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RESUMO 
 
FACCIOTTI, P. R. Influência da idade gestacional sobre as taxas de proliferação 
e apoptose placentária em bovinos [Influence of gestational stage on cell 
proliferation and apoptosis in bovine placenta]. 2009. 176 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 

 
 

A placenta dos mamíferos é um órgão transitório formado pela justaposição das 

membranas fetais e tecidos maternos, sendo responsável pelas trocas fisiológicas 

entre o feto e a mãe e pela síntese de hormônios fundamentais para o sucesso da 

gestação. O crescimento placentário e a nutrição fetal requerem altas taxas de 

crescimento e diferenciação celular, sendo fundamental um balanço adequado entre 

proliferação e morte celular das células trofoblásticas placentárias. Estas células 

possuem propriedades particulares no que diz respeito a suas funções metabólicas, 

endócrinas e angiogênicas, porém a atividade proliferativa destas células em 

diferentes regiões da placenta bovina é desconhecida. Neste estudo, levantamos a 

hipótese de que as células de diferentes regiões placentárias de bovinos devem 

apresentar padrões distintos de atividade proliferativa e morte celular, podendo ser 

algumas regiões mais ou menos responsáveis pelo desenvolvimento fetal ao longo 

da prenhez. Para testar esta hipótese, analisamos as células de diferentes regiões 

da placenta e em diferentes estágios gestacionais através de citometria de fluxo e 

coloração com marcador histoquímico, além de observações macroscópicas e 

histológicas para avaliar a morfologia da placenta e suas regiões. Foram analisadas 

as regiões: central e marginal dos placentônios, área interplacentomal, 

microplacentônios (�1,0cm) e fusões placentomais. Por meio da citometria de fluxo 

realizamos uma distribuição das células placentárias nas diferentes fases do ciclo 

celular, observando a porcentagem de células em proliferação e apoptose. Em 

nossos resultados, encontramos particularidades macroscópicas, histológicas e 

metabólicas nas células de cada região placentária. A margem do placentônio 

apresentou um aumento prematuro de células em apoptose, com um aumento 

crescente a partir de 170 dias até o final da gestação, sugerindo que nesta região se 

inicie a desconexão placentomal. As áreas interplacentomais e fusões de 

placentônios apresentaram um equilíbrio na atividade proliferativa ao longo da 

gestação, sugerindo que a proliferação celular possua uma menor importância para 

a homeostase tecidual nestas regiões. Os microplacentônios apresentaram uma 



 

atividade proliferativa mais lenta, porém crescente ao longo da gestação, sugerindo 

pouca contribuição destas estruturas para a liberação placentária. Estes achados 

estão de acordo com nossa hipótese de que cada região placentária contribui de 

forma distinta para o crescimento da placenta bovina, cada uma delas participando 

de maneira particular no processo de maturação e desconexão placentária e no 

crescimento e nutrição fetal ao longo da gestação. O entendimento das taxas 

proliferativas e apoptóticas é importante para a compreensão da patogênese das 

perdas embrionárias e anormalidades no desenvolvimento placentário. A descrição 

dos processos de proliferação e morte celular em diferentes regiões da placenta de 

gestações bovinas poderá ajudar a elucidar processos fisiológicos desconhecidos 

relacionados ao desenvolvimento do concepto e a falhas gestacionais. Espera-se 

que este estudo forneça elementos essenciais à melhor compreensão do 

desenvolvimento placentário, estabelecendo padrões de normalidade para cada 

região da placenta bovina e auxiliando na compreensão dos mecanismos de falhas 

gestacionais que levam a anormalidades fetais e placentárias, muito comuns em 

técnicas avançadas de manipulação embrionárias, como a fertilização in vitro, a 

produção de animais transgênicos e a clonagem animal. 

 

Palavras-chave: Bovino. Placenta. Proliferação celular. Carúncula. Placentônio. 

Apoptose. 



 

ABSTRACT 
 

FACCIOTTI, P. R. Influence of gestational stage on cell proliferation and 
apoptosis in bovine placenta. [Influência da idade gestacional sobre as taxas de 
proliferação e apoptose placentária em bovinos]. 2009. 176 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 

 
 
The mammalian placenta is a transitory organ consisting of maternal-fetal tissues 

union, responsible for nutrient exchange and synthesis of many hormones which are 

essential for success of the gestation. Placental growth and fetal nutrition require 

high rates of cellular turnover and differentiation, and a balance between proliferation 

and apoptosis in the trophoblastic cells are essential to the placental development. 

The trophoblastic cells, that form the fetal portion of placenta, has unique properties 

and a wide range of metabolic, endocrine and angiogenic functions, but the 

proliferative profile of those cells. In this study we hypothesed that cells from different 

placental regions on bovine placenta must reveal distinct patterns of proliferative 

activity and apoptosis, and some regions may be potentially responsible to distinct 

modulation patterns in fetal growth and nutrition throughout pregnancy. We analyzed 

cells form different regions of normal bovine placenta, namely the central region of 

the placentome, the placentomes edges, interplacentomal areas, placentomal fusion, 

and microplacentomes (�1.0cm). The cells of those regions were analyzed by flow 

cytometry and with a histochemical marker, as well as macroscopical and histological 

analysis. Using flow cytometry we performed the percentage of cells in each cell 

cycle phase, including apoptosis. Our findings indicated macroscopical, histological 

and metabolic particularities in different placental region. The edges of the 

placentome revealed a premature increase in apoptotic cells, with a significantly 

higher number of apoptotic cells from 170 days of gestation. That suggests this 

region to be the point of initiation of placentomal detachment in cattle. 

Interplacentomal areas and placentomal fusions showed no significant variations 

during pregnancy, suggesting that proliferation is minor importance for tissue 

homeostasis in those regions. Microplacentomes revealed a lower but an ascending 

proliferative activity, that suggests the relatively small role of those structures, with 

microplacentomes not contributing significantly to normal of placental functions and 

conceptus development during pregnancy. Taken together, the complete 

understanding of placental apoptotic and proliferative profiles at distinct placental 



 

tissue regions during gestation will shed light to unknown physiological processes 

related to conceptus development, as some regions may be potentially responsible, 

at different degrees of influence, to distinct modulation patterns in fetal growth and 

nutrition throughout pregnancy. In that regard, results from the present study using 

non-manipulated bovine gestations indicated that proliferation and apoptosis exhibit 

patterns that are specific for the individual placental areas during gestation and at 

term in normal, non-manipulated pregnancies in cattle. Variations involving 

proliferation and apoptotic rates may influence placental maturation and detachment, 

compromising placental functions and leading to fetal stress, abnormalities in 

development and abortion, as frequently seen in bovine pregnancies from in vitro 

fertilization and cloning procedures. Our findings describing the pattern of cell 

proliferation and apoptosis in normal bovine pregnancies may be useful for 

unraveling some of the developmental deviations frequently seen in nature and after 

in vitro embryo manipulations. 

 

Key-words: Bovine. Placenta. Cell proliferation. Caruncle. Placentome. Apoptosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil exporta, atualmente, carne bovina para mais de 100 países, 

fortalecendo sua posição como o maior exportador mundial de carne. Porém, a 

atividade apresentou queda em 2009, atribuída, por pesquisadores financeiros da 

Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne), à crise 

financeira mundial. Pela primeira vez, após nove anos de crescimento contínuo, o 

rebanho bovino brasileiro mostrou queda de 0,6% em 2008. A conclusão é da 

Pesquisa de Pecuária Municipal, divulgada em abril de 2009, pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Porém, mesmo com a queda, o Brasil continua a 

ser o segundo maior produtor mundial de bovinos, atrás somente da Índia. Nos 

próximos anos, o consumo mundial de carne deve aumentar, pois há uma tendência 

mundial, a longo prazo, de aumento da renda “per capita”. Com uma ascensão social 

para a classe média, há naturalmente uma mudança no padrão de consumo, sendo 

a principal delas o consumo de alimentos de origem animal. Este fato vem 

acontecendo nos últimos anos e deve continuar pelos próximos 10-20 anos. Há uma 

previsão de fortalecimento do Brasil como grande exportador agropecuário na 

próxima década, mesmo com a incerteza gerada pela crise mundial (estudo 

realizado pelo Ministério da Agricultura – “Projeções do Agronegócio - Brasil 

2008/2009 a 2018/2019”). 

A bovinocultura de corte brasileira caracteriza-se pela criação extensiva 

associada ao baixo uso de insumos. Este fato é conseqüência da grande 

abundância de terras em nosso país, as quais foram incorporadas em detrimento da 

intensificação da produção. Porém, este sistema de criação extensiva levou a uma 

preocupação ambiental, e esta preocupação com o meio ambiente tem se tornado 

destaque mundial desde a década de 1990, causando uma diminuição nos 

investimentos públicos e conduzindo a pecuária a um novo perfil tecnológico com o 

uso mais intensivo de capital. É neste cenário que a pesquisa vem procurando 

desenvolver tecnologias relacionadas com a melhoria da produção de carne no 

Brasil. Atualmente são desenvolvidas diversas pesquisas direcionadas para o 

aumento da eficiência reprodutiva e produtiva em bovinos, tendo como objetivo o 

maior número de bezerros e um maior peso ao desmame, aumentando, assim, a 

produção por área. Com a finalidade de aprimorar as técnicas de produção, avanços 
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tais como a fertilização in vitro de embriões (FIV), a produção de animais 

transgênicos ou clonagem animal por transferência nuclear (TN) estão sendo 

amplamente utilizadas com propósitos científicos ou comerciais. Entretanto, esta 

tecnologia está frequentemente associada a anormalidades gestacionais que podem 

culminar em abortamentos ou anomalias fetais, prolongamento da gestação, menor 

preparação ao parto e nascimento de bezerros com menor sobrevivência pós-parto. 

Estas falhas estão relacionadas principalmente com a receptora do embrião e ao 

desenvolvimento alterado de sua placenta. Com um papel fundamental para o 

sucesso da gestação, a placenta e seu desenvolvimento têm sido alvos de diversos 

estudos científicos, visando melhorar a eficiência e os ganhos na produção.  

 Durante a formação da placenta muitos fatores interagem de maneira precisa 

para que haja um desenvolvimento placentário normal. O desenvolvimento 

placentário é complexo e influenciado por diversos fatores, sendo dependente de um 

balanço adequado entre a proliferação e a morte celular. Assim sendo, o 

entendimento da atividade proliferativa e apoptótica é de grande importância para o 

desenvolvimento, especialmente se este estiver relacionado a perdas embrionárias e 

anormalidades placentárias. Considerando as diferentes regiões existentes na 

placenta bovina, diversos padrões de proliferação e morte celular são esperados, 

com algumas regiões sendo mais ou menos responsáveis pelo desenvolvimento 

fetal ao longo da gestação. Avaliando as diferentes regiões da placenta bovina 

esperamos obter atividades celulares distintas, buscando um maior conhecimento da 

participação em potencial destas regiões na modulação do crescimento e nutrição 

fetal ao longo da prenhez, tornando possível estabelecer um padrão de normalidade 

para cada uma delas ao longo da gestação bovina. Estes dados serão de grande 

importância para auxiliar na compreensão dos mecanismos de falhas gestacionais 

que levam a anormalidades fetais e placentárias, especialmente àquelas associadas 

a técnicas de manipulação embrionárias, como a fertilização in vitro e a clonagem 

animal. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Este trabalho tem por objetivo principal avaliar os índices de proliferação 

celular e apoptose em diferentes regiões placentárias ao longo de gestações 

bovinas. 

 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 

1) Analisar macroscopicamente a placentação do 1° ao 9° mês de gestação, 

observando a presença de placentônios, microplacentônios (�1,0cm) e fusões 

placentomais. 

2)  Analisar histologicamente as regiões placentárias ao longo da gestação:  

• Placentônios: área central e área marginal 

• Placentônios fusionados: área de fusão 

• Área interplacentomal 

• Microplacentônios (�1,0cm)  

3)  Analisar a proliferação celular trofoblástica nas diferentes regiões da placenta, 

através da contagem do número de AgNORs presente nos núcleos celulares. 

4)  Descrever os processos de proliferação e morte celular nas populações 

trofoblásticas de diferentes regiões da placenta bovina, através da análise das 

fases do ciclo celular pela técnica de citometria de fluxo.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Na revisão a seguir são abordados temas referentes à morfologia da placenta 

bovina, abrangendo aspectos macroscópicos e histológicos, bem como descrições a 

respeito da atividade proliferativa e renovação celular necessárias para um completo 

desenvolvimento placentário. Em seguida são abordados ciclo celular e apoptose, 

além de métodos para marcação da atividade proliferativa celular, como a marcação 

histoquímica das NORs e a citometria de fluxo, utilizados neste estudo. 

 

3.1 A placenta bovina 

 

A placenta dos mamíferos é um órgão transitório formado pela justaposição 

das membranas fetais e tecidos maternos, cuja principal função consiste em regular 

o intercâmbio fisiológico entre o feto e a mãe, sendo o órgão responsável pelas 

trocas de nutrientes, excreção e respiração do feto durante o período gestacional. A 

placenta atua também como importante órgão endócrino durante a gestação, 

sintetizando hormônios como a progesterona, estradiol e lactogênio placentário, 

influenciando intensamente o metabolismo materno (WOODING; BURTON, 2008).  

Desde a fertilização, o embrião inicia uma série de processos de divisão e 

implantação na parede uterina, culminando com a formação da placenta e dos 

anexos fetais, que são: córion, âmnio, alantóide e saco vitelínico. 

O desenvolvimento embrionário ocorre após a fecundação do oócito, 

iniciando-se o processo de segmentação, isto é, a divisão da célula ovo até a 

formação de células chamadas blastômeros. Após diversos estágios de divisão, 

modelação e compactação celular, o embrião caracteriza seu estágio de mórula. Em 

seguida inicia-se outra fase de divisão, determinando a fase de blastocisto. 

Enquanto o blastocisto se desenvolve, o embrião se prepara para ser implantado na 

parede uterina. A fase de blastocisto ocorre quando o embrião desenvolve uma 

cavidade central repleta de líquido, a blastocele, a qual é revestida por uma camada 

simples de células, o trofoectoderma. Estas células assumem funções 

especializadas e são conhecidas como células trofoblásticas, constituindo uma 
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camada simples celular que recobre a placenta de todas as espécies domésticas. 

Juntamente com o mesoderma, estas células constituem a camada mais externa da 

placenta, o córion. Com o avançar do desenvolvimento, uma maior quantidade de 

fluido é produzido dentro da blastocele, a qual se tornará a cavidade do saco 

vitelínico. Durante esta fase, há a replicação de outra população de células, para 

formar o embrião propriamente dito, formando uma massa celular interna, a qual se 

concentra em um dos pólos do blastocisto. Esta massa celular é o disco embrionário, 

o qual se tornará o embrião. Outra camada celular (endoderme) cresce a partir desta 

última (trofoectoderme), revestindo a cavidade do saco vitelino, e uma terceira, a 

mesoderme, se estenderá a partir do disco embrionário para formar uma camada 

entre a trofoectoderme e a endoderme. O blastocisto expandido apresenta estas três 

camadas: trofoectoderme, mesoderme e endoderme. A seguir o embrião alonga-se. 

O âmnio se formará através do crescimento do ectoderme e mesoderme ao redor do 

embrião, juntando-se a ele e criando um espaço cheio de fluidos ao seu redor 

(SCHLAFER, 2000). 

  O âmnio representa um envoltório que recobre o embrião, repleto de líquido 

amniótico, rico em albumina, uréia, sais minerais e açúcar (MIES FILHO, 1987). 

Trata-se de outra camada epitelial, derivada do ectoderme embrionário e possuidora 

de um mesênquima de sustentação, embora desprovido de veias, sendo um 

segundo envoltório embrionário/fetal. Esta estrutura tem a função de proteger o 

embrião contra choques mecânicos (LEISER; KAUFMANN, 1994). 

Quando e embrião torna-se feto, porém antes do fechamento da parede 

ventral abdominal, forma-se o alantóide. O alantóide é uma estrutura em forma de 

saco originária do intestino posterior do embrião que se expande e se funde com o 

córion, formando o corioalantóide. O corioalantóide é altamente vascularizado e sua 

face externa é recoberta por células do trofoectoderma. Estas células passam a 

assumir funções especializadas e serão conhecidas, mais tarde, como células 

trofoblásticas (SCHLAFER et al., 2000).  

O saco vitelino se desenvolve como uma estrutura anexa do intestino médio 

embrionário, formada por uma camada de epitélio endodérmico seguido de 

mesênquima fetal vascularizado. Esta estrutura será incorporada ao embrião, dando 

origem ao intestino primitivo. Nos ruminantes é uma estrutura rudimentar, não 

participando das trocas entre mãe e feto (LEISER; KAUFMANN, 1994). Nos 
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mamíferos, regride simultaneamente à evolução embrionária (MIES FILHO, 1987). O 

saco vitelino é uma estrutura em forma de saco ligada à região ventral do embrião e 

está presente nos embriões de todos os vertebrados. Sua principal função é 

armazenar reservas nutritivas (SANTOS; AZOUBEL, 1996), sendo também 

responsável pela produção de hemácias (CUMANO; GODIN, 2001). 

 O embrião passará por um processo de implantação, que consiste na união 

do trofoblasto na parede uterina, contudo, o grau de união entre esses tecidos varia 

de acordo com as espécies. Da implantação resulta a conexão do concepto ao 

endométrio materno, levando a um estabelecimento das estruturas placentárias. O 

processo de implantação se inicia quando o blastocisto assume uma posição fixa no 

útero e inicia uma interação fisiológica com o epitélio uterino. O concepto 

normalmente se fixa próximo à metade do corno ipsilateral ao corpo lúteo, enquanto 

o córion continua a alongar-se até ocupar toda a extensão do lúmen uterino (KING et 

al., 1982). De acordo com Guillomot et al. (1981) são descritos três estágios no 

processo de implantação dos ruminantes: 1) pré-adesão - período no qual o 

concepto se alonga consideravelmente; 2) aposição – estabilização dos contatos 

celulares entre a camada trofoblástica fetal e o epitélio uterino materno; 3) adesão – 

formação da estrutura celular da placenta epiteliocorial. Na espécie bovina este 

processo inicia-se entre os dias 28-32 de gestação, finalizando-se entre 40-45 dias 

(NODEN; LAHUNTA, 1985) ou, segundo Roberts (1986), do primeiro ao quarto mês 

de gestação. Esta fase precede a placentação, que consiste na justaposição das 

vilosidades do córion fetal (ou porção fetal da placenta), com as criptas da mucosa 

uterina. 

Na placentação dos ruminantes ocorre uma adesão generalizada do córion 

com o epitélio uterino e modificações nas interfaces carunculares e cotiledonares 

para formar os placentônios. O córion invade o corpo uterino e seus cornos, 

acompanhando seu formato. A face externa do córion relaciona-se com a mucosa 

uterina formando a placenta (KING; ATKINSON, 1987). A placenta é o único canal 

existente para o transporte de nutrientes para o concepto e a demanda desta 

estrutura aumenta exponencialmente até o momento do nascimento, aliado a uma 

grande modificação em sua estrutura (WOODING; FLINT, 1994). 

 As placentas são classificadas em diversos critérios, os quais podem ser de 

acordo com o tipo de contato, membranas extra-embrionárias participantes, 
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implantação, conexões coriônicas e combinação de tecidos maternos e fetais 

(BANKS, 1992). Ou ainda segundo Leiser e Kaufmann (1994), conforme o tipo de 

membrana placentária, formato da placenta, a interdigitação materno-fetal e a 

separação placentária ao nascimento. 

 De acordo com o número de membranas envolvidas entre a mãe e o embrião, 

ou seja, o arranjo das membranas fetais, as placentas são classificadas em: 

coriônica – o cório não está em contato com outra membrana (fases iniciais da 

placentação), corioamniótica – o córion está em contato com o âmnio (mulher, 

preguiça e início da placentação de ruminantes e suínos), corioalantóide – cório em 

contato com o alantóide (maioria dos mamíferos) e coriovitelínica – córion em 

contato com o saco vitelínico (cadela e roedores) (LEISER; KAUFMANN, 1994). 

Hafez (1954) classificou as placentas dos mamíferos levando em 

consideração a distribuição e formação dos vilos coriônicos, ou seja, de acordo com 

o formato da área de junção materno-fetal. O autor descreve a distribuição e a 

formação dos vilos coriônicos da seguinte forma: placenta difusa, onde os vilos 

coriônicos estão distribuídos uniformemente sobre toda a superfície do córion 

(suínos, eqüinos, golfinhos e primatas); placenta cotiledonária ou múltipla, nas quais 

os vilos são restritos a certas áreas, chamadas cotilédones (ruminantes); placenta 

zonária (carnívoros) e placenta discoidal (primatas), nas quais a relação materno-

fetal se faz em uma faixa ou disco, respectivamente. 

A placenta de ruminantes é caracterizada como cotiledonária, devido à 

presença de cotilédones fetais. Estes, se conectam às carúnculas endometriais, que 

são espessamentos da parede uterina presentes mesmo em vacas não gestantes. 

Durante a gestação, estas carúnculas formam conexões com a proliferação do 

córion, através da penetração das vilosidades coriônicas nas profundas criptas 

carunculares. Os vilos coriônicos formam os cotilédones, unidade fetal que, junto 

com as carúnculas, formam as unidades funcionais da placenta de ruminantes, o 

placentônio. Estes variam em número nas diferentes espécies de ruminantes, sendo 

de 70 a 142 na vaca (PINTO, 2002).  

De acordo com as camadas componentes da membrana inter-hemática (ou 

barreira materno-fetal), as placentas podem ser classificadas em: epiteliocorial – 

trofoblasto em contato com o epitélio uterino; endoteliocorial – trofoblasto em contato 

com o endotélio dos vasos maternos; hemocorial – trofoblasto em contato direto com 
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o sangue materno (WOODING; FLINT, 1994). Kaufmann e Burton (1994) 

classificaram a placenta dos ruminantes como epiteliocorial, porém, Leiser et al. 

