MZUSP (APC 1246-2) Serra Geraldo Tocantins, TO 3.1 3.432 0.407 0.5 1.3 1.1

MZUSP (APC 1246-3) Serra Geraldo Tocantins, TO 2.5 1.964 0.324 0.5 1.2 0.6

MAV (CEMAS 01) Mossoro, RN near term - - - - -

MAV (CEMAS 02) Mossoro, RN near term - - - - -

Cerradomys gr. subflavus

MZUSP (APC 1157) Santa Barbara, SP 2.8 5.223 0.627 0.9 1.5 1.2

MZUSP (APC 1177) Santa Barbara, SP 2.0 0.834 0.897 1.0 1.2 0.9

MZUSP (APC 1177-1) Santa Barbara, SP 2.4 0.329 0.334 0.5 1.1 0.8

MZUSP (APC 1177-2) Santa Barbara, SP 2.2 0.312 0.299 0.5 1.0 0.7

Euryoryzomys sp.

MAV (SJB 01) São Joaquim da Barra, SP 1.6 0.907 - - - -

MAV (SJB 02) São Joaquim da Barra, SP 1.8 0.933 - - - -

Hylaeamys megacephalus

MZUSP (APC 1022-1) Serra das Araras, MT - - 0.222 0.1 1.0 0.5

MZUSP (APC 1022-3) Serra das Araras, MT - - 0.095 0.1 1.0 0.6

MZUSP (MRT 08415) Goiania, GO 1 0.107 0.209 0.4 0.9 0.6

MZUSP (MRT 08408) Goiania, GO 2.2 1.082 0.538 0.9 1.1 1.0

Oligoryzomys sp.

MZUSP 32729-1 Cotia and Ibiuna, SP 2.4 1.186 0.079 0.2 1.2 0.8

MZUSP 32729-4 Cotia and Ibiúna, SP 2.3 1.188 0.174 0.3 1.1 0.8

MZUSP 31167 Piedade, SP 1.0 0.118 0.051 0.1 0.6 0.5

MZUSP 32735 Piedade, SP 0.5 0.025 0.075 0.1 0.6 0.5

Fetal length (FL), fetal weight (FW), placental weight (PW), placental volume (PV), placental length (PL) and placental diameter (PD). Most specimens were from
the collection of the Museum of Zoology, University of Sao Paulo, SP, Brazil (MZUSP) with temporary museum numbers given in brackets. The nomenclature
follows a recent revision of Oryzomys by Weksler et al. [25]. Fresh material was collected at CEMAS, Mossoro, RN, and in São Joaquim da Barra (SJP), SP.
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barrier varied greatly in all taxa investigated, including
very thin areas but also thicker parts (Figure 2A). How-
ever, the minimal thickness in the two taxa that were
studied by electron microscopy was found to be
approximately 2.5 μm in Necromys and 7 μm in Euryor-
yzomys. The placental barrier comprised three tropho-
blastic layers (Figures 3B-F), resulting in a
hemotrichorial condition. The outermost layer (TI) lined
the maternal blood channels. It was cellular in nature
(Figures 3E,F). In places this layer (TI) was reduced to a
very thin flange, but with projections towards the mater-
nal blood (Figures 3E,F). The middle layer (TII) was
much thicker and only loosely attached to the layer
above it. It was syncytial in nature (not shown). How-
ever, an irregularly folded structure was present. Finally,
the innermost layer (TIII) was likewise syncytial (Figures
3B,C). It was very closely attached to the neighboring
layer (TII), including tight and intermediate junctions as

well as desmosomes (Figure 3D). Moreover, this layer
(TIII) had a strong connection to the basement mem-
brane of the fetal capillary endothelium (Figure 3D). In
the areas of the labyrinth that were characterized by a
thicker barrier between the two circulations, additional
trophoblast and sinusoidal trophoblast giant cells were
present below the innermost layer (TIII). It was mostly
cellular.

