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RESUMO 

 

ROSESTOLATO, L.L.R. Estudo da formação de células gigantes trofoblásticas em 

placenta bovina. 2020. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

As células trofoblásticas gigantes (CTGs) possuem papel central na placentação 

bovina, entretanto sua formação e funções ainda não são completamente elucidadas. Em 

humanos, é conhecido que células similares são formadas pela regulação entre LIN28 

(proteína de ligação a RNA) e a família de miRNAs Let-7. Ainda, pela ampla presença de 

processos angiogênicos, hipotetizamos que os pericitos podem ser importantes para o 

desenvolvimento de CTGs. Neste contexto, o objetivo do trabalho é determinar se LIN28 (a e 

b) e Let-7 são importantes na formação de CTGs, além de estudar a interação das mesmas 

com pericitos no microambiente placentário. Para tanto, 8 placentas de vacas azebuadas (4 

em terço inicial e 4 em terço final de gestação) produzida por monta natural e/ou inseminação 

artificial foram estudadas através de imunohistoquímica e reação de polimerase em cadeia 

(qPCR). As análises demonstraram que LIN28A pode estar expresso em maior número em 

células indiferenciadas, induzindo assim a proliferação e LIN28B parece estar relacionado 

com migração em CTGs, papel importante para manutenção da placentação bovina e muito 

associado na literatura com inflamação e malignidade na oncogênese. Foram observadas 

diferenças apenas para a isoforma Let-7f, tendo aumento de expressão ao final da gestação. 

Histologicamente, foi possível localizar os pericitos no entorno de capilares encontrados 

dispersos pelo estroma endometrial, mesênquima ou abaixo do trofoblasto. Porém até o 

momento não foi possível presenciar possíveis interações com as CTGs, pelo fato das 

proteínas de marcação serem facilmente detectadas nas CTGs e não serem detectadas nos 

pericitos.  

 

Palavras-chave:  Célula binucleada, NG2, PDGFRβ, Lin28, Let-7.  



  

ABSTRACT 

 

ROSESTOLATO, L.R.R. Study of the formation of trophoblastic giant cells in bovine 

placenta. 2020. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Giant trophoblastic cells (GTCs) play a central role in bovine placentation, however their 

formation and functions are not yet fully elucidated in cattle. In humans, it is known that CTGs 

are formed by the regulation between LIN28 (RNA-binding protein) and the Let-7 miRNA 

family. Also, due to the wide presence of angiogenic processes, we hypothesized that pericytes 

may be important for the development of CTGs. In this context, the objective of this work will 

be to determine if LIN28 (A and B) and Let-7 are important in the formation of CTGs, besides 

studying their interaction with pericytes in the placental microenvironment. To this end, 8 

placentas of cows azebuadas (4 in one third and 4 in one third of gestation) produced by 

natural mating and / or artificial insemination will be studied through protocols of 

immunohistochemistry and polymerase chain reaction (qPCR). Analyzes so far have 

demonstrated that LIN28a may be expressed in greater numbers in undifferentiated cells, 

thereby inducing proliferation and Lin28b appears to be related to migration in CTGs, an 

important role for maintenance of bovine placentation and very associated in the literature with 

inflammation and malignancy in oncogenesis. Differences were observed only for the Let-7f 

isoform, with increased expression at the end of gestation. Histologically, it was possible to 

locate the pericytes around small blood vessels found dispersed by the endometrial stroma, 

mesenchyme or below the trophoblast, evidencing that they may be fulfilling their functions 

within the placental microenvironment. However, until now, it has not been possible to see 

possible interactions with CTGs, because the labeling proteins are easily detected in the CTGs 

and are not detected in the pericytes. 