(1998) afirmam que a placenta dos ruminantes constitui um subtipo de placenta 

epiteliocorial, denominada placenta sinepiteliocorial, pois células binucleadas 

pertencentes ao epitélio trofoblástico migram em direção ao epitélio uterino e se 

fundem às suas células epiteliais carunculares, originando um sincício materno-fetal. 

Este sincício está em contato com o trofoblasto (córion), portanto, classificada como 

sinepiteliocorial. 

As placentas também podem ser classificadas quanto ao modelo de 

interdigitação, ou seja, como estão dispostos geometricamente os tecidos maternos 

e fetais. De acordo com este critério, as placentas podem ser classificadas em: 

pregueada (suínos), vilosa (ruminantes, humano), labiríntica (roedores) e lamelar 

(carnívoros e primatas). Os ruminantes apresentam o tipo viloso, pois o córion forma 

vilos em forma de árvores que se encaixam perfeitamente ao tecido materno 

correspondente, as criptas, formadas de tecido endometrial intacto (BANKS, 1992; 

LEISER; KAUFMANN, 1994). 

Outro tipo de classificação placentária diz respeito ao modelo de fluxo 

sanguíneo materno-fetal, as quais incluem: corrente cruzada (carnívoros), multivilosa 

(ruminante e mulher) e contra-corrente (roedores). Os ruminantes estão situados 

entre o fluxo contra-corrente e multiviloso (DANTZER et al., 1988). 

Deste modo, a placenta bovina é do tipo cotiledonária, por apresentar áreas 

restritas de contato materno-fetal, os cotilédones, formando projeções vilosas que se 

interdigitam com as criptas carunculares maternas (MOSSMAN, 1987; LEISER; 

KAUFMANN, 1994; WOODING; FLINT, 1994); corioalantóica, devido à fusão do 

córion com o alantóide, os quais, juntos com o âmnio, constituem as membranas 

extra-embrionárias fetais; sinepiteliocorial, devido a migração das células 

binucleadas do trofoblasto para o epitélio uterino, formando de um sincício materno-

fetal em contato com o córion; e vilosa, devido a formação de árvores vilosas nos 

cotilédones fetais. 
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Figura 1 – Fotografia macroscópica e representação esquemática de placenta e feto 
bovino com 70 dias de gestação, onde se observa o feto envolto pelo 
líquido amniótico e os anexos fetais, evidenciando os cotilédones 
presentes na membrana corioalantoideana. (Adaptado de Schlafer et al., 
2000) 

 

O período gestacional varia de acordo com a espécie animal e dentro da 

espécie, variam com a raça, número de crias, sexo, sazonalidade, nutrição e posição 

geográfica (MIES FILHO, 1987). As vacas apresentam período gestacional variando 

entre 270 a 290 dias. O período de gestação se divide em duas fases, a 

embrionária, mais curta e caracterizada por ativa diferenciação celular (45 dias na 

vaca) e a fase fetal, na qual predomina o crescimento do feto (HAFEZ, 2004).  
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Durante a gestação, o útero gravídico deve estar preparado para hospedar o 

concepto, portanto, o endométrio possui papel central, uma vez que é a membrana 

mucosa que reveste o útero gravídico. As carúnculas endometriais são 

características das placentas dos ruminantes. O endométrio dos ruminantes é 

composto de carúnculas uterinas e áreas intercarunculares, nas quais se abrem 

glândulas uterinas. As carúnculas são espessamentos do tecido sub-epitelial do 

útero, presentes mesmo em vacas não gestantes. Estas regiões são áreas 

especializadas de endométrio ausente de glândulas uterinas, além de possuírem 

uma organização vascular completamente diferente da observada em áreas 

glandulares (WOODING; MORGAN; ADAM, 1997; KING; ATCKINSON; 

ROBERTSON, 1982). Durante a gestação, as carúnculas se conectam com as 

proliferações do córion, os cotilédones (MARSHALL, 1952). Nas vacas, as 

carúnculas são convexas, apresentando aspecto liso no início da gestação, 

enquanto, da metade para o final da gestação, apresentam aspecto esponjoso 

devido às criptas (RAM; CHANDRA, 1984). 

Na vaca, os cotilédones possuem forma ovóide, com enormes “tufos” de vilos 

oriundos do córion fetal. Eles são muito ramificados e se adaptam nas criptas 

carunculares de tamanhos correspondentes, onde o total de agregação das criptas 

para recepção dos vilos de um único cotilédone termina nas criptas maternas 

(DRIEUX; THIÉRY, 1951).  

Durante a prenhez, a vascularização dos cotilédones e carúnculas e também 

das áreas intercotiledonárias se intensifica, sendo que nos estágios precoces de 

prenhez não há contato próximo entre as membranas fetais e cotilédones maternos. 

Mas com o avanço da prenhez, os vilos aparecem na superfície da membrana 

coriônica e posteriormente os cotilédones fetais estão visivelmente arranjados em 

fileiras (HAFEZ, 1954). O mesênquima que preenche as vilosidades coriônicas 

origina os vasos sanguíneos do embrião, os quais se comunicam com ele através do 

cordão umbilical, já que a placenta é um órgão extra-embrionário (WOLF et al., 

2003). 

Embora o útero da vaca apresente a formação de carúnculas, é importante 

ressaltar que nem todas formam placentônios durante a gestação. Mesmo que haja 

um pequeno número de carúnculas, ela é compensada pelo aumento do tamanho 
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dos placentônios existentes, possibilitando a eficiência na troca de nutrientes 

(HANADECKY et al., 1988). 

 A placenta dos ruminantes apresenta duas regiões principais, a região 

interplacentomal, área lisa da placenta, desprovida de placentônios, envolvida na 

transferência histiotrófica de nutrientes, e os placentônios, unidade funcional da 

placenta, responsável pela troca hemotrófica de nutrientes e metabólitos entre a mãe 

e o feto (SCHLAFER et al., 2000). Nas áreas interplacentomais, há uma simples 

aposição entre as membranas fetais e o epitélio uterino, porém, nos placentônios a 

face endometrial apresenta profundas criptas carunculares, as quais são penetradas 

por longos vilos cotiledonários de corioalantóide feral (DAVIES et al., 2000). Estas 

conexões entre vilosidades fetais e criptas uterinas são intensamente ramificadas, o 

que aumenta consideravelmente a área de contato entre mãe e feto. 

A região intercaruncular é macroscopicamente pregueada e histologicamente 

possui epitélio simples prismático e lâmina própria. Durante a implantação há o 

desenvolvimento de papilas trofoblásticas nas áreas em que o concepto se aproxima 

da abertura das glândulas uterinas, situadas nestas regiões. Nestas regiões, 

denominadas aréolas, o epitélio uterino não está em contato com o epitélio 

trofoblástico. O contato destas papilas com o lúmen glandular permite a absorção de 

proteínas e outras substâncias pelas aréolas placentárias, estruturas absortivas 

especializadas da região intercaruncular. Nas aréolas também ocorre a fagocitose 

de leite uterino pelas células trofoblásticas, o qual constitui-se importante fonte de 

nutrição para o feto (AMOROSO, 1952; HOYES, 1972; MOSSMAN, 1987; 

KATHIRESAN et al., 1992; ZELLER; KUHN, 1994; GRAY et al., 2001; DANTZER, 

2002). 
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Figura 2 – Representação esquemática das regiões principais da placenta dos 
ruminantes (Adaptado de Davies et al., 2000) 

 

 

A formação do placentônio inicia-se com o crescimento do trofoblasto e a 

formação das vilosidades coriônicas, que são depois preenchidas por mesênquima 

vascular. As vilosidades fetais começam a preencher as depressões carunculares 

(criptas uterinas) e com este crescimento o trofoblasto se torna arranjado como 

“árvores”, as quais se ramificam com o avançar da gestação. Em bovinos os 

placentônios estão dispostos em quatro fileiras, acompanhando o arranjo nas 

carúnculas uterinas: quatro fileiras no corpo do útero, três no centro e dois na 

extremidade dos cornos uterinos. O tamanho dos placentônios depende do estágio 

de prenhez, ocorrendo um aumento deste tamanho com o decorrer da gestação. 

Este crescimento é intenso durante a primeira metade da gestação, tanto em peso e 

altura como em diâmetro (BJÖRKMAN, 1954). 
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Na vaca os placentônios desenvolvem-se ao redor do feto e progridem em 

direção ao limite distal do corioalantóide no corno vazio. Durante a gestação estes 

placentônios aumentam em diversas vezes seu diâmetro original. São inicialmente 

discóides adquirindo posteriormente a forma de um cogumelo, pediculado, medindo 

de 2 a 3 cm de comprimento, com maior desenvolvimento na parte central do corno 

gestante (LATSHAW, 1987). 

Miglino (1991) observou que em Bos taurus os cotilédones se distribuem de 

forma linear em duas fileiras de cada lado da implantação do pedículo umbilical no 

hilo da placenta. A partir do terceiro mês de gestação há um aumento do número 

médio de cotilédones, e o corno gestante apresenta um número maior de 

cotilédones em 97,5% dos casos estudados. 

Na placenta bovina, o formato dos placentônios pode ser circular, elíptico ou 

quadrangular, sendo a maioria ovóide e, em alguns casos, há fusão de placentônios 

vizinhos em diversos graus (MIGLINO, 1991). Assim como seu formato, o número de 

placentônios também é variável, sendo sempre o número do corno gestante maior 

que o do corno não gestante, às vezes até 150% a mais (MARSHALL, 1952). Em 

placenta de Bos taurus, a média de placentônios por placenta é de 88 - com mínimo 

de 54 e máximo de 147, sendo que desse total, 65 foram encontrados no corno 

gestante e 27 no corno não-gestante (MIGLINO, 1991). 
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Figura 3 – Classificação morfológica do formato dos placentônios bovinos 
proposta por Bertolini et al. (2006). (A) côncavo, (B) achatado, 
(C) elíptico, e (D) convexo; Barras: 5 cm 

 

 

Analisando microscopicamente a placenta bovina, observa-se que o epitélio 

trofoblástico é constituído por dois tipos celulares distintos: as células trofoblásticas 

mononucleadas e as células trofoblásticas gigantes, podendo estas ser binucleadas 

ou possuírem apenas um núcleo gigante. Ambos os tipos celulares estão presentes 

nas regiões placentomais e interplacentomais, sendo as células binucleadas 



 15

distribuídas aleatoriamente ao longo do epitélio trofoblástico (WOODING, 1984). Na 

base do vilo coriônico principal, o trofoblasto pode ser pseudoestratificado, 

especialmente onde ele se conecta com o septo materno (SHARMA et al., 1983). 

As células trofoblásticas mononucleadas são células cubóides ou colunares 

com características típicas de células epiteliais. Elas estão localizadas na lâmina 

basal e estão conectadas umas as outras por complexos juncionais (DENT, 1973; 

WOODING et al., 1994). Estas células constituem aproximadamente 80% da 

população trofoblástica (BOSHIER; HOLLOWAY, 1977). No ápice destas células sua 

membrana é formada por processos microvilosos que se interdigitam com processos 

similares presentes nas células epiteliais uterinas, formando a zona de contato 

materno-fetal (BJÖRKMAN, 1969; DENT, 1973). 

 As células trofoblásticas gigantes são em sua maioria binucleadas e não 

apresentam características morfológicas de células epiteliais, representando 

aproximadamente de 15 a 20% das células do epitélio trofoblástico em ruminantes 

(WOODING; WATHES, 1980; WOODING, 1982). Acredita-se que essas células são 

originárias de células trofoblásticas mononucleadas através de um processo de 

mitose acitocinética, ou seja, por uma seqüência de mitoses com duplicação 

cromossômica e cariocinese (divisão nuclear), porém sem citocinese correspondente 

(divisão citoplasmática), ou seja, os cromossomos e os núcleos estão duplicados, 

mas o citoplasma não se divide (KLISH et al., 1999). Durante os primeiros estágios 

de seu desenvolvimento, as células binucleadas são aleatoriamente posicionadas de 

forma mais profunda no trofoectoderma em uma posição intraepitelial, portanto, 

estas células não fazem contato com a membrana basal ou com o ápice microvilar 

do trofoectoderma (WOODING, 1984; WANGO et al., 1990).  

As células binucleadas migram rotineiramente do epitélio trofoblástico e se 

fundem com células colunares do epitélio uterino, formando temporariamente células 

híbridas trinucleadas (WOODING, 1984; 1992; WANGO et al., 1990). Este 

mecanismo é importante para que ocorra o transporte e liberação dos seus grânulos 

no compartimento materno. Estes grânulos contêm hormônios, como o lactogênio 

placentário (ANTONY et al., 1995), estradiol (METAMOROS et al., 1994) e 

progesterona (REIMERS et al., 1985; WANGO et al., 1991), além de fatores de 
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crescimento associados ao desenvolvimento fetal e manutenção da gestação 

(SCHLAFER et al., 2000). 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática da migração das células trofoblásticas 
gigantes (CTG) binucleadas do córion fetal para o endométrio, sua 
fusão com uma célula epitelial materna, tornando-se trinucleada e 
posterior liberação de seus grânulos na corrente sanguínea materna 

 

 

A migração de células binucleadas e a formação de células gigantes ou 

multinucleadas são acompanhadas da degeneração de células epiteliais maternas 

mortas possivelmente devido à alteração de seu ambiente local e não por efeito 

citolítico das binucleadas. As células mortas são subseqüentemente removidas do 

epitélio por fagocitose (KING; ATCKINSON; ROBERTSON, 1982). Morgan et al. 

(1989) demonstraram, através de métodos citoquímicos, a existência de uma 

produção seqüencial e diferencial de proteínas nas células binucleadas ao longo da 
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gestação, indicando que elas possuem diferentes funções de acordo com o estágio 

gestacional. Gross et al. (1991) sugerem o envolvimento das células binucleadas na 

liberação placentária. Estas células decrescem em número e viabilidade no 

momento do parto, fato este que pode estar relacionado à completa expulsão da 

placenta, mediada pela ação de prostaglandinas e glicocorticóides. 

Santos et al. (1996) estimaram a proporção volumétrica de tecido materno e 

fetal no placentônio de vacas leiteiras, contemplando vacas com e sem retenção 

placentária. A proporção de células binucleadas era muito superior nas vacas que 

apresentavam retenção placentária, indicando que estas células estão 

possivelmente envolvidas com o mecanismo que determina este processo em vacas 

leiteiras. 

Mallard et al. (1996) também estudaram a proporção volumétrica dos 

componentes estruturais placentários de vacas zebus ao longo da gestação e 

observaram um aumento relativo do epitélio trofoblástico e uma diminuição dos 

componentes estruturais maternos ao longo da gestação, os quais relacionaram com 

as mudanças morfológicas importantes voltadas para a maturação do placentônio e 

que, possivelmente, influenciam o processo de liberação normal da placenta.  

As células trofoblásticas mononucleadas estão envolvidas na fagocitose de 

macromoléculas, especialmente hemácias. A fagocitose de hemácias pelo 

trofoblasto ocorre quando há uma área hemófaga no placentônio, levando as células 

trofoblásticas a fagocitarem as hemácias maternas extravasadas. Este processo é 

denominado eritrofagocitose e ocorre na zona arcada do placentônio, região 

correspondente à base dos vilos coriônicos e ao topo das criptas uterinas, onde há o 

contato entre ambos (PEREIRA et al., 2001). De acordo com Cazerta et al. (2007) a 

zona arcada da placenta de vacas possui um epitélio modificado, devido a presença 

de eritrócitos fagocitados dentro das células epiteliais trofoblásticas e, ainda, muitas 

vesículas lipídicas e pigmentos hematógenos. Estas estruturas também foram 

encontradas por Murai e Yamauchi (1986); Mossman (1987); Wimsatt (1980); 

Myagkaya et al. (1979); Leiser e Egloff (1990); Dantzer (1999) em Bos taurus, e em 

búfalos por Pereira (2004). 

Vários autores sugerem que as áreas hemófagas ou “hematomas” 

placentários possuem a importante função de transferência de ferro da mãe para o 

feto (WIMSATT, 1950; MURAI; YAMAUCHI, 1986; LATSHAW, 1987; MOSSMAN, 
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1987; SANTOS et al., 1996; PEREIRA, 2004). Enriquez-Yap (1974) e Wimsatt 

(1980) afirmaram que na placenta de ruminantes as células epiteliais trofoblásticas 

mononucleadas e binucleadas participam do processo de fagocitose de eritrócitos 

extravasados. Porém, Santos et al. (1996); Pereira et al. (2004) e Cazerta et al. 

(2007) demonstraram que somente as células trofoblásticas mononucleadas 

participam da fagocitose de eritrócitos em placentas de vacas zebu. Leiser e Enders 

(1980) descreveram hematomas na zona extravasada na placenta bovina, onde 

inclui áreas juncionais paraplacentárias e hematomas marginais, onde o epitélio 

uterino torna-se altamente proliferativo, especialmente nas pregas ou protusões. 

Em vacas o extravasamento sanguíneo ocorre a partir de 76 dias de prenhez 

e pode ser visto em áreas nas bases dos vilos – a zona arcada do placentônio. Este 

acúmulo é resultante da destruição do tecido uterino no topo dos septos maternos, 

sendo encontrado ocasionalmente em vacas. O sangue extravasado segue em 

direção ao espaço entre as camadas placentárias maternas e fetais, logo, o 

extravasamento é dentro da cavidade uterina (LEISER; ENDERS, 1980). 

Durante a gestação é possível observar na placenta de bovinos a fusão de 

carúnculas uterinas vizinhas. Os primeiros relatos da presença de fusões 

carunculares datam de 1966 por Zieger e Zschiesche, mas ainda hoje a literatura 

sobre este assunto é escassa. Diversos graus de fusão de placentônios foram 

macroscopicamente observados por Miglino (1991); Carambula et al. (1996) e 

Feitosa Junior (1997). Segundo Pereira et al. (2006) a maioria das fusões se 

encontra na linha antimesometrial na região média do corno uterino, variando em 

tamanho e número em todas as fases gestacionais. Os placentônios fusionados 

apresentam formatos variados, de lobulados a ovais, sendo a presença de uma 

fissura fusional facilmente visível macroscopicamente antes da desconexão 

cotilédone-carúncula (PEREIRA et al., 2006). Os mesmos autores ainda observaram 

que as fissuras podem ser únicas ou em par, de um lado a outro ou do centro para a 

periferia, sempre se dirigindo da superfície em direção ao pedúnculo caruncular. A 

presença de fusões placentomais também foi observada por Miglino et al. (2007) na 

placenta de bovinos clonados a termo. Estes autores observaram um elevado 

número de fusões, resultando em um aumento no tamanho dos placentônios e uma 

diminuição no número destes nas placentas de clones. 
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Além da presença de fusões carunculares, é possível observar também na 

placenta bovina a presença de microplacentônios na área intercaruncular, de 

diâmetro menor ou igual a 1,0cm (SANTOS et al., 2006), porém pouco se sabe a 

respeito da função ou atividade celular destas estruturas.  

 

 

3.2 Ciclo celular e apoptose 

 

 

 O desenvolvimento de uma única célula-ovo fertilizada para formar um 

organismo multicelular complexo envolve replicação celular, crescimento e 

especialização progressiva para várias funções (diferenciação). Exceto nos gametas, 

a replicação celular é conhecida como mitose. O intervalo entre as divisões 

mitóticas, as quais originam duas células-filhas idênticas é denominado ciclo celular. 

A divisão e a diferenciação celulares são proporcionais à morte celular ou apoptose, 

tanto durante o desenvolvimento e crescimento do organismo imaturo quanto no 

adulto. O ciclo celular divide-se basicamente numa fase mitótica relativamente curta 

(fase M) e uma de não-divisão (interfase), a qual ocupa maior parte do ciclo. Há 

ainda um período discreto durante a interfase, quando há replicação de DNA (fase 

S, ou de síntese), que ocorre antes do inicio da mitose. A interfase apresenta três 

fases distintas: a fase G1, mais longa, entre o final da fase M e o início da fase S, 

onde as células diferenciam-se; a fase G2, entre o final da fase S e o início da fase 

M, mais curta, onde as células se preparam para a mitose; e a fase G0, para 

algumas células que deixam o ciclo após a fase M, entretanto num estado de função 

diferenciada contínua. Cada uma das fases do ciclo leva várias horas para ser 

concluída, mas apresenta duração relativamente constante (S, G, M); a fase G1 é 

variável, e a G0 pode durar pela vida toda (YONG; HEATH, 2001). 
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Figura 5 – Diagrama representativo das fases do ciclo celular em células 
ativas. Células que não estão em divisão ou que não se dividem, 
como os neurônios, deixam o ciclo celular em entram na fase G0 
(estado quiescente). Outras células, como os linfócitos, retornam 
ao ciclo (Fonte: W. B. SANDERS COMPANY, 2002) 

 

 

 Quando não estão em ciclo celular, as células podem estar em um processo 

fisiológico de morte. A morte celular é um processo tecidual comum, sendo de 

grande importância para a renovação celular de um tecido, ou como parte do 

desenvolvimento embrionário normal, podendo também ocorrer em condições 

patológicas. A apoptose é uma forma de morte celular programada, importante no 

controle da população celular de um tecido. O conceito de apoptose surgiu na 
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Austrália em 1971, sendo descrita por Kerr et al. (1972), os quais detectaram 

alterações morfológicas em células sofrendo desintegração celular e digestão 

macrofágica das pequenas vesículas resultantes. As células desintegradas tinham 

aspecto de folhas caídas ao redor de uma árvore, sendo a partir daí adotado o nome 

grego “apoptosis” para descrever o processo de morte celular, geneticamente 

determinado, que desempenha um papel crucial na homeostase tecidual, como 

contrabalanço para a proliferação celular (MARGARETH, WINKERFORD, WALKER, 

1997). A apoptose é caracterizada pela condensação e fragmentação nuclear, 

alterações da membrana plasmática e condensação do citoplasma, com a 

preservação da integridade das organelas (KERR et al., 1972), e pode estar 

presente em condições fisiológicas e patológicas. 