Junctional zone and giant cell region
The junctional zone (Figures 4A,B) abutted the decidual
region. It consisted largely of spongiotrophoblast. In
most areas, both syncytial and cellular trophoblast were
found (Figure 4C), but in some places only a thin syncy-
tial layer was associated with the maternal blood spaces
(Figure 4D), whereas in others there were trophoblast
cells. The trophoblast cells were actively proliferative, as
indicated by PCNA-staining. In early pregnancy, such
proliferative trophoblast clustered as nests inside the

Figure 1 Gross morphology. (A) Cerradomys, near term (MZUSP/
APC-1157). Chorioallantoic placenta (CA), umbilical cord (UC) and
visceral yolk sac (VYS). (B) Histology of the placenta near term in
Cerradomys (MZUSP/APC 1177-1) with the main regions of interest
including decidua (D) with supplying maternal arteries (MA),
junctional zone (JZ), and labyrinth (LAB). (C) Oligoryzomys. Near term
placenta (MZUSP 32729-1).

Figure 2 Main regions of the chorioallantoic placenta . (A)
Cerradomys, near term (MZUSP/APC 1177-1). HE. Trophoblast layers
separated maternal blood channels (MBC) and fetal capillaries in the
labyrinth; the latter with intact endothelium (arrows). The placental
barrier varied, possessing very thin areas and some thicker regions
that included sinusoid trophoblast giant cells (arrowheads). (B)
Necromys, near term (MAV/CEMAS 01). Immunohistochemistry for
cytokeratin. In contrast to the labyrinth, the junctional zone did not
possess fetal vessels. The maternal blood channels in this area were
associated with trophoblast. (C) Necromys in mid gestation (MZUSP/
APC 1140). Immunohistochemistry for vimentin showed positive
response for the fetal blood vessels (arrow) in the labyrinth (LAB),
indicating an intact endothelium. In the visceral yolk sac (VYS)
mesoderm was stained. In contrast, the maternal blood system of
the labyrinth and junctional zone (JZ) lack endothelium, resulting in
the vimentin-negative response of the junctional zone. In the
decidua (D), maternal cells of mesenchymal origin were stained
(arrow heads). (D) Necromys in mid gestation (MZUSP/APC 1140).
Higher magnification of the labyrinth. Fetal vessels (arrow) ran inside
the trophoblastic (vimentin-negative) layers that lined the maternal
blood channels.
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junctional zone (Figure 4E), whereas it was more fre-
quent and distributed throughout this region in more
advanced pregnancies (Figures 4F,G). Moreover, tropho-
blast giant cells were dispersed within the junctional
zone, closely associated with the maternal blood chan-
nels (Figures 4H). They had large nuclei and prominent
chromatin. The largest amount of trophoblast giant cells
inside the junctional zone was found in Oligoryzomys
and Necromys, in both closely associated with the spon-
giotrophoblast. In the three other genera of sigmodon-
tine rodents that had fewer trophoblast giant cells inside
the junctional zone - Cerradomys, Hylaeamys and

Euryoryzomys - trophoblast giant cells were found to be
accumulated in distinct regions at the periphery of the
placental disk (Figures 5A,B). All investigated genera of
sigmodontine rodents possessed a continuous band of
trophoblast giant cells, situated between the decidua and
the junctional zone (Figure 5C). This band was con-
nected to the region of accumulated trophoblast giant
cells in the three above mentioned genera. The giant
cells were mostly bi- or multinucleated in nature.
Neither the spongiotrophoblast nor the trophoblast

giant cells associated with the junctional zone showed
positive reactions to PAS staining. This distinguished

Figure 3 Ultrastructure of the labyrinth in mid gestation. (A) Necromys (MZUSP/APC 1246-3). The placental barrier separated a maternal
blood channel (MBC) and a fetal capillary (FC) with intact endothelium (EC) and a red blood cell (RBC). (B) Necromys (MZUSP/APC 1246-3). The
placenta comprised three trophoblastic layers (TI, TII and TIII). (C) Euryoryzomys (MAV/SJB 02). The hemotrichorial placenta. (D) Necromys (MZUSP/
APC 1246-3). There was a strong contact between layer TIII and the basement membrane of the endothelial cell (arrow). Different types of
junctions occurred between trophoblast layers TII and TIII, including tight junctions (TJ), intermediate junctions (CJ) and desmosomes (circle). (E)
Necromys (MZUSP/APC 1246-3). The outermost layers in detail. (F) Euryoryzomys (MAV/SJB 02). Two cells belonging to layer TI.
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Figure 4 The junctional zone. (A) Necromys, early pregnancy (MAV/CEMAS 05). HE. The junctional zone (JZ) with simple structure facing
towards the decidua. The border was not sharp with trophoblast derivatives (arrows) invading into the decidua. (B) Cerradomys, near term
(MZUSP/APC 1157). The junctional zone had a folded structure arranged around the maternal blood channels (MBC). (C) Necromys, near term
(MAV/CEMAS 02). TEM. Syncytial trophoblast (Syn TS) lined the maternal blood channels (MBC), associated with underlying cellular trophoblast
(Cell TS). (D) Necromys, near term (MAV/CEMAS 02). TEM. In places the trophoblast separating the maternal blood spaces was represented only
by a thin syncytial layer (arrow). (E) Necromys in early pregnancy (MAV/CEMAS 05). PCNA. Clustered groups of proliferating trophoblast cells
(arrow) occurred in the junctional zone. (F) Necromys in mid gestation (MZUSP/APC 1246-1). PCNA. In more advanced stages, proliferating cells
were widespread in the junctional zone. (G) Necromys in mid gestation (MZUSP/APC 1246-1). PCNA. Higher magnification. (H) Cerradomys, near
term (MZUSP/APC 1157). HE. Among the spongiotrophoblast in the junctional zone, trophoblast giant cells (TGC) occurred. They were close to
the maternal blood spaces and had large nuclei and prominent chromatin.
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them from another type of cell, the so-called glycogen
cells, the only type of fetal cell that showed positive
reaction to PAS (Figure 6A). The glycogen cells were
present inside the junctional zone as well as on the
outer border, from which they invaded into the decidual
region (Figures 6A-B). This extraplacental trophoblast
was identified by cytokeratin-immunopositivity (Figure
6C), and was vimentin-negative.

Decidua and maternal blood supply
The uterine spiral arteries entered the placenta in the
decidual region (Figure 7A). As indicated by immuno-
histochemistry for vimentin, the mesometrial arteries
possessed an intact endothelium (Figure 7B). In con-
trast, the endothelium of the maternal vessels near the
placental disk was not completely intact. Remnants of
the endothelium were detected by using vimentin stain-
ing (Figure 7C). These findings suggested that the pro-
cess of trophoblast invasion was restricted to regions
adjacent to the placenta. Closely associated with the
maternal arteries of the decidua in all species examined,
there was a large amount of both smaller and larger
cells that possessed PAS-positive granules (Figures 8A,
B). Such cells were often found closely grouped
together. In some of these cells more than one nucleus
was present (Figure 8B). In addition to PAS, these cells
reacted positively for vimentin (Figure 8C), indicating

that they were derived from mesenchymal tissue and
thus must be of maternal origin. They were identified as
uterine natural killer cells (uNK cells). In early preg-
nancy such PAS-positive and vimentin-positive uNK
cells were also found near the developing placental disk
(Figure 8D). Cells associated with the maternal arteries

Figure 5 Giant cells. (A) Euryoryzomys in mid gestation (MAV/SJB
01). HE. Trophoblast giant cells (TGC) were accumulated at the
outer areas of the placental disk, adjacent to the labyrinth (LAB) and
junctional zone (JZ). (B) Euryoryzomys in mid gestation (MAV/SJB
02). TEM. Trophoblast giant cells at higher magnification. These cells
were binucleate in nature. (C) Cerradomys, near term (MZUSP/APC
1177-1). HE. A continuous layer of trophoblast giant cells (TGC) was
situated between the junctional zone (JZ) and the decidua (D).
Some cells were binucleate (arrow). (D) Oligoryzomys, near term
(MZUSP 32729-1). HE. Some trophoblast giant cells were
multinucleate.