 A apoptose difere da necrose tecidual em diversos aspectos, a qual é sempre 

um processo patológico e desordenado de morte celular, causado por fatores que 

levam a uma lesão celular irreversível. A necrose celular ou morte acidental é uma 

morte passiva (BOOBIS et al., 1989), causada por um extremo trauma ou injúria 

(KERR et al., 1972), além de apresentar reação inflamatória, caracterizada pela 

inabilidade das células em produzir ATP necessário para manter a homeostasia 

tissular. O processo apoptótico requer energia, ao contrário do processo necrótico. A 

necrose sempre causa dano, ao contrário da apoptose que pode ser um processo 

útil ou danoso, dependendo das circunstâncias (TRUMP; GINN, 1969). Os 

mecanismos regulatórios que desencadeiam a apoptose envolvem algumas das 

mesmas proteínas que regulam o ciclo celular e o sinal para o suicídio 

freqüentemente provém do exterior, por meio de receptores de superfície 

(LEHNINGER et al., 2002). 

Diversos fatores podem desencadear a apoptose, entre eles: ligação de 

moléculas a receptores de membrana, agentes quimioterápicos, radiação ionizante, 

danos ao DNA, choque térmico, deprivação de fatores de crescimento, baixa 

quantidade de nutrientes e níveis elevados de espécies reativas do oxigênio 

(HENGARTHENER, 2000). Os principais efetores da apoptose são uma família de 

proteases chamada caspases (RENEHAN et al., 2001). 

A ativação da apoptose pode ser iniciada de duas diferentes maneiras: pela 

via extrínseca (citoplasmática) ou pela via intrínseca (mitocondrial). A via extrínseca 

é desencadeada pela ligação de ligantes específicos a um grupo de receptores de 
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membrana da superfamília dos receptores de fatores de necrose tumoral (rTNF). 

Esta ligação promove o recrutamento da caspase-8, que irá ativar a caspase-3, 

executando a morte celular por apoptose (BUDIHARDJO et al., 1999). A via 

intrínseca é ativada por estresse intracelular ou extracelular, como a deprivação de 

fatores de crescimento, danos ao DNA, hipóxia ou ativação de oncogenes. Os sinais 

em resposta a estes insultos convergem principalmente para a mitocôndria 

(HENGARTNER, 2000). Esta organela integra os estímulos de morte celular, 

induzindo a permeabilização mitocondrial e consequente liberação de moléculas pró-

apoptóticas (Bax) nela presentes (DESAGHER; MARTINOU, 2000). Os diferentes 

sinais indutores da apoptose são detectados pela mitocôndria, fazendo com que 

ocorra a liberação do citocromo c e proteínas ativadoras da apoptose para o citosol 

(Smac/DIABLO) (GUPTA et al., 2003). No citoplasma, o citocromo c forma um 

complexo com a APAF-1(fator de ativação de protease associada a apoptose) e a 

caspase-9, o chamado apoptossomo, que promove a clivagem da pró-caspase-9, 

liberando a caspase-9 ativa (BUDIHARJO et al., 1999). Uma vez ativada, a caspase-

9 ativa a caspase-3, que vai ocasionar a apoptose (PETROS et al., 2004; 

RUPNARAIN et al., 2004). 
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Figura 6 – Esquema do processo de ativação da apoptose pelas 
vias extrínseca (via dos receptores de morte celular) e 
intrínseca (via mitocondrial) (Adaptado de 
http://www.imgenex.com/emarketing/103006_lymphoma
/apoptosis-pathway.jpg) 

 

 

Proteínas pró-apoptóticas como o Bax, que têm como alvo as membranas 

mitocondriais, podem induzir dano e apoptose mesmo quando as caspases são 

inativadas (XIANG et al., 1996), sugerindo que há um mecanismo caspase-

independente para a morte celular programada e envolvendo a mitocôndria. 
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3.3 Proliferação celular e apoptose no desenvolvimento placentário 

 

 

O período gestacional pode ser dividido em fase embrionária e fase fetal, 

baseado no padrão de crescimento e desenvolvimento do concepto (MÉNÉZO, 

RENARD, 1993; FARIN et al., 2006). A fase embrionária é um período de 

diferenciação e se inicia imediatamente após a concepção e segue até que a 

organogênese se complete. Durante esta fase ocorre a pré-implantação (dias 1 a 18 

em bovinos), a implantação do embrião na mucosa uterina e a placentação, na qual 

a maioria dos tecidos, órgãos, sistemas e membranas extra-embrionárias são 

formados (dias 18 a 42 em bovinos) (SLOSS; DUFTY, 1980; GUILLOMOT et al., 

1993; LEISER; KAUFMANN, 1994; DANTZER, 1999; SCHLAFER et al., 2000). Nos 

bovinos a fase fetal se inicia a partir do dia 42 de prenhez, período no qual ocorre 

um rápido crescimento do concepto e mudanças em sua conformação. Enquanto os 

placentônios se desenvolvem e aumentam de tamanho para acompanhar o 

crescimento fetal, o tamanho dos órgãos e o peso do feto mudam consideravelmente 

durante este período (ELEY et al., 1978; PRIOR; LASTER, 1979). O crescimento 

placentário é complexo e influenciado por diversos fatores, sendo totalmente 

dependente de um balanço adequado entre proliferação, diferenciação e morte 

celular (HALE et al., 1996).  

 Na formação da placenta dos mamíferos, diversos fatores interagem de forma 

precisa para que ocorra um desenvolvimento normal. Nos bovinos, o útero aumenta 

consideravelmente de tamanho para acomodar o feto, porém o tamanho do útero 

não influencia o tamanho fetal (PRIOR; LASTER, 1979). Contudo, o ambiente 

uterino materno influencia o crescimento fetal e estas influências são mediadas, em 

parte, pelo crescimento e maturação dos tecidos carunculares (FERREL, 1991). A 

alta porcentagem de células em proliferação indica sua contribuição à nutrição fetal 

(BJÖRKMAN, 1969). 

 No início da gestação, as carúnculas e cotilédones ainda não estão 

conectados, portanto, não estão formados os placentônios (BJORKMAN, 1954; 

LEISER; WILLE, 1975; LEISER; KAUFMANN, 1994). A formação do placentônio 

pode ser considerada um processo gradual que se inicia imediatamente após o 

reconhecimento materno da prenhez, sendo concluída até o final da organogênese 
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(BERTOLINI et al., 2007). Após sua formação, os placentônios bovinos crescem 

progressivamente ao longo da gestação. Porém, o crescimento placentomal varia 

consideravelmente durante o curso da prenhez. Após uma fase de crescimento 

acelerado, com alto ganho de peso entre os dias 100-160, o peso do placentônio 

aumenta de forma crescente até aproximadamente 200 dias de prenhez. Após esta 

fase o crescimento placentomal diminui progressivamente (REYNOLDS et al., 1990), 

sendo mínimo no final da gestação (BJORKMAN, 1954). 

  Diferentemente das outras espécies de ruminantes, nos bovinos a formação 

de um grande sincício materno-fetal originário da atividade invasiva das células 

trofoblásticas gigantes se inicia imediatamente após a implantação. Estágios 

avançados da gestação são caracterizados pela formação de células híbridas 

trinucleadas, derivadas da fusão de uma célula trofoblástica gigante com uma célula 

do epitélio caruncular (WOODING; WATHES, 1980; WOODING, 1992; LEISER; 

KAUFMANN, 1994). No último mês de gestação ocorrem mudanças na 

microestrutura placentomal. As células cuboidais do epitélio caruncular começam 

progressivamente a ficar achatadas ao redor do dia 260 de prenhez, até 

desaparecerem completamente. Consequentemente, nos placentônios de vacas que 

acabaram de parir a maior parte do trofoblasto está em contato direto com o estroma 

do septo materno (WOICKE et al., 1986; SCHOON, 1989). Além disso, é observada 

uma grande diminuição no número e na viabilidade das células trofoblásticas 

gigantes (GROSS et al., 1991). 

 A diminuição da taxa de crescimento da placenta próximo ao nascimento foi 

observada anteriormente em bovinos (FERREL et al., 1976), e a evidência do 

declínio da taxa de crescimento no final da gestação foi relatada em ovelhas e 

também na mulher (RATTRAY et al., 1974). Talvez o crescimento do feto próximo ao 

nascimento exceda a capacidade placentária e materna em manter uma elevada 

taxa de crescimento fetal. Portanto, um aumento da produção de hormônios pelo 

feto e/ou pela placenta (estrogênio, corticóides) devem favorecer uma diminuição da 

taxa de crescimento fetal (ELEY et al., 1978). 

 O processo de maturação da placenta bovina é caracterizado por alterações 

histológicas no epitélio das criptas maternas. A altura e número destas células 

diminuem, achatam e alargam estabelecendo maior contato com as células do 

epitélio do trofoblasto, além de haver um aumento da proporção de tecido conectivo 

materno. A maturação da placenta pela regressão das células epiteliais maternas 
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resulta no afinamento e desnudamento das criptas uterinas, além de diminuir a 

distância entre o sangue materno e fetal, mecanismo que a placenta encontra para 

atender à crescente demanda do feto nos últimos meses de gestação. A apoptose 

reflete o início desta regeneração tecidual e a contínua nutrição histiotrófica do feto, 

a qual consiste na fagocitose de células epiteliais maternas apoptóticas. Estas 

características são consideradas parte do processo de maturação placentária, o qual 

também é um pré-requisito para a desconexão materno-fetal e liberação das 

membranas fetais após o parto. Desta forma, a apoptose em células das criptas do 

epitélio materno e em menor proporção em epitélio do trofoblasto é detectada 

durante toda a gestação no placentônio, refletindo a renovação normal e a 

necessidade da apoptose para a hemostasia placentária (BOOS et al., 2003). 

Boos et al. (2003) relatam ainda que a apoptose é um processo que leva de 

minutos a horas e uma vez terminado, o corpo apoptótico resultante é rapidamente 

fagocitado pelos macrófagos presentes nos placentônios. Straszewski-Chavez et al. 

(2005) relatam que em humanos o processo de apoptose também ocorre com a 

rápida fagocitose dos corpos apoptóticos, e que este é importante para a modulação 

da invasão do trofoblasto e modelação das artérias em espirais. 

Estudos morfológicos demonstraram que a maturação placentária está 

relacionada com a diminuição da população celular dos tecidos fetal e maternos no 

placentônio (BARRETO FILHO; MARQUES JUNIOR, 1993; MALLARD et al., 1996; 

MARQUES JUNIOR, 1988; SANTOS et al., 1997). A apoptose é um evento 

fisiológico ativo que parece ser requerido tanto para a maturação quanto para a 

liberação normal da placenta após o parto (NUNES et al., 2001).  

Os corpos apoptóticos formados durante a gestação são em grande parte 

fagocitados por macrófagos presentes no parênquima das carúnculas bovinas. Os 

macrófagos estão presentes no parênquima das carúnculas durante toda a 

gestação, sendo encontrados no septo principal e nos secundários. A partir do 6º ao 

7º mês de gestação, o número de macrófagos aumenta até atingir a quantidade da 

hora do parto. A função destes macrófagos parece ser de digerir e modelar os 

componentes do estroma materno com objetivo de manter o tamanho e formato de 

cada carúncula. Esse processo ocorre durante toda a gestação, diminuindo a fixação 

do tecido fetal no materno ao final da gestação para liberação das membranas fetais 

após o parto. Mesmo após o parto, grande atividade fagocitária dos macrófagos é 

observada (MIYOSHI; SAWAMUKAI, 2004). 
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A retenção das membranas fetais é um grande problema na ginecologia 

bovina, causando problemas reprodutivos e aumentando o custo de produção. A 

morfologia dos placentônios provenientes de retenção de membranas fetais pode 

estar associada à maturação insuficiente, ou seja, redução insuficiente no número 

de células do epitélio das criptas maternas durante o período do pré-parto (BOOS et 

al., 2003).  

Miyoshi e Sawamukai (2004) observaram menor atividade dos macrófagos em 

placentas provenientes de gestações em que ocorreu retenção das membranas 

fetais, sugerindo ser mais uma causa do que conseqüência da retenção placentária, 

uma vez que isto foi observado antes do parto. 

Liu et al. (2003), utilizaram a técnica de TUNEL para avaliar apoptose em 

placenta de coelhas tratadas ou não com IFN-�, e anticorpos monoclonais contra 

BAX, BCL-2 e caspase-3 para imunohistoquímica e “western bloting”. Esses autores 

demonstraram que a apoptose ocorre na gestação controle, como citado em 

humano, e resulta em afinamento do trofoblasto que é importante para da difusão 

passiva, sendo uma resposta adaptativa positiva. Os resultados de Liu et al. (2003) 

são semelhantes ao de Falco et al. (2001) onde a expressão de BCL-2 na placenta 

humana encontra-se baixa durante toda a gestação e a expressão de BAX encontra-

se mais alta, ambas aumentado progressivamente no decorrer da gestação. A 

expressão das duas proteínas BAX e BCL-2 individualmente não apresentaram 

diferença entre o grupo tratado e controle, mas a relação BAX:BCL-2 apresentou 

diferença, sugerindo que a relação entre as duas proteínas é importante para a 

determinação da apoptose (LIU et al., 2003). 

Liu et al. (2003) relataram ainda que a caspase-3 localizou-se no 

sinciciotrofoblasto e citotrofoblasto, mostrando aumento da sua marcação ao 

decorrer da gestação, sendo mais expresso no grupo tratado com IFN-� do que no 

controle. Assim como a disfunção na freqüência de apoptose pode gerar distocias, 

aborto e retenção placentária, a diminuição ou ausência da atividade digestiva dos 

macrófagos presentes no estroma materno pode estar relacionada com a ausência 

de regressão das estruturas carunculares, as quais se mantêm intactas, impedindo a 

desconexão do cotilédone (MIYOSHI; SAWAMUKAI, 2004). 

Bjorkman (1969), estudando a apoptose na placenta bovina, observou que as 

células apoptóticas aumentam do primeiro para o terceiro trimestre. A média de 
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células e corpos apoptóticos no epitélio materno foi significativamente menor em 

todos os estágios gestacionais, exceto no último mês. No estroma materno apenas 

algumas poucas células foram detectadas, sendo que a maioria dos placentônios 

não apresentou apoptose no estroma. Nestes, a apoptose foi crescente com o 

decorrer da gestação, principalmente nos dois terços finais. Nos demais grupos 

houve diferenças entre o primeiro e último terço. Os processos de proliferação e 

apoptose foram inversamente proporcionais durante a prenhez e próximo ao parto. A 

proliferação diminui à medida que a apoptose aumenta, sendo mais evidente no 

epitélio materno. O mesmo autor relata que o compartimento materno apresenta 

maior capacidade de crescimento do que o fetal. A capacidade de proliferação das 

células do estroma, entretanto, é relativamente baixa, sendo que o aumento do 

tecido conjuntivo provavelmente se deva a produção de fibras conjuntivas (BOSS; 

STELLJES, 2000). Há estudos sugestivos do envolvimento deste tecido na 

separação no momento pré-parto (SOBIRAJ, 1992). 

A alta porcentagem de células em proliferação indica sua contribuição à 

nutrição fetal (BJÖRKMAN, 1969). Baseia-se na observação de corpúsculos 

apoptóticos, freqüentemente encontrados entre os epitélios materno e fetal e em 

maiores taxas no epitélio fetal, relacionados à fagocitose no lado fetal. As células 

achatadas do epitélio materno, presentes ao final da gestação e positivas quanto à 

proliferação, sugerem que a mudança no peso celular pode ser conseqüência de 

uma alteração nas necessidades metabólicas (STALLMACH et al., 2001). 

Maruo et al. (2000) estudaram a regulação da proliferação e da apoptose em 

placentas humanas, através da expressão de PCNA e ISEL, para detecção da 

proliferação e fragmentação de DNA, respectivamente. Ambos foram expressos nos 

citotrofoblastos, sendo mais abundantes no início da placentação, menos 

abundantes no segundo terço gestacional e menos ainda na placenta a termo. Estes 

resultados indicam que a placenta jovem caracteriza-se pela alta atividade 

proliferativa das células do citotrofoblasto, associada à alta ocorrência de apoptose. 

 Assim sendo, a proliferação e diferenciação celular são proporcionais à 

apoptose (ou morte celular) durante o desenvolvimento e crescimento dos 

organismos imaturos ou adultos (YOUNG; HEATH, 2001). No desenvolvimento 

placentário, é fundamental um balanço entre proliferação e morte celular (LEA, 
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2001), ambas exercendo um importante papel na função placentária, sendo estes 

processos inversamente proporcionais ao longo da gestação (BOOS et al., 2003). 

 

 

3.4 Citometria de fluxo e ciclo celular 

 

 

A Citometria de fluxo é um método capaz de avaliar um grande número de 

células em curto período de tempo, surgindo como uma promessa como adjuvante 

ao diagnóstico citológico das neoplasias. Uma de suas aplicações mais divulgadas é 

a medida do conteúdo de DNA, que identifica populações de células com 

quantidades anormais de DNA (aneuploidia) e fornece uma estimativa da atividade 

proliferativa celular, analisando a distribuição das células nas diferentes fases do 

ciclo celular (KEREN, 1994; CIBAS, 1995; ORFAO, 1995; SHAPIRO, 1995; 

O’LEARY, 1998). 

Através da citometria de fluxo é possível observar células individuais obtidas 

através de uma suspensão celular, com a passagem destas células através de 

longos tubos capilares, onde um sistema óptico registra o parâmetro que se deseja 

medir e alimenta um computador com os dados obtidos (RILEY et al., 1993; 

PROLLA et al., 1992). Este sistema registra como a célula reage após estímulo com 

laser de argônio em relação a dispersão da luz incidente, bem como sua habilidade 

em emitir fluorescência. Detectores geram então impulsos elétricos que são 

convertidos em sinais digitais que são acumulados em uma freqüência de 

distribuição ou histograma (SHAPIRO, 1995). 

A citometria de fluxo fornece informações suplementares aos métodos 

histológicos tradicionais, nos quais as células são examinadas por microscópio 

óptico e o diagnóstico de uma patologia é estabelecido por reconhecimento de um 

padrão celular. Prognósticos estabelecidos pela observação microscópica de 

pleomorfismos celulares e por contagem grosseira do número de figuras de mitoses 

são subjetivos. Infelizmente, não é sempre possível determinar a precisa origem de 

uma neoplasia por critérios somente morfológicos, e o pleomorfismo está 

correlacionado com o comportamento celular (BACAL; FAULHABER, 2003). 
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O citômetro de fluxo examina quantitativamente a composição da população 

celular no lugar de sua morfologia. O tipo e a origem de cada célula podem ser com 

precisão determinados pela elucidação de sua composição antigênica e medidas do 

conteúdo de DNA e atividade proliferativa são frequentemente melhores indicadores 

prognósticos dos critérios morfológicos (BACAL; FAULHABER, 2003). 

 

 

3.5 Regiões Organizadoras de Nucléolos (NORs) e proliferação celular 

 

 

As regiões organizadoras de nucléolos (nucleolar organizer regions – NORs) 

foram primeiramente descritas por Heitz (1931) e McClintock (1934) como uma 

região de cromatina levemente corada em volta da qual, no final da telófase, o 

nucléolo é novamente formado após seu desaparecimento durante a fase mitótica 

da célula. 

 As NORs são constituídas por cístrons de DNAr e estão localizadas nas 

constrições secundárias dos cromossomos, podendo apresentar-se agrupados 

(clusters) ou pulverizados no interior do núcleo sob a forma de pontos (dots), ou em 

formas alteradas. Um grupo peculiar de proteínas ácidas que têm alta afinidade por 

prata são localizadas nos mesmos locais que as NORs, o que confere as mesmas a 

propriedade de serem clara e rapidamente visualizadas por colorações que utilizam 

nitrato de prata (GOODPASTURE; BLOOM, 1975). 

Segundo Trerè (2000), quando são coradas por prata as NORs podem ser 

facilmente identificadas por pontos negros (dots), de maior ou menor tamanho, 

exclusivamente localizados na área nucleolar, sendo denominadas AgNORs 

(argyrophilic nucleolar organizer regions). De acordo com o descrito por Crocker et 

al. (1989), quando os pontos negros, chamados de dots, se agregam e não se torna 

possível a identificação de único um ponto, cada aglomerado de dots, agora 

chamados de clusters, podem ser considerados como uma AgNOR. 

 As AgNORs são unidades estrutural-funcionais do nucléolo nos quais todos 

os componentes necessários para a síntese do RNA ribossômico estão localizados. 

O número de AgNORs está estritamente relacionado com a atividade transcricional 
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do RNAr e com a agilidade e rapidez da proliferação celular no tecido estudado 

(DERENZINI; PLOTON, 1991).  

 Muitos trabalhos demonstram que a quantidade de AgNORs representa um 

parâmetro válido para a cinética celular, sendo possível mensurar a taxa de 

proliferação celular (TRERÈ et al., 1989; DERENZINI et al., 1990; OFNER et al., 

1992). Esta técnica é muito utilizada no diagnóstico e prognóstico de muitos tipos de 

tumores, por caracterizar com grande eficácia a proliferação celular, já que as 

células cancerosas possuem uma grande quantidade de AgNORs enquanto que as 

células de lesões benignas ou normais possuem menor quantidade (DERENZINI et 

al., 1990).  