Figure 6 Glycogen cells in mid gestation. (A) Hylaeamys (MZUSP/
APC 1022-1). PAS. Glycogen cells (arrows) at the outer margin of the
junctional zone (JZ) just above the decidua (D). (B) Necromys
(MZUSP/APC 1140). HE. Glycogen cells (arrows) invading the
decidua near a maternal blood channel (MBC) that was entering the
placenta. (C) Necromys (MZUSP/APC 1140). Immunohistochemistry
for cytokeratin confirmed the trophoblastic nature of cells that
originated from the junctional zone and invaded the decidua.
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were not cytokeratin-positive (Figure 8E). The data once
more supported their identification as uNK cells and
indicated the restricted mode of trophoblast invasion
into the decidua. In detail, the uNK cells mostly had
large nuclei with irregular or spherical shape and some
glycogen granules (Figure 8F). Using DBA-lectin staining
(a phenotypic marker for uNK cells), we were able to
detect positively reacting uNK cells associated with the
blood vessels and inside the decidua (Figure 9A,B).

However, DBA-lectin staining in sigmodontine rodents
was not specific to uNK cells, marking also cells inside
the labyrinth, the endothelium of the fetal capillaries in
particular (Figures 9C,D), as well as the visceral yolk sac
epithelium (Figure 9E).

The visceral and parietal yolk sac
An inverted yolk sac placenta was present throughout
pregnancy. It was closely attached to the labyrinthine
region of the chorioallantoic placenta. The mostly one-
layered parietal yolk sac covering was associated with a
well-developed Reichert’s membrane (Figures 10A-C).
Especially in early to mid gestation the visceral yolk sac
was highly villous (Figures 10C,D). The outer layer of the
yolk sac consisted of visceral endoderm cells with cuboi-
dal shape. The yolk sac endoderm cells reacted positively
to PAS, including plenty of granular vesicles. Masson’s
Trichrome staining in Cerradomys suggested hemopha-
gous activity (Figure 10D). In all species investigated, the
cells of the yolk sac endoderm were separated by a base-
ment membrane from the underlying mesoderm, which
was well vascularized by vitelline blood vessels (Figures
10C, 11A). The nuclei of the visceral yolk sac endoderm
were situated near the base of the cells. Their apical sur-
face possessed numerous microvilli (Figure 11A,B). No
coated pits were found. The cytoplasm included many
rough endoplasmic reticulum cisterns, some glycogen
granules, and vesicle-like vacuoles as well as scattered
dense droplets with a great variability of shape and size
(Figures 11B-D). In addition, intracellular spaces were
evident in the endodermal cells (Figure 11D). The vitel-
line vessels included capillaries with fenestrated regions
of endothelium (Figures 11E,F).

Discussion
Sigmodontinae is a South American radiation of cricetid
rodents. Placentation in this speciose subfamily has been
little studied and information is limited to a single spe-
cies Calomys callosus [17-22]. Our aim therefore was to
study a broader sample. Whilst we were able to study
different gestational stages from five genera these were
collected mainly in the wild. In contrast to studies of
laboratory rodents we did not have carefully spaced spe-
cimens of known gestational age.
As in other murid and cricetid rodents, the chorioal-

lantoic placenta consisted of three readily identifiable
zones: labyrinth, junctional zone and decidua. An
inverted choriovitelline or yolk sac placenta persisted
until term. Because this basic design resembles that of
the mouse, for which placental development and cell
lineages are best understood [2,3,5-8,32-38], our findings
are discussed in relation to this species as well as to
other cricetid rodents such as the golden hamster, lem-
ming and deer mouse [13-16].

Figure 7 Decidua. (A) Necromys in mid gestation (MZUSP/APC
1140). HE. Maternal spiral arteries (MA) in the decidua (D) on their
way to the junctional zone (JZ). They were associated with large
cells (arrows). (B) Necromys, near term (MAV/CEMAS 01).
Immunohistochemistry for vimentin. An artery in the mesometrium
possessed an intact endothelium (arrow). (C) Oligoryzomys, near
term (MZUSP 32729-1). Immunohistochemistry for vimentin
identified remnants of the endothelium (arrow) of a maternal artery.
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Labyrinth and interhemal barrier
The labyrinth consisted of maternal blood channels
enclosed by trophoblast and running roughly parallel to
fetal capillaries. As in other murid [16] and cricetid
[11,12,15,16,21] rodents, there were three layers of tro-
phoblast, the inner two syncytial and the outer one cellu-
lar. Details of the structure of the interhemal barrier,
such as the variation in thickness and the complex infold-
ing of layer TII, were similar to what has been described
in other subfamilies of cricetid rodents [12,17]. In the
mouse all three trophoblast layers are derived from the

same lineage [6]. They have distinct patterns of gene
expression, however, and form discrete populations early
in development [34]. Whilst we did find giant cells in the
labyrinth, it remains to be shown if they are equivalent to
the sinusoidal giant cells identified in the mouse on the
basis of gene expression and polyploidy [34,37]. Although
a hemotrichorial placenta is present in all murid and cri-
cetid rodents so far examined, there are seven known
variants of the interhemal barrier in rodents [39] and our
previous analysis suggested that the hemotrichorial type
of barrier is a derived character state [39].

Figure 8 Uterine natural killer (uNK) cells. (A/B) Oligoryzomys in mid gestation (MZUSP 31167). PAS-positive cells accumulated near the
maternal blood vessel (MA) in the decidua (D). Some were binucleated (arrows). (C) Oligoryzomys in early pregnancy (MZUSP 32735). Positive
response to vimentin indicated that the cells were of mesenchymal origin, representing maternal uNK cells, not trophoblast. (D) Necromys in
early pregnancy (MAV/CEMAS 04). Vimentin. In early gestation, the uNK cells were frequent also near to the outer margin of the placental disk
(CA), which consisted of spongiotrophoblast and was vimentin-negative. (E) Necromys in early pregnancy (MAV/CEMAS 04). Immunostaining for
cytokeratin. The negative response indicated that the invasion of trophoblast cells was limited to areas near the placenta. (F) Euryoryzomys in
early pregnancy (MAV/SJB 01). TEM. The uNK cells in the decidua possessed large spherical nuclei (N) with irregular shape and distinct nucleoli
(NC).
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Junctional zone
As in other murid and cricetid placentae [6,13,33], there
was a prominent junctional zone devoid of fetal vessels
but with large trophoblast-lined maternal blood spaces.
Two distinct types of trophoblast are found here: spon-
giotrophoblasts and glycogen cells. They were long
thought to have a common origin but glycogen cells
may be derived from precursors in the ectoplacental
cone that, like them, express protocadherin 12 [40]. In
the mouse placenta at E16.5 about 40% of the spongy
zone is made up of glycogen cells but the proportion
diminishes towards term [3]. We found relatively few
glycogen cells in our specimens but this was difficult to
interpret since gestational ages were not known.