 A determinação do número e da área das AgNORs tem sido comparada com 

outros métodos de mensuração da atividade celular, como a determinação da 

proliferação celular através da citometria de fluxo (CROCKER et al., 1988) ou com a 

utilização de marcadores de proliferação celular, como o Ki-67 (COSTA et al., 1999; 

KLISCH et al., 1999; SCHULER et al., 2000; HOFFMANN; SCHULER, 2002; BOOS 

et al., 2006) e essa correlação tem mostrado positiva. Estudos revelam uma relação 

direta na expressão de AgNOR quando realizada uma dupla marcação com o 

antígeno de proliferação celular Ki-67 em amostras de tecidos parafinizados 

(MUNAKATA; HENDRICKS, 1994).  

 Analisando a correlação entre as AgNORs e outros parâmetros proliferativos, 

Kahn et al. (1993) demonstraram uma relação entre a média do número de AgNORs 

por núcleo e a fase S do ciclo celular, analisada por citometria de fluxo, em lesões 

malignas. Trerè et al. (1991) demonstraram a correlação entre os índices de 

AgNORs, Ki-67 e BrdU (bromodeoxi-uridina) em tumores de diversas origens. 

A significância das AgNORs ainda é controversa, podendo representar a 

ploidia celular ou ser um marcador da replicação celular (SMITH et al., 1993). Além 

disso, estudos revelam que um aumento no número de AgNORs é compatível com 

um aumento na síntese protéica celular (CROCKER, 1987; DERENZINI; PLOTON, 

1991; CABRINI et al., 1992). 

A avaliação das AgNORs pode ser realizada de diversas maneiras. Uma 

simples contagem numérica é mais comumente usada. Estudos têm demonstrado a 

importância da avaliação morfológica das AgNORs (METZE; LORAND-METZE, 
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1993) ou a sua quantificação quanto à área corada (TRERÈ et al., 1991). A 

morfologia das AgNORs pode ser avaliada de acordo com o método de Crocker et 

al. (1988), através da contagem de dots e clusters individualmente. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

4.1.1  Animais e composição dos grupos  

 

 

Os experimentos foram desenvolvidos no laboratório de Anatomia dos 

Animais Domésticos e Silvestres do Departamento de Cirurgia da FMVZ – USP em 

colaboração com o laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan. 

As placentas e membranas fetais de gestações de bovinos não manipulados 

foram coletadas no abatedouro Mantiqueira, São José dos Campos, totalizando 28 

úteros gravídicos em diferentes fases gestacionais. As medidas cefalococcígeas dos 

fetos (CR - “Crown-Rump”) foram aferidas para determinar a idade de prenhez pela 

fórmula: X = 2,5 (Y + 21) (RICHARDSON, 1989). Os grupos foram determinados de 

acordo com a idade gestacional: grupo I (60-120 dias); II (121- 170 dias); III (171-220 

dias) e IV (221-290 dias), totalizando sete animais em cada grupo.  

 

 

4.1.2  Amostras placentárias 

 

 

Em cada útero coletado, foram obtidas amostras de diferentes regiões 

placentárias (Figura 7):  

• Placentônios     região central 

                                          região marginal 

• Área interplacentomal 

• Microplacentônios (diâmetro menor ou igual a 1 cm)  

• Fusão de placentônios 
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As amostras foram seccionadas em cubos de aproximadamente 0,5 cm e 

fixadas em formalina tamponada a 10% em PBS para análise de microscopia de luz 

e armazenadas em nitrogênio líquido para análise em citômetro de fluxo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Representação das diferentes regiões placentárias analisadas.  

 

 

4.2  Métodos 

 

 

4.2.1  Macroscopia 

 

 

As avaliações macroscópicas foram realizadas com auxílio de lupa flexível e 

paquímetro. Amostras das diferentes regiões placentárias foram coletadas e 

analisados dados como número, tamanho (largura, comprimento, espessura) e 

forma dos placentônios, além de descrições do ambiente uterino. 

 

Região interplacentomal 

Microplacentônio 

Região central do placentônio 

Região marginal do placentônio 

Fusão de placentônios 
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Os úteros foram analisados à fresco e fixados em formol 10% para possível 

análise posterior. Com auxílio de um paquímetro, foram aferidas as medidas de 

comprimento, largura e espessura dos placentônios, classificados de acordo com a 

medida de seu eixo maior em: microplacentônios - menor ou igual a 1,0 cm; 

pequenos (entre 1,1 a 3,0 cm), médios (entre 3,1 a 6,0 cm), grandes (entre 6,1 a 

11,0 cm) e megaplacentônios (maiores que 11,0 cm). Um mapeamento geral de 

todas as placentas foi realizado, observando a presença de áreas nuas, hematomas 

e processos de fusão placentomal. 

 

 

4.2.2  Microscopia de luz 

 

 

Amostras das diferentes regiões placentárias coletadas foram recortadas em 

cubos com lados medindo aproximadamente 0,5 cm e colocados em solução 

fixadora de formalina tamponada a 10%, em PBS, permanecendo por 24-48 horas 

para completa fixação. Em seguida as amostras foram desidratadas em uma série 

de etanóis em concentrações crescentes (de 70 a 100%) e diafanizado em xilol, com 

posterior inclusão em paraplast (Paraplast Embedding Media_Paraplast Plus, Sigma, 

Oxford Lab., USA). Após a inclusão, foram realizados cortes em micrótomo (Leika, 

German) com 5µm de espessura sobre lâminas para a realização de métodos de 

coloração e posterior análise em microscópio de luz. 

 

 

4.2.2.1 Coloração: Hematoxilina-Eosina  

 

 

As amostras foram coradas em protocolo de rotina laboratorial com 

hematoxilina-eosina para observação das particularidades histológicas dos 

fragmentos. Em seguida procedeu-se a montagem das lâminas e posterior análise 

em microscópio de luz Nikon Eclipse E-800. 
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4.2.2.2  Coloração de Prata (AgNORs) 

 

 

A coloração por Nitrato de Prata (AgNO3) foi realizada para a análise da 

atividade proliferativa das diferentes células placentárias . As lâminas foram imersas 

em uma solução final 1:2, que consiste de solução coloidal (gelatina 2% e ácido 

fórmico 1%) e solução de nitrato de prata (1:1) levada à estufa a 37°C, em câmara 

úmida e escura, por aproximadamente 20 minutos, dependendo da amostra. Após a 

lavagem das lâminas com água destilada, aplicou-se a solução de tiossulfato de 

sódio 1% por um minuto e procedeu-se a nova lavagem, em seguida as lâminas 

foram secadas a temperatura ambiente e acondicionadas na ausência da luz. A 

captura e digitalização das imagens e contagem das AgNORs  foi realizada através 

de microscópio de luz, no sistema CCD-IRIS Sony Company. Em todas as regiões 

propostas o número de AgNORs foi contado em 100 núcleos de células 

trofoblásticas gigantes e 100 núcleos de células trofoblásticas mononucleadas. Nas 

células trofoblásticas gigantes binucleadas a quantidade de AgNORs foi considerada 

em ambos os núcleos. Foi quantificada individualmente a quantidade de dots e de 

clusters nos núcleos celulares, além de uma análise do número total de AgNORs em 

cada tipo celular (dots + clusters).  

 

 

4.2.3 Citometria de fluxo – determinação das fases do ciclo celular 

 

 

As células obtidas dos fragmentos armazenados em nitrogênio líquido foram 

utilizadas para determinação das fases do ciclo celular e das populações celulares 

placentárias. Estas células são separadas em tampão citrato pH=7,6, processadas 

de acordo com a técnica descrita por Vindelov (1983) e filtradas em redes de 30 µm 

(Spectra Mesh Nylon Filters) para separar as proteínas (o maior componente do 

estroma tecidual, ou tecido conjuntivo) e os debris celulares, composto por células 

sanguíneas, células degeneradas ou em processo de degeneração e tecido 

gorduroso. Rapidamente as células foram incubadas com 30 mg/mL de tripsina 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) por 10 min a temperatura ambiente. 
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Inibidor de tripsina 5 mg/mL de tripsina (Sigma Chemical Co) e 0,1 mg/mL de 

ribonuclease A (Sigma Chemical Co.) adicionados por 10 minutos para uma ótima 

resolução do DNA. Finalmente foi adicionado 415 µg/mL de iodeto de propídio 

(Sigma Chemical Co.) por 15 min antes da análise no citômetro. Um mínimo de 

10.000 eventos foi adquirido utilizando o Cell Quest Software (Beckton Dickinson, 

San Jose, CA, USA). O conteúdo de DNA analisado no FL2 utilizando o citômetro de 

fluxo FACScalibur (Beckton Dickinson) lâmpada de 15mW, 488 nm argônion íon 

laser. A porcentagem de células em cada fase do ciclo celular: em apoptose 

(hipoploidia-G1), G0, síntese (S) e G2/M foi avaliadas pelo software Mod FIT 

(Beckton Dickinson). 

Com esta metodologia, células de diferentes regiões placentárias foram 

coradas com Iodeto de Propídio, um corante que se intercala ao DNA emitindo 

fluorescência, e utilizadas para análises em citômetro de fluxo. O leitor do citômetro 

reconhece esta fluorescência e relaciona com o tamanho da molécula de DNA. Uma 

distribuição do tamanho do material genético é gerada em formato de histograma e 

através do Software WinMDI2.8 podemos estimar o número de células em cada fase 

do ciclo celular e a morfologia celular (Figura 8). 
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Figura 8 – Programa de análise (Software: MoDFit) utilizado para 
análise dos dados provenientes da aquisição em 
citômetro de fluxo, determinando as fases do ciclo celular 
(Fase G0/G1 – não proliferativa; S – em síntese; G2/M – 
em divisão) e morte celular (apoptose) 

 

 

 

4.2.4 Análises estatísticas 

 

 

 Os dados obtidos dos experimentos foram submetidos a análise estatística 

através da análise de variância de ANOVA, seguido de procedimentos de 

comparação múltipla (Student-Newman-Keuls method). Foram considerados 

significantes os valores de p<0,05. 

 

G2/M 

S 

G0/G1 

Sub-G0/G1 
(Apoptose) 
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5 RESULTADOS  

 

 

 A fim de facilitar a compreensão, os resultados serão apresentados em quatro 

sub-itens: análises macroscópicas, microscópicas e a citometria de fluxo, com a 

análise das fases do ciclo celular e apoptose. 

 

 

5.1 Análises macroscópicas 

 

 

As placentas foram analisadas quanto a seus aspectos macroscópicos em 28 

gestações bovinas. Considerando o período de gestação da vaca de 290 dias, as 

placentas foram agrupadas de acordo com a idade gestacional: grupo I) entre 60 e 

120 dias, grupo II) entre 121 e 170 dias,  grupo III) entre 171 e 220 dias e grupo IV) 

entre 221 e 290 dias.  

Foi observada a composição macroscópica da placenta em duas áreas 

principais, a região interplacentomal e a placentomal. Os placentônios são as 

projeções localizadas ao longo de ambos os cornos uterinos. A região 

interplacentomal, localizada entre os placentônios, representa macroscopicamente 

uma simples aposição entre as membranas fetais e o útero, correspondendo a área 

lisa da placenta. 

O ambiente uterino apresentou mudanças ao longo das fases gestacionais 

quanto ao número de placentônios, seus tamanhos, presença de fusões 

placentomais, microplacentônios, hematomas e existência de áreas nuas. 

 

Os resultados macroscópicos referem-se às características morfológicas das 

placentas em cada grupo gestacional, nos quais são abordados os seguintes 

aspectos: 

 

• Placentônios:  

 

- Disposição, formato e tamanho dos placentônios; 
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- Número de placentônios nos cornos uterinos; 

- Classificação dos placentônios: pequenos, médios, grandes e megas placentônios. 

 

• Microplacentônios 

 

• Áreas nuas placentárias 

 

• Fusão de placentônios 

 

 

5.1.1 Placentônios 

 

 

Após a fecundação, o concepto migra e se fixa à parede uterina em um dos 

cornos uterinos. O corno no qual está presente o embrião é denominado de corno 

uterino gestante. O corno oposto, denominado de corno uterino não gestante, 

apesar de não conter o embrião em seu interior, também apresentou membranas 

fetais. Apesar de a placentação envolver ambos os cornos uterinos, o feto ocupa 

apenas um deles, que será, então, o corno gestante. O corno gestante foi facilmente 

visualizado antes da secção dos úteros, pois apresentava tamanho evidentemente 

maior do que o corno não gestante (Figura 9). 
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Figura 9 – Fotografia de útero bovino com 120 dias de gestação. O útero ainda não 

foi seccionado, sendo possível observar o corno uterino gestante (CG) e 
o corno uterino não gestante (CNG) com sua curvatura ventral. O corno 
não gestante está à frente, tornando possível a visualização do ovário 
direito (OV). Barra: 10 cm 

 

 

 

Após a abertura dos cornos uterinos, remoção do feto e observação de suas 

características, iniciou-se a observação da placenta. A primeira constatação foi a 

disposição dos placentônios na parede uterina. Em todas as fases gestacionais, os 

placentônios se apresentaram organizados em quatro fileiras, duas de cada lado da 

implantação do cordão umbilical, cada fileira apresentando em média 10 a 13 

placentônios (Figura 10). Estes apresentaram formatos variados, sendo 

predominantes os placentônios ovóides. As características de disposição em fileiras 

e formato dos placentônios estavam presentes em ambos os cornos uterinos. 

CNG 
CG 

OV 
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Porém, em muitos casos foram observados grupos de placentônios isolados ou 

irregularmente distribuídos, desalinhados das fileiras ao redor do cordão umbilical. A 

fileira de placentônios mais próxima ao cordão umbilical (fileira proximal), apresentou 

placentônios mais desenvolvidos, apresentando maior tamanho em relação aos 

placentônios da fileira distal (Figura 10). 

        

 
 

 

Figura 10 – Fotografia de placenta bovina com 265 dias de gestação, onde se 
observa o corno uterino gestante (CG) e não gestante (CNG), 
separados por uma linha pontilhada. No corno gestante observamos 
ao centro o cordão umbilical (Co). Podemos observar a presença de 
quatro fileiras de placentônios em cada corno uterino, sendo estes 
maiores no corno gestante. Barra: 10cm 

 
 

 

Ao longo da gestação as características macroscópicas da placenta se 

modificaram. No início da prenhez, os cornos uterinos e seus placentônios eram 

evidentemente menores, apresentando um aumento gradativo deste tamanho ao 

longo da gestação. As figuras 11, 12, 13 e 14 mostram fotografias macroscópicas 

das placentas analisadas em cada grupo gestacional, nas quais observam-se o 

aumento gradativo do tamanho dos placentônios. 

CG 

CNG Co 
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Figura 11 – Fotografia de placenta bovina com 105 dias de gestação – grupo I. 

Barra: 10cm 
 
 

 
 
Figura 12 – Fotografia de placenta bovina com 125 dias de gestação – grupo II. 

Barra: 10cm 
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Figura 13 – Fotografia de placenta bovina com 172 dias de gestação – grupo III. 

Barra: 10cm 
 

 

 
Figura 14 – Fotografia de placenta bovina com 225 dias de gestação – grupo IV. 

Barra: 10cm 
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Os placentônios foram quantificados individualmente em cada corno uterino e 

em seu número total (corno gestante + corno não gestante). Foi observada uma 

média de 76 placentônios por placenta, sendo o número máximo de 102 e mínimo 

de 47. O número total de placentônios por placenta em cada estágio gestacional 

está demonstrado na tabela 1 e figura 15. A maior quantidade de placentônios foi 

encontrada nas placentas pertencentes ao grupo II (121 a 170 dias), havendo um 

decréscimo nos dois últimos grupos gestacionais, no entanto este decréscimo não 

foi estatisticamente significante. O menor número de placentônios foi observado no 

grupo III (171 a 220 dias), porém também não houve diferença estatística 

significante, com pouca variação no número total de placentônios ao longo da 

gestação. 

 

 

 

Tabela 1 – Número total de placentônios nas placentas bovinas distribuídas nos 
grupos gestacionais 

 

Nº. de placentônios 
Grupo I 

(60-120d) 

Grupo II 

(121-170d) 

Grupo III 

(171-220d) 

Grupo IV 

(221-290d) 

Média  77 ± 16,4 86 ± 14,4 75,8 ± 9,4 73 ± 17,4 

Mínimo  47 64 60 48 

Máximo  90 102 85 90 
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Figura 15 – Variação do número total de placentônios distribuídos nos grupos 
gestacionais ao longo da prenhez (corno gestante + corno não 
gestante) 

 

 

 

Foram encontradas diferenças quanto ao número de placentônios no corno 

gestante e não gestante, representadas na tabela 2 e figura 16. O corno gestante 

apresentou um número significativamente maior de placentônios em relação ao 

corno não gestante (p<0,05). Analisando somente o corno gestante, o número de 

placentônios se manteve estável, sem variações significativas ao longo da gestação. 

No corno não gestante foi observado um decréscimo no número de placentônios a 

partir do grupo III (p<0,05). Através desta análise macroscópica, foi possível detectar 

um decréscimo no número de placentônios no corno não gestante, a partir de 171 

dias de prenhez. 
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Tabela 2 – Número de placentônios nos cornos gestantes e não gestante de 
todas as placentas analisadas 

 
 

Nº. de placentônios Corno gestante Corno não gestante 

Média 46 ± 10,9 30,5 ± 6,8 

Máximo 67 45 

Mínimo 24 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 16 – Média do número de placentônios no corno gestante e não gestante 
ao longo da gestação. Barras acompanhadas por letras diferentes 
representam valores estatisticamente distintos (p<0,05). Não houve 
variações significativas no número de placentônios para o corno 
gestante 

 

 

Foram realizadas mensurações para determinar o tamanho de cada 

placentônio, sendo o comprimento aferido em seu diâmetro maior, permitindo 

classificá-los como pequenos (1,1 a 3,0 cm), médios (3,1 a 6,0 cm), grandes (6,1 a 

11,0 cm) e mega placentônios (>11,1 cm). Foi possível observar variações no 

tamanho dos placentônios entre os grupos gestacionais e também variações entre 
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os cornos uterinos. Em relação aos microplacentônios(≤1,0cm), sua presença e 

quantidades foram analisadas individualmente. 

No corno gestante foi observada uma predominância de placentônios 

pequenos no grupo I (21,5 ± 10), médios no grupo II (26,5 ± 15,5) e grandes nos 

grupos III (28,8 ± 6,4) e IV (23,2 ± 14,4) (Figura 17). Os mega placentônios foram 

observados somente no corno gestante e a partir de 190 dias de gestação, 

localizados nas placentas pertencentes aos grupos III e IV. 

O número de placentônios pequenos no corno gestante diminuiu 

significativamente no grupo III e IV (p<0,01) em relação ao primeiro grupo 

gestacional. O número de placentônios grandes também variou significativamente, 

apresentando um aumento nos grupos III e IV em relação ao I e II. Estes resultados 

evidenciam uma maior quantidade de placentônios pequenos até 170 dias, após 

este período prevalecem os grandes e mega placentônios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 17 – Distribuição dos diferentes tamanhos de placentônios no corno 

gestante ao longo da gestação. Barras acompanhadas por letras 
diferentes representam valores estatisticamente distintos (p<0,05). 
A, B: para pequenos placentônios. a, b: para grandes placentônios 
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No corno não gestante foi observada uma predominância de placentônios 

pequenos nos grupos I e II e uma predominância de placentônios médios nos grupos 

III e IV (Figura 18). Não foram observados mega placentônios no corno não 

gestante. Os placentônios grandes só foram localizados a partir de 187 dias de 

gestação, encontrando-se presentes apenas nas placentas dos grupos III e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Distribuição dos diferentes tamanhos de placentônios no corno 
não gestante ao longo da gestação. Barras acompanhadas por 
letras diferentes representam valores estatisticamente distintos 
(p<0,05). A, B: para pequenos placentônios; a, b: para grandes 
placentônios 

 
 

 

 Com estes dados, observa-se que os placentônios apresentam um 

crescimento contínuo ao longo da gestação em ambos os cornos uterinos (Tabela 

3). O crescimento é maior no corno gestante e o crescimento máximo é observado a 

partir de 171 dias, com a presença de mega placentônios. O corno não gestante 

apresentou um menor crescimento de seus placentônios, com a presença de um 

maior número de placentônios médios e nenhum mega placentônio, mesmo no 

último estágio da prenhez. 
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Tabela 3 – Média do número de placentônios pequenos, médios, grandes e megas, 
distribuídos ao longo dos grupos gestacionais 

 

Grupo 
gestacional 

Pequenos Médios Grandes Mega 

CG CNG CG CNG CG CNG CG CNG 

Grupo I 
(60 a 120 d) 21,5 22,3 15,8 2,0 3,8 0,0 0,0 0,0 

Grupo II 
(121 a 170 d) 15,7 29,8 26,5 7,4 3,7 0,0 0,0 0,0 

Grupo III 
(171 a 220 d) 1,8 5,2 15,2 21,8 28,8 1,8 0,8 0,0 

Grupo IV 
(221 a 290 d) 2,2 6,0 14,2 9,8 32,2 7,8 9,6 0,0 

Corno gestante (CG) e corno não gestante (CNG) 

 

 

Observou-se que o tamanho dos placentônios é dependente da fase 

gestacional e da sua posição no útero. Os placentônios aumentaram de tamanho 

progressivamente no decorrer da prenhez e as fileiras mais próximas ao cordão 

umbilical apresentaram placentônios maiores. Além disso, o corno gestante 

evidenciou, em todos os casos, a presença de placentônios de comprimento maior 

do que o corno não gestante. 