Trophoblast giant cells
The classical giant cells of the rodent placenta, first
recognized by their large size and high degree of poly-
ploidy [41], are now referred to as parietal TGCs [34]. A
few of them, sometimes known as primary giant cells,
are derived from the mural trophectoderm, but the
majority comes from the Tpbpa-negative lineage of the
polar trophectoderm [6]. In the mouse they form a
nearly continuous layer that marks the boundary
between fetal and maternal tissues, although this bound-
ary is breeched once the glycogen cells begin to invade
the decidua. As expected, parietal TGCs were found at
this location in the sigmodont placenta. In addition, in
three genera, the giant cells formed a layer many cells
thick at the margin of the disk. A similar accumulation
of giant cells is not known from mouse placenta where
the total population of parietal TGCs is estimated to be
only twenty thousand [3].

Decidua and maternal blood vessels
The extent to which trophoblast invades maternal blood
vessels differs among murid rodents [9]. In the mouse it
has been thought for many years that trophoblast inva-
sion is confined to vessels in the fetal part of the pla-
centa [42]. In contrast, in the rat, trophoblast invasion
by the endovascular route plays an important part in
remodeling of the uterine spiral arteries [9,43]. More
recently it has been recognized that in mouse some tro-
phoblasts migrate by a perivascular route and end up in
the lumen of the maternal arteries [2,34]. Trophoblast
invasion of maternal arteries certainly occurs in the
golden hamster, a cricetid rodent [13,44]. In contrast, in
sigmodonts, we did not find cytokeratin-positive cells in
the walls of the spiral arteries and the vessel endothe-
lium was largely intact. Cytokeratin-positive cells were
not found in the mesometrial triangle. Whilst this is
suggestive of shallow trophoblast invasion in sigmo-
donts, it clearly is an aspect that needs to be systemati-
cally explored in specimens of known gestational age.

Figure 9 DBA-lectin staining in Cerradomys in mid gestation
(MZUSP/APC 1177). (A) Positively reacting cells in the decidua that
were usually in close association with maternal blood vessels. (B)
They possessed large amounts of granules and represented mature
uNK cells. (C) DBA-lectin staining also marked cells inside the
labyrinth, particularly the endothelium of the fetal capillaries (arrow).
(D) The same at higher magnification. (E) The visceral yolk sac
epithelium was stained by DBA-lectin.

Figure 10 Parietal and visceral yolk sac. (A) Necromys in early
pregnancy (MAV/CEMAS 04). Masson’s Trichrome. The parietal yolk
sac (PYS) was one layered and associated with a well-developed
Reichert’s membrane (arrowhead). (B) Necromys in early pregnancy
(MAV/CEMAS 05). HE. Adjacent to the labyrinth and its maternal
blood channels (MBC), trophoblast giant cells (arrow) were present.
(C) Cerradomys in mid gestation (MZUSP/APC 1177-2). HE. The
visceral yolk sac (VYS) was villous and supplied by vitelline blood
vessels (arrows). It was close to the placental disc and the very thin
parietal yolk sac that covered it (arrowheads). (D) Cerradomys in mid
gestation (MZUSP/APC 1177-2). Masson’s Trichrome. Positively
reacting endodermal cells that were partly binucleate.
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Uterine NK cells
The uNK cells are the dominant leukocyte population in
the gravid uterus of rodents and primates. In human
pregnancy they are responsible for the earliest events in
spiral artery transformation, which occur prior to tro-
phoblast invasion [45]. In the mouse they play an even
greater role in adaptation of the maternal arteries, which
fail to widen in the absence of uNK cells [46]. Although
murine uNK cells produce a number of cytokines, the
key molecule appears to be interferon-gamma [47]. For
cricetid rodents, the presence of uNK cells in the walls
of transformed spiral arteries was first shown in the
golden hamster [13]. We have shown that they are

present in large numbers in sigmodont rodents and are
similarly associated with the spiral arteries. It is likely
that they play an important role in vessel widening and
remodeling similar to what has been shown experimen-
tally in the mouse.

Parietal and visceral yolk sac
The yolk sac was no different in structure from what
has been described for other murid and cricetid rodents
[10,14,48-50]. Recently it was reported [50] that there
are no caveolae-like structures in the yolk sac endoderm
of the mouse. Likewise, this appears to be the case in
Necromys and Euryoryzomys, the two sigmodonts we

Figure 11 Ultrastructure of the visceral yolk sac in mid gestation. (A) Euryoryzomys (MAV/SJB 02). The endoderm possessed apical microvilli
(arrows) and basal nuclei (N). They were close to the vitelline capillaries (VC). (B) Necromys (MZUSP/APC 1246-3). Rough endoplasmic reticulum
(RER) and vacuole-like vesicles (VV) in the cytoplasm. (C) Necromys (MZUSP/APC 1246-3). Electron-dense inclusions (D). (D) Euryoryzomys (MAV/SJB
02). Glycogen deposits (Gly), endocytic vesicles (EV) and large intracellular spaces (ICS) were evident in the apical cytoplasm. (E) Necromys
(MZUSP/APC 1246-3). An endothelial cell of a vitelline capillary with fenestrated regions (arrows). (F) Necromys (MZUSP/APC 1246-3). Higher
magnification.
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examined by TEM. This is an interesting contrast to
what consistently is found in the guinea pig [51] and
other hystricognath rodents [e.g. 31,52,53].

Implications for the biology of sigmodont rodents
The sigmodont rodents reached South America at the
time of the Great American Interchange in the Pliocene
Epoch or perhaps even earlier [54]. They underwent a
rapid radiation that led them to occupy a variety of
habitats, including the xeric biomes Cerrado and Caa-
tinga of Brazil [54,55]. Despite their potential impor-
tance as bioindicators [28] and their undoubted
significance as reservoirs of disease [27], they are much
less well studied than, for example, the hystricomorph
rodents of Latin America (e.g. [30,31,51-53,56-58]).
In most respects placentation in this subfamily closely

resembles what has been described for other cricetid
rodents [13,15]; the close similarity in the fine structure
of the interhemal barrier has already been remarked
upon. As we have shown elsewhere, the hemotrichorial
type of placenta first appeared in the common ancestor
or murid and cricetid rodents [39]. Likewise the promi-
nent role of maternal uNK cells in placentation is a fea-
ture that sigmodonts share with other cricetid and murid
rodents [13,46]. The most striking finding in the present
material was the relative abundance of trophoblast giant
cells first described in Calomys [19] and here extended to
a further five genera. In murid rodents giant cells pro-
duce a wide range of hormones and cytokines such as
proliferin [59] and the significance of the expanded giant
cell population in sigmodonts cries for closer attention.
It is, however, unlikely that our understanding of pla-

centation in this subfamily can be further advanced by
field studies. It would be better to establish a breeding
program and obtain a series of time dated pregnancies
from a single species such as Calomys callosus or Necr-
omys lasiurus, both of which have been bred in captiv-
ity. The feasibility of such an approach is apparent from
an earlier study of trophoblast invasion at the start of
pregnancy [17].

Conclusions
In summary the general aspect of the fetal membranes
in Sigmodontinae resembled that found in other cricetid
rodents. The chorioallantoic placenta was organized in a
labyrinthine zone, junctional zone and decidua and an
inverted yolk sac persisted until term. The interhemal
barrier was of the hemotrichorial type. The junctional
zone was comprised of spongiotrophoblast, glycogen
cells and trophoblast giant cells. Compared to murid
rodents there were much larger numbers of giant cells
and in some genera these were seen to congregate at
the periphery of the placental disk. Glycogen cells were
found to invade the decidua but we did not identify

trophoblast in the walls of the deeper decidual arteries.
In contrast these vessels were surrounded by large num-
bers of uNK cells. This survey of wild-trapped speci-
mens from five genera is a useful starting point for the
study of placentation in an important subfamily of
South American rodents. We note, however, that some
of these rodents can be captive bred and recommend
that future studies focus on the study of time dated
pregnancies.
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