  

 

5.1.2 Microplacentônios 

 

Placentônios de tamanho igual ou menor que 1,0 cm de comprimento foram 

considerados como microplacentônios. Foram observados microplacentônios em 

83,33% das placentas do grupo I, em 50% das placentas no grupo II e em apenas 

16,66% das placentas nos grupos III e IV. O número de microplacentônios foi 

decrescente ao longo da gestação. A figura 19 mostra a presença de 

microplacentônios nos grupos I e II em cornos não-gestantes, onde sua presença foi 

maior. 
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Figura 19 – Fotografias de placentas pertencentes aos grupos I (A e B) e II 
(C e D), evidenciando os cornos uterinos não gestantes. Observa-
se a presença de microplacentônios (setas) entre os placentônios 
maiores ao longo do corno uterino não gestante. Em A, placenta 
de 105 dias e em B o detalhe dos microplacentônios. As figuras C 
e D são de placentas distintas, porém ambas com 125 dias de 
gestação. Barras: A, C, D) 5,0 cm; B) 1,0 cm 
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Analisando o número total de microplacentônios na placenta, verificou-se um 

número maior no grupo I quando comparado aos outros grupos gestacionais 

(p<0,01) (Figura 20). Os microplacentônios estavam presentes em maior quantidade 

no início da gestação, até 120 dias, apresentando uma média de 11,7 

microplacentônios por placenta no grupo I. Com o avançar da prenhez, este número 

diminuiu significativamente, chegando a apresentar uma média de 0,4 

microplacentônios no último grupo gestacional. 

 
 

Figura 20 – Variação do número total de microplacentônios ao longo da gestação. 
Barras acompanhadas por letras diferentes representam valores 
estatisticamente distintos (p<0,01) 

 

 

Em uma análise individual entre os cornos uterinos, foi observado que o corno 

não gestante apresentou um maior número de microplacentônios em todos os 

grupos gestacionais, como mostra a figura 21 e tabela 4. No corno gestante, 

observamos a presença de microplacentônios somente nos grupos I e II, não sendo 

mais localizados a partir de 171 dias de prenhez. Apesar de observarmos uma 

distribuição variada de microplacentônios ao longo da prenhez, a diferença entre as 

fases gestacionais não foi significante. O maior número de microplacentônios foi 

observado em uma placenta de 80 dias (grupo I), que apresentou 31 

microplacentônios no corno não gestante e 15 no corno gestante. 
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Figura 21 – Média do número de microplacentônios localizados nos diferentes 
grupos gestacionais, no corno gestante (CG) e não-gestante (CNG) 

 

 

 

 

Tabela 4 – Número médio de microplacentônios ao longo da gestação 

 
Grupo 

gestacional 
CG CNG TOTAL 

Grupo I                

(60 a 120d) 
2,8 8,8 11,6 

Grupo II             

(121 a 170d) 
0,2 1,2 1,4 

Grupo III                

(171 a 220d) 
0,0 0,3 0,3 

Grupo IV           

(221 a 290d) 
0,0 0,4 0,4 

Corno gestante (CG) e corno não gestante (CNG) 
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5.1.3 Áreas “nuas” 

 

Como observado anteriormente, os placentônios estão dispostos em fileiras 

nos cornos uterinos, sendo estas dispostas ao redor do cordão umbilical, o que 

permite a formação de uma área, na região oposta à implantação do cordão, sem 

placentônios na sua superfície. Em todas as placentas analisadas foram 

encontradas estas regiões, localizadas na região dorsal ao feto, que foram 

consideradas como áreas “nuas”. Estas áreas foram observadas a partir do primeiro 

grupo gestacional, evidenciando a presença de áreas nuas em todas as idades 

gestacionais. As figuras 22, 23, 24 e 25 evidenciam a presença de áreas nuas em 

placentas dos grupos I, II, III e IV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 – Fotografia de placenta bovina do grupo I (90 dias), onde se observa 

uma área nua (*) no corno gestante. Barra: 5,0cm 

 

* 
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Figura 23 – Placenta do grupo II (160 dias), onde se observa 
uma área nua (*) no corno gestante. Barra: 10cm 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 24 – Placenta do grupo III (210 dias), onde se observa 
uma grande área nua (*) no corno gestante. Barra: 
10cm 
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Figura 25 – Fotografia de placenta bovina do grupo IV (225 dias), onde se observa 

uma área nua (*) no corno gestante. Barra: 10cm 
 
 
 
 

Os cornos não gestantes, ausentes de cordão umbilical e feto, também 

apresentaram áreas nuas na região dorsal do corno uterino. Alguns destes cornos 

apresentaram áreas nuas extensas, com a presença de poucos placentônios na 

parede uterina. A figura 26 mostra uma placenta do grupo IV (222 dias) com uma 

grande área nua no corno não gestante, porém, a presença de mega placentônios 

no corno gestante. 
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Figura 26 – Placenta bovina do grupo IV, com 222 dias de gestação. 
Observar em A a presença de mega placentônios (setas) no 
corno gestante. Em B o corno não gestante, evidenciando a 
grande área “nua” (*) e a presença de poucos placentônios. 
Barras: 10cm 
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5.1.4 Fusão placentomal 
 

 

Os processos de fusão placentomal foram observados em locais aleatórios da 

placenta bovina, no corno gestante e também no corno não gestante. As fusões 

foram visualizadas facilmente através da presença de uma fissura fusional na 

superfície do placentônio, como mostra a figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Fissura fusional na superfície do placentônio (seta), 
característica macroscópica de fusão placentomal. 
Placenta com (A) 125 dias de gestação - corno não 
gestante e (B) 190 dias de gestação - corno gestante. 
Barras: A) 2,0 cm; B) 10,0 cm 
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Para certificar o processo de fusão placentomal, ou seja, determinar 

macroscopicamente a presença de fusão caruncular e/ou cotiledonar foi necessário 

a desconexão entre os tecidos materno e fetal no placentônio. A figura 28 ilustra a 

desconexão entre carúncula e cotilédone em placentônios. 

 
 

Figura 28 – Placentônios bovinos de A, B: 120 dias, C: 222 dias e D: 157 dias. 
Observamos a desconexão entre carúnculas (car) e cotilédones (cot) 
(A, B e C) e ambos já desconectados (D). Barras: 1,0 cm 

 

 

Foram encontrados diversos aspectos macroscópicos de fusão, sendo 

observada a fusão de carúnculas e cotilédones de forma independente ao longo da 

gestação. A fusão apenas de cotilédones foi observada em uma placenta do grupo 

II, nas quais apenas os cotilédones encontravam-se fusionados, porém, sem fusão 

das carúnculas correspondentes (Figura 29 A, B).  

 

A 

car 

car 

car car 

cot 
cot 

cot 

cot 

B 

C 

D 



 60

 

 

 
Figura 29 – Fotografia de placenta bovina do grupo II (157 dias), onde se observa o 

processo de fusão dos cotilédones (seta). A parte fetal foi 
desconectada, evidenciando a fusão completa dos cotilédones (cot), 
porém as carúnculas correspondentes (car) estão separadas entre si 
por uma distância de aproximadamente 0,3 cm e 0,15 cm (A e B, 
respectivamente). Barra: 2 cm 

 

 

Um outro tipo de fusão encontrado foi a fusão completa dos cotilédones e a 

fusão parcial das carúnculas correspondentes, as quais apresentavam uma fissura 

fusional parcial, como mostra a figura 30. 
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Figura 30 – Fotografia de placenta do grupo I (105 dias), evidenciando o 
processo de fusão caruncular no corno não-gestante.  Em A 
estão unidos carúnculas e cotilédones. Em B a parte fetal foi 
desconectada, evidenciando a incompleta fusão de duas 
carúnculas, porém, os cotilédones correspondentes 
totalmente fusionados. Barras: 2,0 cm 
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Para uma análise mais completa, além da desconexão das membranas 

materna e fetal, foi realizada uma incisão longitudinal nestes placentônios 

fusionados, o que nos permitiu observar algumas particularidades. Em alguns 

placentônios fusionados observamos a presença de tecido entre as carúnculas, 

formando uma fina barreira entre elas (Figura 31 D). Este tecido foi analisado 

posteriormente através de métodos histológicos. 

 

 
Figura 31 – Fotografias de placenta bovina do grupo III (190 dias), evidenciando um 

processo de fusão de carúncula e cotilédone. Em A observa-se a placenta 
inteira em menor aumento, evidenciando o corno gestante (CG) e o não 
gestante (CNG). Em B, detalhe do placentônio no corno gestante que 
apresenta o processo de fusão (seta). A linha pontilhada demonstra o local 
que foi seccionado o placentônio fusionado. Na figura C observamos de um 
lado do corte as carúnculas totalmente fusionadas (seta preta) e do outro a 
presença de tecido entre as carúnculas (seta branca). Em D, detalhe do tecido 
entre as carúnculas. Barras: A) 10,0 cm; B) 5,0 cm 
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Em uma placenta do grupo II foi observada, após a desconexão materno-fetal, 

a presença de uma fissura fusional característica na região caruncular. Por outro 

lado, os cotilédones correspondentes não apresentavam sinal de fusão, como 

mostra a figura 32 A e C. Na figura 33, processo de fusão nas carúnculas e nos 

cotilédones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 32 – Fotografias de placentônios bovinos do grupo II (125 dias), onde se 

observa em A e C processos de fusão caruncular, com a presença de 
uma fissura na região de carúnculas (seta), porém o aspecto dos 
cotilédones correspondentes sugere ausência da fusão cotiledonar. 
Em B e D secção longitudinal das carúnculas. Barras: A, B, C) 2,0 cm; 
D) 1,0 cm 
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Figura 33 – Fotografia de placenta bovina do grupo II (125 
dias). Em A, dois processos de fusão. Em B a 
desconexão das membranas materno-fetal, 
onde se observam as carúnculas e os 
cotilédones fusionados (setas). Barras: 2 cm 
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Para todos os procedimentos realizados com fusões carunculares utilizamos 

as fusões onde houve macroscopicamente fusão de cotilédone e carúncula. 

 O primeiro processo de fusão foi localizado no corno gestante de uma 

placenta pertencente ao grupo I, com 87 dias de gestação. A figura 34 mostra o 

gráfico referente à média do número total de fusões placentomais localizadas. Foi 

encontrado um número significativamente maior de fusões no grupo III e IV em 

relação ao grupo I, evidenciando uma maior ocorrência deste processo a partir de 

170 dias de prenhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 34 – Média do número de fusões placentomais ao longo da gestação. 

Barras acompanhadas por letras diferentes representam valores 
estatisticamente distintos (p<0,05) 

 
 

 

Nos grupos I e II, 20% das placentas apresentaram processos de fusão 

placentomal, sendo no grupo I apenas no corno gestante. Foram observadas fusões 

em 66,66% das placentas no grupo III e em 50% das placentas no grupo IV. As 

variações na presença de fusões carunculares entre os cornos uterinos estão 

demonstradas na figura 35. O grupo I apresentou poucos processos de fusão, 

localizados apenas no corno gestante. Apenas o grupo II apresentou um maior 

número médio de fusões no corno não gestante, inversamente aos outros grupos 

gestacionais. Os grupos III e IV apresentaram os maiores valores, porém, devido ao 
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alto desvio encontrado, não houve diferenças significativas entre os grupos (Figura 

35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 – Média do número de fusões placentomais no corno gestante e não 

gestante ao longo da gestação 
 

 

 

O número de fusões placentomais encontrado foi bastante variável, porém, foi 

observado que a quantidade de fusões aumenta progressivamente até 220 dias de 

prenhez, se mantendo então em número estável até o final da gestação. A 

quantidade de fusões placentomais foi maior no corno gestante, exceto no grupo II, 

que apresentou um número maior no corno não gestante. 
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5.2 Análises microscópicas 

 

 

Para a avaliação de aspectos histológicos, as diferentes regiões placentárias 

foram coradas com Hematoxilina-Eosina (HE) para um estudo morfológico geral e 

por Nitrato de Prata para avaliação da atividade proliferativa das diferentes células 

trofoblásticas. Os resultados da avaliação microscópica foram subdivididos em três 

tópicos: 

• Análise histológica – coloração por hematoxilina-eosina 

• Análise da proliferação celular com marcador histoquímico – coloração por 

Nitrato de Prata (AgNORs) 

• Citometria de fluxo – análise das fases do ciclo celular 

 

 

5.2.1 Análise histológica  

 

 

Como observado macroscopicamente, a placenta dos ruminantes é composta 

de duas áreas principais, a interplacentomal e a placentomal. A área 

interplacentomal representa uma aposição simples entre as membranas fetais e o 

epitélio uterino. Já o placentônio constitui a unidade funcional da placenta, formado 

pela união entre as carúnculas uterinas e os cotilédones fetais. Os resultados foram 

obtidos a partir da análise de gestações bovinas nas diferentes fases gestacionais e 

regiões do placentônio, áreas interplacentomal e microplacentônios. Na figura 36 

demonstramos as regiões analisadas histologicamente: 
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Figura 36 – (A) Fotografia demonstrativa das regiões analisadas 

histologicamente: (B) região interplacentomal, (C) região de 
fusão placentomal, (D) região central e marginal do 
placentônio, (E) microplacentônio. Barras: A) 2,0 cm; B) 50 
µm; C e E) 200 µm; D) 250 µm 
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A análise histológica dos placentônios mostrou que o vilo coriônico é formado 

por mesênquima altamente vascularizado e coberto por uma camada simples de 

células trofoblásticas. O epitélio trofoblástico é formado predominantemente por 

células mononucleadas com a presença de algumas células trofoblásticas gigantes. 

As células mononucleadas possuem formato irregular, núcleo arredondado com 

grandes nucléolos e se sobressaem entre as porções distais das criptas. As células 

trofoblásticas gigantes ocupam diferentes posições entre as mononucleadas e 

algumas vezes também são encontradas no epitélio uterino, como resultado da 

migração destas células do epitélio trofoblástico para o epitélio materno. A grande 

maioria das células gigantes está completamente rodeada por células 

mononucleadas (sem conexão com a membrana basal) (Figura 37). 

 O epitélio das criptas é composto por células cuboidais simples de origem 

materna, que possuem um núcleo redondo ou ovóide distalmente e nucléolo 

evidente. O epitélio uterino é composto de poucas células gigantes, migradas do 

epitélio fetal (Figura 37 B). No final da gestação apresentam células epiteliais 

achatadas, com diminuição no número de células binucleadas e aumento de células 

com características apoptóticas. 

 A diferença entre estes grupos de células é bem notável, as células gigantes 

podem ser reconhecidas principalmente pelo seu tamanho, além de possuírem 

formato esférico, nucléolos bem formados, falta de contato com a membrana basal e 

por possuírem dois ou mais núcleos, com grânulos característicos. A célula 

trofoblástica gigante se cora mais do que as células adjacentes e possuem pouco 

citoplasma, sendo facilmente identificadas no epitélio uterino. Além disso, apresenta 

grande concentração de material basofílico no citoplasma supra nuclear (Figura 37 

A). 
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Figura 37 – Fotomicrografia de placentônio bovino pertencente ao Grupo III. Observar 

em A as células trofoblásticas gigantes (setas) com seu formato esférico e 
nucléolos evidentes. Estas células estão coradas mais intensamente do 
que as mononucleadas adjacentes. B) Observar o vilo coriônico em maior 
aumento, com a presença de células trofoblásticas gigantes (ctg) rodeadas 
por células mononucleadas (ctm). A seta evidencia uma célula 
trofoblástica gigante que migrou para o epitélio uterino (Eu). Hematoxilina-
Eosina. Barras: A) 40 µm, B) 20 µm 
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O vilo coriônico apresentou-se composto por mesênquima intensamente 

vascularizado e coberto por uma camada simples de trofoblasto. O epitélio 

endometrial materno permanece intacto, pois não há invasão pelo trofoblasto, 

apenas uma aposição entre os epitélios (Figura 38 A). Na interface materno-fetal 

visualizamos as camadas que compõem a interface materno-fetal: endotélio do vaso 

fetal, mesênquima (tecido conjuntivo fetal), trofoblasto ou epitélio coriônico, epitélio 

uterino, estroma endometrial (tecido conjuntivo materno) e endotélio materno. 

(Figura 38 B). 

 

 

 

 
 

Figura 38 – Fotomicrografia de placentônio bovino do Grupo III (217 dias). 
Observar em A o vilo coriônico e suas ramificações compostas por 
uma grande quantidade de vasos sanguíneos (setas). Em B 
observa-se a interface materno-fetal, evidenciando as camadas da 
barreira inter-hemática: vaso sanguíneo fetal (Vf), mesênquima 
(M), epitélio trofoblástico (T), epitélio uterino (Eu), estroma 
endometrial (Ee) e endotélio do vaso materno (Vm). Hematoxilina-
Eosina. Barras: 20 �m 
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No placentônio, a superfície endometrial possui profundas criptas carunculares, 

penetradas por longos e ramificados vilos cotiledonários de corioalantóide fetal, o 

que aumenta a área de contato entre mãe e feto. Estas ramificações aumentam com 

o avançar da prenhez, formando vilos intensamente ramificados e vascularizados 

que se entremeiam nas criptas carunculares maternas.  

 

 Nos grupos I, II, III e IV observamos o desenvolvimento dos placentônios, na 

sua região central, com a penetração dos vilos coriônicos nas criptas endometriais, 

estabilizando, com o avançar da gestação, a árvore vilosa dos cotilédones nas 

carúnculas uterinas. No grupo I foi observado na região central do placentônio um 

epitélio uterino bem organizado, com células cuboidais dispostas simetricamente ao 

longo do epitélio materno. Ainda neste grupo foi possível observar uma árvore vilosa 

fetal pouco ramificada, o que variou bastante ao longo da gestação (Figura 39 A). 

Nos grupos II e III foi observada uma ligeira desorganização do epitélio materno, 

apresentando algumas regiões com epitélio estratificado ao invés do cuboidal 

simples característico do início da gestação. Nestes grupos observamos uma maior 

ramificação dos vilos coriônicos, estabilizando a árvore vilosa nas carúnculas 

uterinas (Figura 39 B e C).  No grupo IV, último grupo gestacional, nota-se uma 

maior desorganização do epitélio das carúnculas uterinas, possivelmente sugerindo 

uma remodelagem tecidual, com a substituição de fibroblastos por matriz tecidual 

(Figura 39 D). 
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Figura 39 – Fotomicrografias de secção transversal de placentônios bovinos ao 

longo da gestação (região central do placentônio): (A) grupo I – 
epitélio materno organizado (seta); (B) grupo II e (C) grupo III – 
aumento das ramificações dos vilos fetais (v); (D) grupo IV – 
observa-se uma desorganização e achatamento do epitélio uterino 
(seta). Hematoxilina-Eosina. Barras: 40 µm. Hematoxilina-eosina 
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 A região interplacentomal, presente em ambos os cornos uterinos, forma 

parte da membrana corioalantoideana, sendo desprovida de placentônios. 

Histologicamente, foi observado nas áreas interplacentomais a aposição simples 

entre as membranas fetais e o epitélio uterino. Nesta região, o córion está aderido ao 

endométrio, exceto nas regiões de abertura das glândulas uterinas, onde se formam 

as aréolas (Figura 40). 

 

 

 
Figura 40 – Fotomicrografia da região interplacentomal em placenta bovina com 

210 dias de gestação (A). Observar em maior aumento (C) a 
aposição entre o epitélio uterino (Eu) e o trofoblástico (T), exceto na 
região das aréolas (Ar) (B). O contato entre o córion e o epitélio 
materno adjacente à aréola é mantido. Hematoxilina-eosina 

 
 

 

Na região interplacentomal, o epitélio uterino é do tipo simples cúbico, se 

tornando colunar alto em alguns pontos com o avançar da prenhez. O epitélio 

trofoblástico também sofre alterações ao longo da gestação, formando ondulações 

em algumas áreas na região interplacentomal, como se observa na figura 41. 
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Figura 41 – Fotomicrografias da região interplacentomal do 
grupo e IV (B) e III (A). Em A observa-se o epitélio 
trofoblástico formando ondulações. Em B, epitélio 
uterino com aspecto estratificado com o avançar 
da gestação. Barras: 20 µm. Hematoxilina-eosina 
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 Foi observada a presença de microvilos no topo das células epiteliais uterinas, 

os quais se interdigitam aos microvilos também existentes nas células trofoblásticas, 

formando a zona de contato materno-fetal. As microvilosidades foram 

observadas tanto em células mononucleadas fetais e maternas quanto 

binucleadas fetais. Na região interplacentomal frequentemente ocorre a desconexão 

entre os epitélios materno e fetal, tornando possível, mesmo à microscopia de luz, 

observar os microvilos no epitélio uterino (Figura 42). 

 

 

 

Figura 42 – Fotomicrografia do epitélio uterino desconectado do 
epitélio trofoblástico, evidenciando os pequenos 
microvilos na superfície das células. Hematoxilina-
eosina 
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A região da margem dos placentônios corresponde à chamada “zona 

arcada” do placentônio (figura 43). Nesta região está localizada a base dos vilos 

fetais e o topo das criptas uterinas. Foi observado uma vascularização mais intensa 

nestas regiões e mais próxima das células epiteliais, com extravasamento de sangue 

na interface materno-fetal na região do topo dos vilos maternos, caracterizadas 

como áreas hemófagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43 – Fotomicrografias da região da margem do placentônio, onde observa-

se a base dos vilos fetais e o topo das criptas uterinas. Nesta região 
observamos grande quantidade de vasos sanguíneos (Vs) e áreas de 
extravasamento de sangue na interface materno-fetal (*). 
Hematoxilina-Eosina. Barras: A) 100 µm; B) 50 µm; C) 40 µm; D) 20 
µm 
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Na margem dos placentônios, entre o epitélio materno e o fetal foram 

localizadas áreas de extravasamento de sangue, os hematomas; estas hemácias 

maternas estavam sendo fagocitadas pelas células trofoblásticas adjacentes, 

fenômeno denominado eritrofagocitose. 

 Analisando todas as fases da gestação, os hematomas foram localizados a 

partir do 157º dia (Figura 44), no grupo II, com seu aspecto microscópico 

apresentando algumas variações dentro dos grupos gestacionais. As áreas de 

eritrofagocitose estavam em localizações variadas ao longo do epitélio trofoblástico, 

sempre na base dos vilos fetais.  

 No grupo III o processo de eritrofagocitose mostrou-se mais acentuado do que 

nos outros grupos, apresentando eritrócitos degradados dentro das células em maior 

quantidade e em maior tamanho (Figuras 45 e 46).  

 O último grupo gestacional (grupo IV) também apresentou células trofoblásticas 

em processo de fagocitose, porém em menor quantidade (Figura 47). 

Dentro da área com sangue extravasado foram observados também debris 

celulares e prováveis células em apoptose. Foi possível observar nas células em 

processo de eritrofagocitose a presença de muitos vacúolos, observados também 

nas células ao redor desta região (Figura 47). Não foram visualizadas células 

trofoblásticas gigantes em processo de eritrofagocitose. 
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Figura 44 – Fotomicrografia de placentônio bovino de do grupo II (157 
dias), onde se observa células trofoblásticas em processo 
de eritrofagocitose (seta). Observar os grânulos de 
coloração marrom-escura dentro das células fetais. Em A 
observamos eritrofagocitose nas células da base do vilo 
fetal (V) e em B disperso ao longo de todo epitélio 
trofoblástico. Hematoxilina-Eosina. Barras: 20µm 
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Figura 45 – Fotomicrografias da região marginal de placentônio bovino do 
grupo III (217 dias), evidenciando células trofoblásticas em 
processo de eritrofagocitose (setas). Observar este processo 
ao longo do epitélio trofoblástico (A, B, C e D) e também nas 
células dos vilos fetais (E e F). Em A evidenciamos a 
proximidade do vaso materno (Vm) e das células em processo 
de eritrofagocitose. Hematoxilina-Eosina 
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Figura 46 – Fotomicrografias de placentônio bovino de 215 dias (grupo III), 
evidenciando células trofoblásticas em processo de 
eritrofagocitose (setas). Observar este processo ao longo do 
epitélio trofoblástico (T). Hematoxilina-Eosina 
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Figura 47 – Fotomicrografia de placentônio bovino de 240 dias (grupo IV), onde 
também foi encontrado processo de eritrofagocitose (setas). 
Hematoxilina-Eosina 
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As fusões placentomais foram encontradas em todos os grupos 

gestacionais analisados. Os aspectos histológicos foram extremamente variáveis, 

não havendo correlação entre a idade gestacional e o tipo morfológico de fusão. 

Devido a essa grande diferença entre aspectos microscópicos, realizamos uma 

descrição de todas as variações encontrados. No grupo I e II observamos abaixo da 

fissura fusional uma penetração de tecido fetal (epitélio trofoblástico e mesênquima) 

na região caruncular com intensa vascularização. O trofoblasto apresentava-se 

revestido de células cubóides, mononucleadas e gigantes, enquanto que o epitélio 

na cripta uterina se apresentava organizado com epitélio estratificado em algumas 

áreas. Foi encontrada uma grande quantidade de sangue extravasado na interface 

materno-fetal já no grupo I com a presença de eritrofagocitose pelas células 

trofoblásticas. Ainda no epitélio uterino observamos algumas células com 

características apoptóticas (Figuras 48 e 49). 
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Figura 48 – Fotomicrografias de dois processos de fusão caruncular encontrados 

no grupo I. Em menor aumento observamos a penetração do tecido 
fetal na área caruncular (A e C). Em maior aumento (B e D), 
observamos um extravasamento de sangue na interface materno-
fetal (*) e células com características apoptóticas (setas). 
Hematoxilina-Eosina. Barras: A) 200 µm; B e D) 40 µm; C) 100 µm 
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Figura 49 – Fotomicrografia de região de fusão caruncular localizada no grupo I. 
Observa-se: em B áreas com eritrofagocitose (seta); em C 
extravasamento de sangue na interface materno-fetal (*); em D região 
placentomal logo abaixo da fusão. Hematoxilina-eosina. Barras: A) 
500 µm; B), C), D) 100 µm 
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No grupo III observamos na região de fusão a presença de um septo contínuo 

de estroma materno que se estende desde as proximidades das glândulas uterinas 

até o mesênquima fetal. Também foi observada a presença de eritrofagocitose nos 

vilos coriônicos (Figura 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Fotomicrografia da região de fusão caruncular do grupo III, visualizada 
em visão panorâmica em A. Observamos a presença de estroma 
materno na região fusional - seta (B) e a presença de eritrofagocitose 
pelas células trofoblásticas – seta (C). Hematoxilina-eosina. Barras: A) 
500 µm; B) 300 µm; C) 30 µm 
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No grupo IV encontramos diferentes aspectos histológicos das fusões 

placentomais, com o mesênquima atravessando toda a espessura do placentônio, 

ou com estroma materno se encontrando com o mesênquima fetal na região média 

do placentônio (Figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 51 – Fotomicrografias de fusões encontradas no grupo IV. Observa-se em A a 

penetração de tecido fetal ao longo de todo o placentônio (seta). Em B o 
tecido fetal e o estroma materno se encontram na região média do 
placentônio (seta). Hematoxilina-eosina. Barras: 500 µm 
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A figura 52 mostra um dos processos de fusão do grupo IV com algumas 

particularidades, onde observamos um grande extravasamento de sangue na 

interface materno-fetal e a presença de células trofoblásticas mononucleadas e 

gigantes com características apoptóticas. Ao longo da região fusional o epitélio 

uterino se apresentou desorganizado, com a presença de algumas células 

trofoblásticas gigantes migradas e algumas com características apoptóticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 52 – Fotomicrografia de fusão caruncular do grupo IV. Observamos um 

grande extravasamento de sangue na interface materno-fetal (*) e o 
epitélio uterino desorganizado (Eu). Presença de células com 
características apoptóticas (seta). Hematoxilina-eosina. Barras: A) 
500 µm; B e D) 30 µm; C) 100 µm 
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Os microplacentônios (�1cm) foram encontrados em todos os grupos 

gestacionais, como mostra a figura 44. Apresenta estrutura histológica semelhante à 

dos placentônios de tamanho normal em início de gestação, características estas 

observadas nos grupos I, II, III e IV (Figura 53). As vilosidades coriônicas adentram 

as criptas maternas e no centro do microplacentônio o epitélio uterino é organizado e 

o mesênquima intensamente vascularizado, com a presença de células 

trofoblásticas gigantes e mononucleadas. Em uma análise simples de figuras 

apoptóticas nas lâminas coradas com Hematoxilina-Eosina não foram observadas 

células com características apoptóticas. Foi observado a presença de sangue 

extravasado na região marginal do microplacentônio e células em processo de 

eritrofagocitose (Figura 54). 
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Figura 53 – Fotomicrografias de microplacentônios bovinos dos grupos I (A e 

B), II (C), III (D) e IV (E). Hematoxilina-eosina. Barras: 250 µm 
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Figura 54 – Microplacentônio bovino do grupo II. Em A, detalhe da região central 

do microplacentônio, evidenciando um epitélio uterino bem organizado 
(Eu) e mesênquima intensamente vascularizado (Vs). Em B, nota-se a 
presença de extravasamento sanguíneo (*) e eritrofagocitose na 
região marginal do microplacentônio (setas). Hematoxilina-eosina. 
Barras: A) 20 µm; B) 40 µm 
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5.2.2 Expressão de marcador histoquímico de proliferação celular (AgNORs) 

  

A coloração por Nitrato de Prata evidenciou pontos negros intranucleares 

facilmente visíveis à microscopia óptica, denominadas AgNORs (argyrophilic 

nucleolar organizer regions). Estes foram visualizados nos diversos tipos celulares 

presentes nas células epiteliais das regiões placentárias analisadas. Estes pontos 

foram quantificados, tornando possível uma análise estatística precisa.  

Foi encontrado um número significativamente maior de AgNORs nas células 

trofoblásticas gigantes em relação ao número encontrado nas células trofoblásticas 

mononucleadas (p<0,001) em todas as regiões e grupos gestacionais analisados. A 

figura 55 mostra uma placenta bovina com 76 dias de gestação, pertencente ao 

grupo I, caracterizada por diferentes padrões de distribuição de AgNORs. Pequenos 

e poucos dots estão presentes nos núcleos das células trofoblásticas 

mononucleadas, onde cada dot corresponde a um pequeno nucléolo. Observamos 

outro padrão de distribuição das AgNORs nas células trofoblásticas gigantes, nas 

quais são visualizados muitos dots no núcleo destas células. Numerosos, os dots 

estão frequentemente agrupados em grandes aglomerados, chamados de clusters. 

Cada cluster corresponde a um grande nucléolo, muito ativo na biossíntese 

ribossomal. 
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Figura 55 – Corte histológico de placenta bovina do grupo I (76 dias), corado 

com Nitrato de Prata. Em A é possível observar, em menor 
aumento, os vilos coriônicos impregnados por prata. Em B 
visualizamos em maior aumento (1000X) as AgNORs como 
pequenos pontos pretos intranucleares – dots – ou em 
aglomerados – clusters. Notar a maior quantidade de AgNORs 
nas células trofoblásticas gigantes (CTG) em relação às células 
trofoblásticas mononucleadas (CTM). Barras: 10 µm 
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Em todas as células analisadas a quantidade de dots foi significativamente 

maior que a quantidade de clusters (p<0,001). A quantidade de clusters, por sua 

vez, foi significativamente maior nas células trofoblásticas gigantes em todas as 

regiões analisadas, tanto nas binucleadas como nas que possuíam apenas um 

núcleo gigante (p<0,01). A figura 56 mostra um corte histológico de um placentônio, 

evidenciando os vilos coriônicos corados com nitrato de prata. É possível observar 

uma maior presença de clusters nas células trofoblásticas gigantes, enquanto que 

nas células trofoblásticas mononucleadas há uma predominância de dots, e em 

menor quantidade. 
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Figura 56 – Cortes histológicos de placenta bovina corados com Nitrato de 

Prata. Em A, é possível observar, em menor aumento, uma árvore 
vilosa impregnada por prata. Em maior aumento (1000X) 
observamos células trofoblásticas gigantes (CTG) e células 
trofoblásticas mononucleadas (CTM). Observar que as células 
trofoblásticas gigantes podem ser binucleadas (D, E). As CTG 
apresentam AgNORs na forma de dots (pontos castanhos) e na 
forma de clusters (aglomerados de dots dentro do núcleo). Barras: 
10 µm 
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Os valores obtidos do número total de AgNORs e individualmente dots e 

clusters nas células trofoblásticas mononucleadas e gigantes estão descritos nas 

tabelas 5 e 6, respectivamente. 

 

 

Tabela 5 – Média e desvio padrão da quantidade de AgNORs nas células 
trofoblásticas mononucleadas em diferentes regiões placentárias ao 
longo da gestação 

 
 

Regiões placentárias AgNOR I (60 a 120d) II (121 a 170d) III (171 a 220d) IV (221 a 290d) 

região central do 
placentônio 

DOT 7.95 ± 4.78a 14.70 ± 1.89 b 16.58 ± 1.42 b 14.29 ±  3.45 b 

CLUSTER 0.71± 0.76 a 2.10 ± 0.35 b 1.12 ± 0.49 a 0.84 ± 0.41 a 

TOTAL 8,65 ± 5,43a 16,79 ± 2,23b 17,7 ± 1,77b 15,12 ± 3,18b 

região marginal do 
placentônio 

DOT 12.84 ± 2.99 15.73 ± 3.03 16.62 ± 2.82 13.92 ± 0.67 

CLUSTER 1.36 ± 0.64 a 1.77 ± 0.7 a 2.32 ± 0.62 b 1.13 ± 0.61 a 

TOTAL 14,2 ± 3,2 17,5 ± 3,7 18,9 ± 2,4 15,0 ± 0,9 

área interplacentomal 

DOT 10.54 ± 2.9 a 9.48 ± 2.46 a 9.45 ± 2.12 a 14.94 ± 2.49 b 

CLUSTER 0.99 ± 0.81 0.66 ± 0.91 0.77 ± 0.32 1.29 ± 0.24 

TOTAL 11,52 ± 2,93a 10,13 ± 3,34a 10,21 ± 2,16a 16,22 ± 2,57b 

microplacentônio 

DOT 14.97 ± 0.54 15.16 ± 0.96 16.31 ± 2.08 14.47 ± 1.83 

CLUSTER 1.23 ± 0.06 a 1.1 ± 0.03 a 1.94 ± 0.61 b 1.07 ± 0.04 a 

TOTAL 16,19 ± 0,4 16,26 ± 0,9 18,25 ± 2,1 15,54 ± 1,5 

fusão placentomal 

DOT 13.94 ± 2.01 15.63 ± 1.55 17.73 ± 4.95 15.56 ± 0.17 

CLUSTER 1.72 ± 0.8 a 0.98 ± 0.1 a 2.48 ± 0.68 b 1.07 ± 0.01 a 

TOTAL 15,66 ± 1,26 16,61 ± 1,58 20,21 ± 5,51 16,62 ± 0,18 
a-b Valores com letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatística significante 

(p<0,05). 
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Tabela 6 – Média e desvio padrão da quantidade de AgNORs nas células 

trofoblásticas gigantes em diferentes regiões placentárias ao longo da 

gestação 

 

 
Regiões 

placentárias AgNOR I (60 a 120d) II (121 a 170d) III (171 a 220d) IV (221 a 290d) 

região central do 
placentônio 

DOT 15.62 ± 6.62 a 36.36 ± 5.84 b 44.44 ± 6.52 b 36.01 ± 12.48 b 

CLUSTER 2.04 ± 0.69 4.91 ± 2.93 4.02 ± 2.03 2.56 ± 1.03 

TOTAL 17,66 ± 7,27c 41,28 ± 8,47d 48,46 ± 7,33d 38,56 ± 13,44d 

região marginal do 
placentônio 

DOT 34.08 ± 9.57 a 50.19 ± 5.67 b 52.27 ± 3.58 b 38.79 ± 11.16 a 

CLUSTER 4.16 ± 2.10 a,b 5.38 ± 2.46 a,b 7.19 ± 1.7 a 2.35 ± 0.81 b 

TOTAL 38,2 ± 10,5a 55,9 ± 8,5b 59,47 ± 4,2b 41,1 ± 11,8a 

área 
interplacentomal 

DOT 27.73 ± 13.62 24.79 ± 4.09 25.47 ± 6.54 39.83 ± 5.68 

CLUSTER 2.55 ± 0.78 1.62 ± 1.22 2.48 ± 0.49 2.60 ± 1.16 

TOTAL 19,23 ± 13,56 26,40 ± 4,37 27,95 ± 7,0 42,44 ± 6,73 

microplacentônio 

DOT 45.97 ± 0.9 a,b 44.54 ±3.78 a 46.31 ± 6.42 a,b 49.47 ± 1.68 b 

CLUSTER 3.82 ± 0.51 a 3.1 ± 0.11 a 5.44 ± 1.35 b 2.45 ± 0.47 a 

TOTAL 49,79 ± 1,1 47,64 ± 3,7 51,74 ± 6,0 51,91 ± 1,6 

fusão placentomal 

DOT 42.8 ± 8.18 52.16 ± 3.93 49.59 ± 14.02 48.50 ± 2.63 

CLUSTER 4.26 ± 2.17 a 3.73 ± 1.09 a 6.89 ± 2.08 b 2.95 ± 0.54 a 

TOTAL 47,06 ± 6,59 55,89 ± 3,57 56,49 ± 16,10 51,44 ± 2,92 
a-b Valores com letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatística significante 

(p<0,05). 
c-d Valores com letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatística significante 

(p<0,01). 

 

 

A região central do placentônio apresentou um padrão de distribuição de 

AgNORs semelhante para as suas células trofoblásticas mononucleadas e para as 

células trofoblásticas gigantes. Ambos os tipos celulares apresentaram um número 

total de AgNORs significativamente menor no grupo I em relação aos demais grupos 

gestacionais (p<0,05 e p<0,01, respectivamente). 

 Em ambos os tipos celulares a quantidade de dots foi significativamente 

menor no grupo I em relação aos demais grupos. Porém, a quantidade de clusters 

variou apenas nas células trofoblásticas mononucleadas no grupo II, o qual 
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apresentou o maior número de AgNORs. A quantidade de clusters das células 

trofoblásticas gigantes não variou estatisticamente ao longo da gestação.  

 

A região marginal do placentônio apresentou variações significativas no 

número de AgNORs ao longo da gestação. As células trofoblásticas mononucleadas 

não apresentaram variações significativas no número total de AgNORs. Entretanto, 

as células trofoblásticas gigantes apresentaram um número significativamente maior 

de AgNORs nos grupos II e III (p<0,05). 

Analisando individualmente a quantidade de dots e clusters nas células 

trofoblásticas mononucleadas, observamos que há um aumento progressivo de 

AgNORs nos primeiros grupos gestacionais, atingindo um número máximo, tanto de 

dots como de clusters, no grupo III, decaindo no último grupo gestacional. A 

variação da quantidade de dots não foi significativa ao longo da gestação. A 

quantidade de clusters, por sua vez, foi significativamente maior nas células 

mononucleadas do grupo III em relação ao grupo IV, o que mostra uma queda 

acentuada no número de clusters no último grupo gestacional, que foi inferior ao 

encontrado no início da gestação. Nas células trofoblásticas gigantes a quantidade 

de dots foi significativamente maior nos grupos II e III, mas a quantidade de clusters 

foi significativamente maior somente no grupo III e significativamente menor no 

último grupo gestacional.  

 

A região interplacentomal apresentou um equilíbrio na atividade proliferativa 

através da contagem de AgNORs intranucleares, poucas variações significativas 

foram observadas nesta região. O número total de AgNORs não variou nas células 

trofoblásticas gigantes, apenas nas mononucleadas, nas quais foi observado um 

número significativamente maior de AgNORs no grupo IV (p<0,05). 

 

Analisando individualmente a quantidade de dots e clusters observamos 

variação significante apenas na quantidade de dots das células mononucleadas, os 

quais apresentaram um maior número no grupo IV. As células trofoblásticas gigantes 

não apresentaram variações significantes tanto na quantidade de dots ou na 

quantidade de clusters ao longo da gestação. 
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Os microplacentônios apresentaram uma distribuição distinta de AgNORs 

ao longo da gestação. Tanto as células trofoblásticas mononucleadas como as 

células trofoblásticas gigantes não apresentaram variações significantes do número 

total de AgNORs entre os grupos gestacionais. 

Nas células trofoblásticas mononucleadas foi observada uma diferença 

significativa no número de clusters das células do grupo III, que apresentaram um 

número significativamente maior de AgNORs em relação aos demais grupos 

(p<0,01). 

As células trofoblásticas gigantes apresentaram uma queda do número de 

dots no grupo II e em seguida um aumento progressivo até o final da prenhez. 

Houve diferença significativa entre os grupos II e IV, que apresentaram, 

respectivamente, o menor e o maior número de dots (p<0,05). O número de clusters 

foi significativamente maior nas células do grupo III em relação aos demais grupos 

gestacionais (p<0,01). 

 

 A região de fusão caruncular não apresentou variações significativas no 

número total de AgNORs tanto nas células trofoblásticas gigantes como nas células 

trofoblásticas mononucleadas. A quantidade de dots também não apresentou 

variações significativas ao longo da prenhez em ambos os tipos celulares, havendo 

um equilíbrio na atividade proliferativa ao longo da gestação nesta região 

placentária. A quantidade de clusters, por sua vez, foi significativamente maior no 

grupo III nos dois tipos celulares. 

 

 

5.3 Citometria de fluxo - análise das fases do ciclo celular e apoptose 

 

 

A análise do ciclo celular por citometria de fluxo foi realizada ao longo da 

gestação nas células de todas as regiões propostas no material e métodos. Além 

destas regiões, realizamos uma análise em particular para a soma das regiões 

central e marginal do placentônio, identificada na tabela 7 como placentônio “total”.  

A descrição dos resultados foi feita para cada grupo gestacional, com a descrição 
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apenas das variações estatisticamente significantes. Os resultados descritos a 

seguir foram publicados em revistas internacionais (Anexos I e II). 

A figura 57 mostra um histograma representativo da quantidade de DNA na 

região interplacentomal de placenta bovina, obtido pelo programa Cell-Quest no 

citômetro de fluxo FacScalibur (BD).  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57 – Histograma representativo da aquisição no programa Cell-Quest (BD) 

da quantidade e integridade do DNA (eixo x – FL-2) em relação ao 
número de células (eixo y – counters) nas fases do ciclo celular 
(Apoptose – DNA fragmentado; G0/G1 – quiescentes; S – síntese e  
G2/M – em divisão celular) 
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No grupo I (60 a 120 dias) foi observado um menor número de células na 

fase G2/M e um maior número de células em G0/G1 nos microplacentônios e fusões 

placentomais em comparação com a região interplacentomal e a margem dos 

placentônios, indicando uma baixa atividade proliferativa destas estruturas no inicio 

da gestação (Figura 58). Em relação à fase apoptótica, foi observado um número 

significativamente menor de células em apoptose nos microplacentônios em relação 

às demais regiões, evidenciando a presença de um menor número de células em 

morte celular neste período gestacional. Não foram observadas diferenças 

significantes entre as regiões analisadas no grupo I com relação à fase de síntese 

(S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Distribuição das populações trofoblásticas nas fases do ciclo celular 
em diferentes regiões placentárias do grupo I (60 a 120 dias). a-b 
Barras com letras diferentes indicam diferença estatística significante 
(p<0,05) 
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No grupo II (121 a 170 dias), as variações significativas permaneceram nos 

microplacentônios e nas regiões de fusão placentomal, como mostra a figura 59. 

Em relação à fase G2/M, estas regiões permanecem com valores significativamente 

menores que as demais regiões, apresentando um menor número de células em 

atividade. Em relação à fase G0/G1, estas regiões apresentaram um número 

significativamente maior de células em relação às demais regiões. Na fase 

apoptótica o microplacentônio permanece com um número significativamente menor 

de células em relação à região interplacentomal e margem dos placentônios. 

Porém, neste período gestacional observamos um número significativamente menor 

de células apoptóticas também na região de fusão placentomal, indicando uma 

menor taxa de morte celular neste período gestacional. Na fase de síntese (S) do 

grupo II não foram encontradas variações significantes no número de células entre 

as regiões analisadas. Todas as regiões apresentaram uma média de 3,7% ± 0,4 de 

suas células em fase síntese de material genético – fase S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 – Distribuição das populações trofoblásticas nas fases do ciclo celular em 
diferentes regiões placentárias do grupo II (121 a 170 dias). a-b Barras 
com diferentes letras diferem estatisticamente (p<0,05) 
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 No grupo III (171 a 220 dias), o número de células em G0/G1 variou 

significativamente na margem dos placentônios (p<0,05) e no placentônio total 

(centro + margem) em relação aos microplacentônios e fusão placentomal (Figura 

60). Estas apresentaram um número significativamente maior de células na fase 

quiescente. O número de células na fase G2/M foi significativamente maior na 

margem dos placentônios (p<0,01) em relação a fusão placentomal. 

Surpreendentemente, foi observado um número significativamente maior de células 

em apoptose na região de margem dos placentônios quando comparada às demais 

regiões, exceto com o placentônio total (centro+margem). No grupo III não foram 

encontradas variações significantes no número de células na fase de síntese (S) 

entre as regiões analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60 – Distribuição das populações trofoblásticas nas fases do ciclo celular 

em diferentes regiões placentárias do grupo III (171 a 220 dias). a-b 
Barras com diferentes letras diferem estatisticamente (p<0,05) 
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 No grupo IV (221 a 290 dias), último período gestacional, não foram 

observadas variações significativas nas fases G2/M, S e G0/G1 (Figura 61). 

Variações significantes foram observadas no número de células apoptóticas na 

região de margem do placentônio, a qual apresentou um numero maior de células 

em relação as demais regiões, exceto o placentônio total (centro+margem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Distribuição das populações trofoblásticas nas fases do ciclo celular em 
diferentes regiões placentárias do grupo IV (221 a 290 dias). a-b Barras 
com diferentes letras diferem estatisticamente (p<0,05) 

 

 

 

 Não houve diferenças significativas na taxa de proliferação entre a região 

interplacentomal e a região central do placentônio (bem como o placentônio total), 

apresentando estas regiões valores semelhantes de células em todas as fases do 

ciclo e em todas as fases gestacionais. Analisando as variações de cada região ao 

longo da gestação, só houve diferença significativa no microplacentônio, o qual 

apresentou um número maior de células em G2/M nos grupos I e II em relação ao 

grupo IV. A porcentagem de células em cada fase do ciclo celular por região 

placentária e por grupo está detalhada na tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição das fases do ciclo celular (em %) em regiões distintas da placenta bovina em diferentes estágios de gestação 
 

Fases do ciclo 
celular 

Grupos 
gestacionais 

Região placentária 

Placentônio Região 
interplacentomal Microplacentônio Fusão 

placentomal Total* Região central Margem 

G2/M 

G-I:   70 a 120 20,0 ± 11,4a,b 16,7 ± 7,0a,b 23,4 ± 15,9a 23,6 ± 3,1a 8,9 ± 6,2b, B 7,7 ± 4,3b 

G-II:  121 a 170 20,3 ± 10,2a 18,9 ± 9,3a 21,7 ± 11,1a 18,3 ± 9,3a 7,7 ± 2,1b,B 5,4 ± 3,4b 

G-III: 171 a 220 21,6 ± 12,1a,b 19,6 ± 13,7a,b 23,6 ± 10,6a 17,6 ± 9,4a,b 13,1 ± 12,4a,b 7,3 ± 4,1b 

G-IV: 221 a 290 18,8 ± 7,7 18,6 ± 5,9 19,0 ± 9,6 18,5 ± 6,5 21,8 ± 8,4A 12,1 ± 11,3 

S 

G-I:   70 a 120 5,6 ± 3,5 5,7 ± 3,4 5,5 ± 3,6 5,6 ± 2,5 3,7 ± 3,1 3,1 ± 0,3 

G-II:  121 a 170 4,4 ± 0,9 4,6 ± 0,9 4,1 ± 1,1 3,0 ± 1,4 3,2 ± 0,7 3,4 ± 1,1 

G-III: 171 a 220 7,4 ± 4,6 10,2 ± 7,4 4,5 ± 1,8 5,0 ± 4,2 5,5 ± 4,6 3,6 ± 1,6 

G-IV: 221 a 290 5,6 ± 3,3 8,2 ± 4,9 3,0 ± 1,8 3,7 ± 2,6 4,4 ± 3,9 3,0 ± 1,5 

G0/G1 

G-I:   70  a 120 63,7 ± 16,3a,b 67,0 ± 13,8a,b 60,4 ± 18,9a 57,0 ± 9,1a 84,3 ± 11,8b 80,5 ± 10,9b 

G-II:  121 a 170 60,5 ± 18,1a 64,6 ± 13,8a 56,5 ± 22,3a 64,3 ± 18,3a,b 86,4 ± 2,0b 87,7 ± 3,9b 

G-III: 171 a 220 54,2 ± 20,7a 62,2 ± 18,1a,b 46,2 ± 23,4a 67,6 ± 15,7a,b 78,8 ± 18,5b 83,0 ± 7,1b 

G-IV: 221 a 290 56,1 ± 17,8 62,5 ± 10,0 49,8 ± 25,7 65,1 ± 15,8 71,2 ± 11,0 73,5 ± 22,1 

Apoptose 

G-I:   70  a 120 10,7 ± 8,5a 10,6 ± 8,5a 10,7 ± 8,5a 13,7 ± 9,8a 3,0 ± 2,6b 8,6 ± 8,5a 

G-II:  121 a 170 14,8 ± 8,9a 12,0 ± 5,7a,b 17,7 ± 13,3a 14,4 ± 8,9a 2,7 ± 0,4b 3,5 ± 0,7b 

G-III: 171 a 220 16,9 ± 7,9a,b 8,0 ± 3,7b 25,7 ± 13,9a 9,7 ± 8,2b 2,7 ± 2,1b 6,1 ± 3,3b 

G-IV: 221 a 290 19,5 ± 8,3a,b 10,7 ± 4,7b 28,2 ± 17,2a 12,7 ± 10,3b 2,6 ± 1,1b 11,4 ± 9,4b 

a-e Valores (média ± DP) com letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente (p<0,05). 
A-B Valores (média ± DP) com letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente (p<0,05). 
* “total” significa: região central do placentônio + margem do placentônio  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Para facilitar a compreensão dos dados comparados com outros estudos 

realizados, dividimos esta discussão em três tópicos principais, sendo: 

6.1 Aspectos macroscópicos; 

6.2 Aspectos microscópicos: histologia e marcação histoquímica; 

6.3 Citometria de fluxo: fases do ciclo celular e apoptose. 

 

 

6.1 Aspectos macroscópicos  

 

 

A placenta dos animais há muitos anos estimula a curiosidade dos 

pesquisadores, sendo atualmente utilizadas as mais diversas técnicas para analisar 

sua estrutura. Por ser um órgão transitório, bastante dinâmico e mutável, são difíceis 

mensurações exatas, principalmente quando se analisa grupos de diferentes idades 

gestacionais.5 

A placenta de bovinos segundo Miglino (1991) é do tipo cotiledonária, ou seja, 

constituída por cotilédones, palavra derivada do grego Kotyle, que significa “copo”. A 

autora relata que cada proeminência convexa ou carúncula materna corresponde a 

um cotilédone fetal côncavo e o conjunto recebe o nome de placentônio, cujo sufixo 

é característico de unidades morfofuncionais, amplamente utilizadas em outros 

órgãos. Assim, o termo “placentoma” (MARSHALL, 1952; BARONE, 1976; NODEN, 

DELAHUNTA, 1990) tem sido criticado por alguns autores, tais como Björkman 

(1954). Miglino (1991) evitou o termo “placentoma”, optando por “placentônio” à 

semelhança com os nomes de outras unidades morfofuncionais, levando em 

consideração que o sufixo “–oma” está frequentemente associado a neoplasias. No 

presente trabalho utilizou-se o termo placentônio.  

O formato do placentônio é muito variado, mas existe um consenso entre os 

autores em afirmar que os placentônios apresentam a forma ovóide (GROSSER, 

1909; DRIEUX; THIERY, 1951; ABDEL-RAOUF et al., 1966; MIGLINO, 1991; 
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CARAMBULA et al., 1996; FEITOSA JUNIOR, 1997). Observamos neste estudo a 

presença de formatos variados de placentônios, com a predominância dos ovóides. 

Marshall (1952) e Abdel-Raouf et al. (1966) afirmam que os placentônios 

apresentam variações de tamanho, forma e estrutura, abrangendo todas as formas 

irregulares apresentadas pelos placentônios em fusão. Ram e Chandra (1984) 

afirmam que os placentônios apresentam, no início da gestação, formato esferóide, 

em ferradura, em forma de feijão ou de rim. Todos estes formatos podem ser 

considerados como ovóides, enquanto que os formatos em forma de cogumelo, “S” 

ou em forma de conta observados no meio e no final da gestação constituem 

formatos totalmente irregulares, característicos de fusão entre os placentônios. Os 

mesmos autores afirmam que no meio e no final da gestação observaram 

placentônios com forma elíptica que também corresponde à forma ovóide.  

A disposição dos cotilédones na placenta de ruminantes não é inteiramente 

irregular, mesmo nos desenhos de Leonardo da Vinci (KELLY, 1983) é visto fileiras 

de cotilédones. De acordo com Marshall (1952) e Bjorkman (1954) o arranjo linear 

dos cotilédones nos ruminantes resulta em quatro fileiras, dispostas seguindo as 

curvaturas maior e menor dos cornos uterinos. A disposição dos placentônios em 

quatro fileiras, duas de cada lado da implantação do cordão umbilical, foi descrita por 

diversos autores (HAFEZ, 1954; 1955; ABDEL-RAOUF et al., 1966; DUFTY, 1974; 

ROBERTS, 1999; SLOSS; DUFTY, 1980; LATSHAW, 1987; HRADECKY et al., 

1988; MIGLINO, 1991; CARAMBULA et al., 1997) e observada nos resultados 

apresentados neste estudo. Foi observada a presença de duas fileiras dorsais e 

duas ventrais de carúnculas, ao longo do comprimento dos cornos uterinos a cada 

lado da implantação do hilo da placenta, como descrito por Noden e Lahunta (1985); 

Miglino (1991) e Neves (1996). As fileiras de cotilédones estavam presentes em 

ambos os cornos uterinos e em todas as idades gestacionais, porém em muitos 

casos foram observados grupos de placentônios isolados ou irregularmente 

distribuídos, fora do alinhamento nas fileiras. 

Em relação à quantidade de placentônios por placenta, diversos autores 

observaram o número médio de placentônios em diferentes raças bovinas. Há uma 

variação no limite superior e inferior para cada autor, como mostra a tabela 8. 
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Tabela 8 – Número de carúnculas ou placentônios em várias espécies de ruminantes 

 
AUTOR E ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

NÚMERO DE CARÚNCULAS OU 

PLACENTÔNIOS 

SILVA et al., 2004 38 a 106 

MIGLINO, 1991 54 a 147 

LATSHAW, 1987 70 a 140 

JAINUDEEN e HAFEZ, 1995 70 a 120 

AMOROSO, 1952 70 a 142 

NODEN e LAHUNTA, 1990 75 a 120 

SCWARZE et al., 1950 80 a 120 

GROSSER, 1909 80 a 120 

LEISER et al., 1994 80 a 140 

BARONE, 1976 100 a 120 

DRIEUX e THIERY, 1951 120 a 140 

 
  

 No presente estudo foram analisadas 28 placentas de animais mestiços, 

observando em média 76 placentônios por placenta, sendo o máximo encontrado de 

102 e o mínimo de 47, dados estes mais próximos aos descritos por Silva et al. 

(2004), que encontraram um máximo de 106 e um mínimo de 38 placentônios.  

Foram encontradas diferenças quanto ao número de placentônios no corno 

gestante e não gestante nas 24 placentas analisadas. O corno gestante apresentou 

um número maior de placentônios em 95% das placentas analisadas, observação 

também realizada por Miglino (1991) e Silva et al. (2004). Muitos outros autores 

observaram um número de placentônios no corno gestante que pode chegar até 

150% maior do que no corno não gestante em bovinos (BERGMAN, 1922) ou até a 

600% em búfalos (HAFEZ ,1955). Bhosrekar et al. (1972) afirmam que o corno 

gestante pode apresentar até 60 % a mais de placentônios em relação ao corno não 

gestante, em vacas azebuadas, fato confirmado por Kadu e Kaikini (1974) que 

observam um percentual de 62,8 % no corno gestante, em vacas zebuínas. 
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O presente estudo encontra uma média de 46 placentônios no corno gestante 

e 30,5 no corno não gestante, abaixo da média encontrada por Abdel-Raouf e 

Badawi (1966), que notificaram 68 cotilédones em média no corno gestante e 55 no 

corno não gestante, e Miglino (1991), que observou 65 cotilédones no corno 

gestante em média e 27 no corno não gestante. 

A variação no número total de placentônios foi pequena ao longo da 

gestação, havendo apenas uma elevação ao redor do 121-170 dias de gestação 

(grupo II), resultado também observado por Laven e Peters (2001), sugerindo que o 

feto não reage à grande demanda nutricional no terço final da prenhez para a 

formação de mais cotilédones para as carúnculas já disponíveis na parede uterina. 

Ao estabelecer uma correlação entre o corno uterino e o tamanho 

predominante de placentônios, nossos resultados são semelhantes aos relatados 

por Miglino (1991), quanto ao corno gestante, com uma predominância de 

placentônios de tamanho médio neste corno uterino. Porém, quanto ao corno não 

gestante, os resultados divergem dos da autora, que notificou média maior entre os 

placentônios de tamanho médio. Em nossos estudos o corno não gestante 

apresentou uma maior quantidade de placentônios pequenos, quase três vezes 

maior que a média de placentônios do tamanho médio.  

As fusões carunculares foram primeiramente descritas em 1976 por Zieger e 

Zschiesche, porém, pouco é conhecido sobre o papel destas estruturas no 

desenvolvimento placentário. Observações da presença de vários graus de fusão de 

placentônios foram realizadas posteriormente por Miglino (1991); Carambula et al. 

(1996) e Feitosa Junior (1997), também observada e avaliada neste estudo. Miglino 

afirma que os cotilédones vizinhos podem se fusionar em diversos graus, o que está 

de acordo com o encontrado neste estudo, nas quais as fusões carunculares 

localizadas se apresentavam em diferentes fases, inclusive com a fusão ou não dos 

cotilédones correspondentes. As fusões placentomais foram facilmente visíveis 

macroscopicamente, o que está de acordo com os achados de Pereira et al. (2006), 

os quais afirmam as fusões serem visualizadas com facilidade devido à presença da 

fissura fusional, localizada antes da desconexão cotilédone-carúncula.  

As fusões placentomais foram localizadas em locais aleatórios da placenta 

bovina, porém, Pereira et al. (2006) localizou grande parte destes processos de 

fusão na linha antimesometrial na região média do corno uterino em gestações 
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bovinas normais. Neste estudo, observamos fusões placentomais em ambos os 

cornos uterinos, exceto no grupo I, no qual estas foram localizadas apenas no corno 

gestante. Com exceção do grupo II, as fusões placentomais foram observadas em 

maior quantidade no corno gestante. Estes dados evidenciam que a maior 

quantidade de fusões ocorre predominantemente no corno gestante, independente 

da fase gestacional. 

A variação no número de fusões carunculares foi observada por Pereira et al. 

(2006), que afirmam apresentarem variações no seu tamanho e número em todas as 

fases gestacionais. Neste estudo encontramos um número bastante variável de 

fusões, porém, foi observado que sua quantidade aumenta progressivamente até 

220 dias de prenhez, se mantendo em número estável até o final da gestação. 

Santos et al. (2006) e Miglino et al. (2007), analisando a placenta a termo de 

gestações de clones bovinos, observaram a presença de uma grande quantidade de 

megaplacentônios, sugerindo que estes provavelmente foram formados pela fusão 

de vários placentônios de menor tamanho. Os autores sustentam esta hipótese 

devido à presença de grandes áreas na placenta completamente desprovidas de 

placentônios ou carúnculas. 

A classificação macroscópica das fusões carunculares foi proposta por 

Pereira et al. (2006), na qual afirmam existirem dois formatos de fusão: ovais (mais 

frequentes) e lobulados. Concordamos com esta classificação macroscópica, a qual 

leva em consideração o formato resultante da fusão das carúnculas, porém, neste 

estudo realizamos uma avaliação apenas da região de fusão, classificando este 

processo somente após a desconexão do cotilédone da carúncula. Desta forma, 

observamos diferentes tipos de fusão: fusão de carúnculas, fusão de cotilédones e 

fusão de placentônios (carúncula e cotilédone), sendo estas observadas de forma 

independente ao longo da gestação. Estes dados divergem dos encontrados por 

Pereira et al. (2006), que afirmam não haver nenhum indício de fusão cotiledonária, 

sugerindo que a fusão caruncular ocorra antes da total fixação do cotilédone no 

epitélio caruncular.  

Áreas “nuas” foram localizadas em todas as fases gestacionais, não havendo, 

portanto, nenhuma correlação entre a presença de áreas “nuas” e a idade 

gestacional. A presença destas regiões também foi observada por Miglino et al. 

(2007) em placenta de bovinos clonados a termo. Os autores se referem a estas 

regiões como áreas livres de cotilédones e de membrana corioalantoideana. Nas 
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placentas com a presença de muitos megaplacentônios no corno gestante, foi 

observada uma área “nua” mais extensa no corno não gestante, com um menor 

número de placentônios neste corno. Este fato sugere que no caso de uma elevada 

demanda nutricional para o feto, o corno gestante apresenta um desenvolvimento 

máximo de seus placentônios, enquanto que o corno não gestante tem a sua 

formação de placentônios reduzida, com um menor desenvolvimento de cotilédones 

para as carúnculas correspondentes. 

 

 

6.2 Aspectos microscópicos 

 

 

A placenta dos ruminantes é caracterizada quanto às camadas da membrana 

inter-hemática como sinepiteliocorial por Amoroso (1952); Latshaw (1987); Leiser e 

Kaufmann (1994) e Enders et al. (1998), com a presença de todas as seis camadas 

que compõem a barreira hemato-placentária. No entanto, alguns autores como 

Lordy (1940); Amoroso (1952) e Latshaw (1987) classificam a placenta de 

ruminantes como sindesmocorial. Posteriormente, Leiser et al. (1998) e Dantzer 

(1999) descrevem-na nos bovinos como sinepiteliocorial, sendo esta um sub-tipo da 

placenta epiteliocorial devido ao fato das células binucleadas migrarem para o 

epitélio uterino. A capacidade das células binucleadas de migrarem e se fundirem 

com as células do epitélio materno resulta na formação de placas sinciciais, por isto 

a classificação da placenta dos ruminantes como sinepiteliocorial (WOODING, 

1992). Concordamos com esta última classificação, levando em consideração que a 

migração das células binucleadas ocorre em todos os períodos gestacionais. 

Examinando os cortes histológicos de diferentes regiões da placenta de 

bovinos, mais precisamente das carúnculas uterinas, o epitélio encontrado foi do 

tipo cúbico, semelhante às descrições feitas por King et al. (1979, 1980). O epitélio 

caruncular da placenta de ruminantes foi descrito como sendo formado por células 

cuboidais ou colunares em bovinos (BJÖRKMAN; SOLLÉN, 1960; KING et al., 1979, 

1980) em ovinos (DAVIES; WINSATT, 1966) e nos búfalos (KATHIRESAN et al., 

1992), o que é sustentado pelos resultados dessa pesquisa durante todas as fases 

gestacionais estudadas. O epitélio uterino bovino mostrou-se simples e cúbico, 
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diferindo apenas na manutenção dessa uniformidade ao longo da gestação. Foram 

observadas áreas esporádicas com epitélio uterino colunar. O epitélio uterino 

evidenciou a presença de algumas células gigantes, binucleadas ou 

multinucleadas, como resultado da migração do epitélio coriônico e posterior fusão 

ao epitélio materno. Estas células migradas foram facilmente identificadas, pois 

possuem tamanho muito maior que as mononucleadas, núcleos esféricos e são 

coradas mais intensamente que as células adjacentes.  

Alguns autores observaram a diminuição e o achatamento de células 

maternas nas criptas das carúnculas uterinas, como Grunert (1986); Marques 

Junior (1988); Barreto Filho (1992) e Barreto Filho e Marques Junior (1993). Neste 

estudo também foi observada a diminuição celular, principalmente no final da 

gestação, sugerindo um processo fisiológico de maturação placentária. Além da 

desorganização e achatamento do epitélio materno, notamos uma menor adesão 

entre os epitélios das criptas carunculares e dos vilos fetais no final da gestação, o 

que segundo Jeffrey, Ehlich e Roswit (1991) se deve aos períodos alternados de 

hiperemia e isquemia e às enzimas proteolíticas, como a colagenase, que 

diminuem a adesão da matriz extracelular na interface materno-fetal. A proteólise 

do cotilédone e a diminuição da adesividade na interface carúncula-cotilédone 

resultam na liberação placentária sendo, portanto, um processo fisiológico. 

Segundo Gross et al. (1985), a atividade destas enzimas é aumentada nas 

vilosidades de vacas saudáveis e diminuída em vacas com retenção placentária. 

Com o início das contrações uterinas há uma compressão mecânica dos 

placentônios, induzindo o relaxamento das vilosidades coriônicas, o qual favorece o 

desprendimento dos cotilédones (GROSS; WILLIAMS, 1986). 

A camada de células trofoblásticas é formada por uma camada com 

predominância de células mononucleadas e, entremeadas a estas células, 

encontraram-se as células trofoblásticas gigantes, binucleadas ou não, da mesma 

forma que o observado nos ruminantes por Steven (1984); King e Atkinson (1987); 

Leiser e Kaufmann (1994); Enders et al. (1998); Leiser et al. (1998) e Dantzer (1999) 

e, mais especificamente, em bovinos por Björkman e Sollén (1960); King et al. 

(1980) e Latshaw (1987). 

As células trofoblásticas binucleadas estavam presentes em todos os grupos 

gestacionais aqui estudados, confirmando os achados de Winsatt (1980) em 

placentas cotiledonárias. Encontramos células trofoblásticas gigantes ao longo de 
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toda a gestação, sendo estas binucleadas ou com a presença de apenas um núcleo 

gigante. As células trofoblásticas gigantes ocupam diferentes posições entre 

as células mononucleadas da placenta, fato também observado por Winsatt 

(1980). O autor sugere que esta variação no posicionamento destas células pode 

estar relacionada com um processo de maturação, pois para liberarem seus 

grânulos na interface materno-fetal, estas células se aproximam do epitélio uterino 

ao longo do tempo de sua formação. Na região interplacentomal, foram observadas 

áreas de aberturas de glândulas uterinas, as aréolas, sendo estas regiões ausente 

de contato entre córion e endométrio. Durante a gestação, um fluido albuminoso rico 

em proteínas é liberado na região interplacentomal, entre o epitélio uterino e o cório. 

Este fluido é absorvido pelo trofoblasto, sendo uma importante fonte de nutrientes 

para o feto (GRAY et al., 2001; DANTZER, 2002; MOSSMAN, 1987). Além da 

importância na nutrição histiotrófica fetal, a região interplacentomal possui um 

importante papel no transporte ativo de cálcio pela placenta de ruminantes 

(NIKITENKO et al., 1998)  

  A região marginal dos placentônios foi caracterizada neste estudo pela 

presença de hematomas a partir do 157º dia de gestação, com um aumento da 

freqüência destes com o avançar da prenhez. Cazerta et al. (2007) denominam a 

região marginal do placentônio como “zona arcada” do placentônio em ovelhas e 

cabras. Estes autores revelam que em pequenos ruminantes esta região é 

caracterizada pela presença de extravasamento de sangue, com o surgimento de 

áreas hemófagas. O epitélio desta região em placentônios bovinos é modificado, 

sugerindo propriedades secretórias, absortivas e fagocíticas que facilitam a nutrição 

fetal. Além disso, as áreas hemófagas da placenta bovina parecem ser importantes 

sítios de transferência de ferro mãe para o feto (WIMSATT, 1950; MURAI; 

YAMAUCHI, 1986; LATSHAW, 1987; MOSSMAN, 1987; SANTOS et al., 1996; 

PEREIRA, 2004), os quais podem estar envolvidos na hematopoiese fetal 

(CAZERTA et al., 2007).  

 Nas áreas hemófagas, as hemácias maternas extravasadas são fagocitadas 

pelo trofoblasto, tornando possível a observação de hemácias digeridas no interior 

destas células, indicando um processo de eritrofagocitose. Estas áreas estavam 

presentes a partir do grupo II, tornando-se mais intensas com o avançar da prenhez, 

dados estes que estão de acordo com Pereira et al. (2004), os quais afirmam estas 
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áreas serem mais freqüentes nas etapas finais da gestação, aos 9-10 meses de 

prenhez, sugerindo uma maior demanda de ferro fetal com o avançar da prenhez. 

 

As fusões placentomais analisadas neste estudo apresentaram aspectos 

histológicos variáveis, sem correlação entre a idade gestacional e o tipo morfológico 

de fusão. Observando histologicamente as fusões placentomais, Pereira et al. (2006) 

relatam que a fissura fusional é formada por um eixo de estroma endometrial de 

idêntica constituição histológica do estroma criptal, sendo este mais largo e 

perpendicular ao pedúnculo, além de se estender sem grandes ramificações 

linearmente da base ao ápice da carúncula, apresentando vasos sanguíneos de 

maior calibre. De acordo com os autores, esta é a fusão classificada como 

verdadeira, com a determinação de mais dois tipos distintos de fusão: pseudofusão, 

com dois eixos paralelos se comunicando entre si formando um “H”e a falsa fusão 

onde não há eixo fusional abaixo da fissura. Complementando os tipos citados, 

encontramos neste estudo uma quarta característica de fusão, com a presença de 

mesênquima fetal perpendicular ao pedúnculo caruncular. Segundo Pereira et al. 

(2006) há a presença de células trofoblásticas gigantes migradas no eixo fusional, 

no estroma e no epitélio materno em todas as fases gestacionais. Nesta região foi 

observada a presença de áreas com extravasamento sanguíneo e muitas células 

trofoblásticas em eritrofagocitose, sugerindo esta região contribuir para a 

transferência de ferro entre mãe e feto. 

 

 

6.2.1 Expressão de marcador histoquímico de proliferação celular - AgNORs 

 

 

O protocolo original para a coloração com Nitrato de Prata foi realizado por 

Howell e Black em 1980, porém, atualmente diversas técnicas para esta coloração 

já foram estabelecidas, de acordo com o tipo de fixação das amostras e o tipo de 

tecido a ser analisado. O método de coloração por Nitrato de Prata foi originalmente 

descrito por Ploton et al. (1986) e posteriormente modificado por Ofner et al. (1992) 

para amostras fixadas em formalina. Neste estudo foi utilizado o protocolo de 
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coloração de Aubele et al. (1994) com algumas adaptações e variações no tempo 

de incubação, os quais apresentaram diferenças entre as regiões analisadas.  

Foram identificadas AgNORs em todos os tipos celulares do epitélio 

trofoblástico, com marcação nos núcleos de células mononucleadas e células 

gigantes, inclusive nas binucleadas. Em análise imunohistoquímica com o antígeno 

de proliferação Ki-67, Schuler et al. (2000) também observaram marcação positiva 

nas células mononucleadas e nas células trofoblásticas gigantes. Os mesmos 

autores encontraram reação positiva também nas células binucleadas. Como as 

células trofoblásticas gigantes são consideradas como células que não se dividem 

completamente, presumivelmente estas células Ki-67 positivas são células 

trofoblásticas gigantes imaturas em estágios de multiplicação do genoma (KLISCH 

et al., 1999), fato este que também pode estar relacionado à presença de um 

grande número de AgNORs nas células binucleadas. 

Todas as regiões analisadas apresentaram um maior número de AgNORs 

nas células trofoblásticas gigantes do que nas células mononucleadas. Wooding e 

Wathes (1980) afirmam que a função normal de uma célula trofoblástica gigante 

madura em todos os estágios da prenhez de bovinos é a sua migração para o 

epitélio uterino para a liberação de seus grânulos e em seguida sua condensação a 

uma célula remanescente, a qual será fagocitada pelo epitélio coriônico. Estas 

células produzem proteínas e, através da liberação de seus grânulos, secretam e 

transportam substâncias para o organismo materno. Além de proteínas, estas 

células também sintetizam progesterona (REIMERS et al., 1985; ULLMAN; 

REIMERS, 1989; BOSS et al., 2003, 2006), importante para a manutenção da 

homeostase na interface materno-fetal, atuando no crescimento e diferenciação 

celular como também na regulação placentária (BOSS et al., 2003). Essa intensa 

atividade de síntese e secreção de substâncias pode explicar a grande quantidade 

clusters apresentada nestas células, já que estes estão relacionados a uma 

proliferação de maneira mais intensa e desordenada nos tecidos (TRERE, 2000), 

sugerindo uma alta atividade de síntese destas células entre 171 a 220 dias de 

gestação. 

 

Analisando individualmente cada região placentária, foi observado que muitas 

delas não apresentaram variações significativas quanto ao número total de 

AgNORs, porém, foi encontrada variação significante quanto ao número de clusters. 
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A região central do placentônio apresentou uma menor quantidade de 

AgNORs no grupo I em todas as células trofoblásticas, demonstrando uma atividade 

proliferativa menor no início da gestação. Hoffmann e Schuler (2002) determinaram 

a atividade proliferativa através de marcação imunohistoquímica com o antígeno Ki-

67 em diversos tipos celulares no placentônio bovino. Os achados destes autores 

indicam que as células trofoblásticas apresentaram uma maior porcentagem de 

células positivas no placentônio com 220 dias de gestação, decaindo ao seu menor 

valor com 240 dias. Estes resultados estão de acordo com o encontrado neste 

estudo, no qual observamos uma maior quantidade de AgNORs na região central do 

placentônio no grupo III (171 a 220 dias), decaindo no último grupo gestacional. Mas 

ao analisarmos separadamente as células trofoblásticas, observamos que a maior 

atividade proliferativa ocorre nas células trofoblásticas gigantes, com um valor maior 

que o dobro do encontrado nas células mononucleadas. 

Na margem do placentônio, o maior número total de AgNORs foi observado 

nos grupos II e III nas células trofoblásticas gigantes, enquanto que a quantidade de 

clusters foi significativamente maior no grupo III nos dois tipos celulares. Analisando 

o placentônio como um todo, observamos que a região central inicia uma atividade 

proliferativa mais intensa no grupo II, observada pelo número de clusters, enquanto 

que a margem do placentônio apresenta uma maior quantidade de clusters no grupo 

III. Estes dados sugerem que a região central do placentônio inicia uma intensa 

atividade proliferativa, em prior a sua margem, Porém, observando o número total 

de AgNORs nas células trofoblásticas gigantes, nota-se que a atividade proliferativa 

na margem do placentônio diminui significativamente no último grupo gestacional, 

enquanto que na região central do placentônio esta atividade se mantém estável até 

o final da gestação, sem variações significativas. Os microplacentônios e fusões 

placentomais não apresentaram variações significantes no número total de AgNORs 

ao longo da gestação, apenas na análise individual entre dots e clusters. Ambas as 

regiões apresentaram uma maior quantidade de clusters no grupo III, sugerindo uma 

intensa atividade proliferativa neste período gestacional. 

A área interplacentomal apresentou um padrão diferenciado na quantidade 

de AgNORs ao longo da gestação, com valores que permaneceram sem alterações 

significativas até 220 dias de prenhez, o que é consistente com a composição 

uniforme do trofoblasto bovino nesta região durante a maior parte da gestação 

(WOODING; WATHES, 1980). Em uma análise geral, observamos nas células 
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trofoblásticas mononucleadas interplacentomais um maior número de AgNORs no 

último grupo gestacional, sugerindo uma maior atividade proliferativa destas células 

no final da prenhez. Este aparente equilíbrio na atividade proliferativa da região 

interplacentomal na maior parte da gestação pode estar relacionado com o estudo 

realizado por Boos et al. (2006), que utilizaram a marcação com Ki-67 nas células 

da região interplacentomal. Estes autores sugerem que a proliferação celular não é 

o principal fator responsável pelo crescimento da massa uterina interplacentomal, na 

qual não foram encontradas diferenças significativas na quantidade de células 

marcadas no epitélio trofoblástico. 

Utilizando uma técnica acurada e acessível para medir a atividade 

proliferativa celular na placenta bovina, obtivemos neste estudo a presença de 

padrões específicos não somente para cada tipo de célula trofoblástica, mas 

também para cada região específica da placenta ao longo da gestação.  

   

 

6.3 Fases do ciclo celular e apoptose 

 

 

Nossos achados por citometria de fluxo indicam que as taxas de proliferação 

e apoptose celular apresentam variações de acordo com a região placentária e o 

estágio gestacional em que se encontram as células. Analisando as fases do ciclo 

celular foi encontrado um elevado desvio padrão entre as amostras, provavelmente 

devido à grande variação na proporção de células coriônicas:uterinas. Porém, a 

finalidade deste estudo foi determinar a atividade proliferativa e apoptótica nas 

células de todas as regiões placentárias propostas, analisando a região como um 

todo, incluindo tecidos materno e fetal, portanto, um elevado desvio padrão já era 

esperado. 

Em uma análise da região central juntamente com a região marginal do 

placentônio, ou seja, o placentônio como um todo, observamos que o número de 

células envolvidas com a proliferação é inversamente proporcional ao número de 

células em apoptose ao longo da gestação. Esta característica não foi observada 

quando as regiões foram analisadas separadamente. De acordo com Boos et al. 

(2003), a apoptose reflete o início da regeneração tecidual e a nutrição histiotrófica 

do feto, a qual consiste na fagocitose de células epiteliais maternas apoptóticas. 
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Estas variações fazem parte do processo de maturação placentária o qual, de 

acordo com Bjorkman (1954) e Stallmach et al. (2001), pode ser um pré-requisito 

para a desconexão materno-fetal e a liberação das membranas fetais. Estas 

variações não foram detectadas em placentas provenientes de gestações de 

bovinos clonados. Utilizando citometria de fluxo, Rici et al. (2008) observaram uma 

maior atividade proliferativa e uma menor taxa de apoptose na região central dos 

placentônios e áreas interplacentomais. Este fenômeno pode estar associado a 

falhas placentárias no início da prenhez, insuficiência ou mesmo a falta de 

maturação da placenta ou feto que frequentemente ocorrem no final da prenhez. 

A região marginal do placentônio analisada separadamente da região central, 

apresentou um aumento prematuro de células em apoptose, com um número 

significativamente maior de células apoptóticas nos grupo III e IV em relação às 

demais regiões analisadas. Segundo Pfarrer et al. (1999), a apoptose no decorrer da 

gestação pode mesmo estar envolvida no remodelamento do órgão e homeostase 

tissular, mas ao final sugere uma função de eliminação das células produtoras de 

sinais progestagênicos. De acordo com Leers et al. (1999) o elevado número de 

células em apoptose no final da gestação ocorre como um mecanismo associado à 

desconexão dos tecidos maternos e fetais. Portanto, o alto número de células 

apoptóticas na região da margem do placentônio a partir de 170 dias sugere que 

esta região seja o ponto de início da desconexão placentomal. Neste contexto, 

podemos considerar a margem do placentônio uma região importante na maturação 

e liberação placentária. Com estes resultados, podemos inferir que o processo de 

desconexão placentomal se dá de forma centrípeta, ou seja, a maturação ocorre da 

margem para o centro do placentônio. 

Procedimentos realizados com a técnica de TUNEL e com o marcador de 

proliferação Ki-67 demonstraram que a proliferação não é o principal fator 

responsável pelo crescimento na região interplacentomal, incluindo as membranas 

fetais aderidas, região na qual o crescimento ocorre principalmente por hipertrofia 

(BOOS et al., 2006). Os achados deste estudo somam-se às nossas observações na 

região interplacentomal, a qual não mostrou variações significantes ao longo da 

gestação, sugerindo que a proliferação tem uma menor importância para a 

homeostase tecidual na região interplacentomal. 

Neste estudo, o microplacentônio apresentou padrões diferenciados de 

proliferação e apoptose ao longo da gestação. Com a diminuição do número de 
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células na fase G0/G1, houve um aumento proporcional no número de células em 

G2/M, o que indica uma progressão no ciclo celular, já que as células saíram do seu 

estado quiescente para entrar em proliferação. O número de células em G2/M 

aumentou ao longo da gestação, com variações significativas nos grupos I e II em 

relação ao grupo IV. Por outro lado, a proporção de células em apoptose no 

microplacentônio se manteve em níveis baixos e estáveis em todos os períodos 

gestacionais, com valores significativamente menores em relação às demais regiões 

no grupo I; ao placentônio total (região central + margem), à margem do placentônio 

e região interplacentomal no grupo II e à margem do placentônio nos grupos III e IV. 

Estes resultados sugerem que os microplacentônios possuem uma taxa proliferativa 

mais lenta nos grupos I e II, o que pode ser a razão de seu tamanho reduzido na 

placenta bovina. Aparentemente, estas estruturas permanecem em estado 

quiescente no grupo I, com pouca remodelação tecidual, não seguindo o padrão de 

maturação e crescimento observado em placentônios de tamanho normal. Além 

disso, as observações descritas acima estão relacionadas a uma contribuição 

relativamente pequena destas estruturas, não contribuindo significativamente para 

as funções placentárias normais ou no desenvolvimento do concepto ao longo da 

gestação. 

Em relação às outras regiões, a fusão placentomal apresentou uma menor 

atividade proliferativa no inicio da gestação (Grupos I e II), semelhante aos 

microplacentônios. No grupo IV, o número de células em G2M aumentou, porém 

também aumentou o número de células em apoptose, demonstrando um equilíbrio 

entre proliferação e morte celular. A região de fusão é formada por um eixo de 

estroma endometrial (PEREIRA et al., 2006) e, de acordo com nosso estudo, as 

células desta região estão em equilíbrio, sugerindo que o estroma materno na região 

de fusão participa na manutenção fisiológica da gestação, porém pouco contribui 

para a maturação e liberação placentária. 

Procedimentos laboratoriais com manipulação de embriões bovinos estão 

frequentemente associados ao desenvolvimento de anormalidades nos fetos e 

bezerros (FARIN; FARIN, 2000; WILLADSEN et al, 1991; KEEFER et al, 1994; 

WILSON et al, 1995). Quando se trata de transferência de embriões produzidos in 

vitro (FIV) ou por transferência nuclear (TN) as anormalidades descritas incluem alta 

taxa de morte embrionária e aborto, produção de fetos e bezerros gigantes, má-

formações no esqueleto e anormalidades na vascularização e desenvolvimento 
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placentários. Estas anormalidades têm sido consideradas como um fator limitante 

do sucesso das gestações de bovinos derivadas de fertilização in vitro (FIV) e 

procedimentos de transferência somática de células nucleares (TSCN) (BERTOLINI 

et al., 2007; LONERGAN et al., 2007). Estudos recentes revelam alterações 

distintas na estrutura e na microvascularização placentária em gestações bovinas 

provenientes de FIV e clonagem (MILES et al., 2005; MIGLINO et al., 2007), com a 

descrição de um número significativamente maior de microcotilédones, dilatação 

das criptas carunculares, anormalidades na vascularização, remodelamento, 

diferenciação e maturação do tecido placentário no terço médio e final da prenhez. 

Neste período, qualquer alteração no desenvolvimento ou na formação da placenta 

afeta o desenvolvimento fetal e o sucesso da gestação (REDMER et al., 2004), com 

alterações na apoptose nas células placentárias, levando a uma gestação anormal 

(RUNIC et al., 1996; HUNT et al., 1997; UCKAN et al., 1997; GULLER, 

LACHAPELLE, 1999). Falhas gestacionais representam um problema econômico de 

grande impacto na indústria bovina. A melhor compreensão dos padrões 

proliferativos e apoptóticos em regiões placentárias distintas ao longo da gestação 

podem ajudar a elucidar processos fisiológicos desconhecidos relacionados ao 

desenvolvimento do concepto e como algumas regiões podem ser potencialmente 

responsáveis, em diferentes graus de influência, pelo crescimento e nutrição fetal 

ao longo da prenhez. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

• Os placentônios bovinos apresentam variações macroscópicas consideráveis ao 

longo da prenhez, com aumento de tamanho progressivo e sem variações 

significativas quanto ao número total. O corno gestante manteve um número 

estável de placentônios ao longo da gestação, porém, o corno não gestante 

apresentou um menor número de placentônios a partir de 171 dias de prenhez.  

 

• O número de microplacentônios foi observado de uma maneira decrescente ao 

longo da gestação, predominante no corno não gestante. O inverso ocorre com 

as fusões placentomais, as quais aumentam em número com o avançar da 

gestação e predominam no corno gestante. 

 

• A coloração das NORs por Nitrato de Prata se mostrou uma técnica acurada e 

acessível para medir a atividade proliferativa das diferentes células 

trofoblásticas. Através da contagem de AgNORs, concluímos que as células 

trofoblásicas gigantes apresentam uma maior atividade proliferativa em relação 

às mononucleadas em todas as regiões placentárias e fases gestacionais. 

 

• Na região central do placentônio, obtivemos pela contagem de AgNORs uma 

maior atividade proliferativa das células trofoblásticas a partir de 171 dias de 

prenhez, dados confirmados com a proliferação celular através da citometria de 

fluxo, com um aumento no número de células em G2/M a partir da mesma idade 

gestacional. 

 

• A margem do placentônio apresenta áreas de extravasamento sanguíneo e 

células trofoblásticas em eritrofagocitose, processo este que se torna mais 

intenso com o avançar da gestação. A intensificação destes hematomas ocorre 

simultaneamente ao aumento da apoptose das populações trofoblásticas desta 

região, observada por citometria de fluxo, sugerindo ser esta região o ponto de 

início da desconexão placentomal, sendo este um processo fisiológico para a 

maturação e liberação placentária.  
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• As fusões placentomais são histologicamente formadas por tecido materno e 

fetal, em sua maior parte tecido conjuntivo, perpendicular ao pedúnculo 

caruncular, diminuindo a superfície de contato entre os epitélios materno e fetal. 

Na região de fusão houve um equilíbrio entre as células em atividade proliferativa 

e em morte celular, detectadas pela citometria de fluxo e AgNORs, sugerindo que 

este estroma materno participa na manutenção fisiológica da gestação, porém 

pouco contribui para a maturação e liberação placentária. 

 

 

Estas análises em conjunto revelam particularidades macroscópicas, 

histológicas e metabólicas distintas para cada região placentária. Há uma 

contribuição diferenciada de cada região no crescimento da placenta bovina, cada 

uma delas participando de maneira mais ou menos intensa no processo de 

maturação e desconexão placentária e no crescimento e nutrição fetal ao longo da 

prenhez. 

A melhor compreensão histológica e dos padrões proliferativos e apoptóticos 

através de diferentes técnicas poderá ajudar a elucidar processos fisiológicos 

desconhecidos relacionados ao desenvolvimento do concepto e a falhas 

gestacionais. Estes padrões de normalidade estabelecidos em diferentes regiões 

placentárias através de técnicas distintas poderão auxiliar na compreensão dos 

mecanismos de falhas gestacionais que levam a anormalidades fetais e placentárias, 

muito comuns em técnicas avançadas de manipulação embrionárias, como a 

fertilização in vitro e a clonagem animal.  
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