 

Keywords: Binucleated cell, NG2, PDGFRβ, Lin28, Let-7.  
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1. INTRODUÇÃO 

A bovinocultura de corte é uma das principais atividades do agronegócio 

brasileiro e possui números expressivos no cenário mundial. A produção nacional de 

carnes deverá suprir, em 2020, 44,5% do mercado mundial, relativas a produção, 

participação no mercado mundial, exportação e consumo de produtos agropecuários 

segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2018). As 

condições territoriais e climáticas para produzir de forma sustentável e eficiente fazem 

com que a atividade possua importância econômica em relação ao Produto Interno 

Bruto do país (CEPEA, 2018).  

Para a manutenção de um rebanho, é necessária a produção de novas 

gerações. Para tanto, a placenta é o ambiente no qual ocorre intensas trocas 

fisiológicas entre mãe e feto. Em bovinos, a placentação é classificada como 

sinepitéliocorial, por possuir uma população trofoblástica com característica migratória 

(WOODING; BURTON, 2008). Basicamente, as células trofoblásticas gigantes (CTGs) 

iniciam um processo de migração em direção ao epitélio uterino, fusionando com estas 

células e originando células híbridas trinucleadas. Esse processo de migração seguido 

de fusão está relacionado com o reconhecimento da gestação, além de evitar resposta 

imune materna contra os tecidos fetais, ou seja, desempenha papel central na 

placentação bovina.  

Diversos autores demonstram funções importantes relacionadas a essas 

células, contribuindo para homeostase da gestação bovina, porém o entendimento da 

sua formação e comportamento ainda não é completo. Em humanos, é conhecido que 

a formação das CTGs tem como um dos reguladores a proteína LIN28 que tem função 

de ligação a RNA, especificamente com a família de miRNAs Let-7. Entretanto a 

formação de célula híbrida (CTG e epitélio endometrial) parece ser regulada pela 
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sincitina. Ainda, o padrão capilar também possui certa dependência de sinalização 

trofoblástica, assim como de pericitos. Portanto, compreender os eventos direta ou 

indiretamente relacionados à formação das CTGs em bovinos é de suma importância, 

para um entendimento da homeostase placentária nessa espécie, e de processos 

patogênicos com hiperplasia de CTGs. Ainda tais mecanismos de acitoquinese, 

migração, invasão, fusão celular, angiogênese também são compartilhados com o 

tumorigênese.  

Neste cenário, o objetivo deste trabalho é estudar mecanismos responsáveis 

pelo comportamento de formação e migração de células trofoblásticas gigantes, além 

de estudar suas relações com os pericitos placentários. Os objetivos específicos 

desse trabalho, bem como suas hipóteses, estão descritos abaixo: 

 

1- Determinar os perfis de células trofoblásticas gigantes de acordo com os 

níveis de expressão de LIN 28 A/B (por imunohistoquímica) e de microRNA let 7 (por 

qPCR).  

- Existem dois perfis de CTGs que são modulados por expressão de LIN28 e 

Let-7, sendo uma com perfil proliferativo e outra com perfil migratório. 

 

2. Estudar a atividade de pericitos (NG2 e PDGFRβ), através da imuno-

histoquímica, no microambiente placentário bovino, buscando entender o padrão de 

localização e sua interação com CTGs. 

- Os pericitos estão presentes no entorno das CTGs e são importantes para o 

seu desenvolvimento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A placenta, responsável pela comunicação entre a mãe e o feto, é o ambiente 

no qual ocorrem intensas trocas fisiológicas entre os organismos. Para que consiga 

desenvolver seu papel, a placenta é dependente de diversos processos que modulam 

um desenvolvimento adequado, tais como angiogênese, imunomodulação e 

diferenciações celulares (LEORNARD 2006; CORRÊA, 2012). 

A placenta possui a maior heterogeneidade morfológica entre todos os órgãos 

em mamíferos (MOSSMAN, 1987). A classificação da placenta bovina, assim como a 

de outros ruminantes, é corioalantoidiana (fusão das membranas coriônica e 

alantoidiana), zonária cotiledonária (interação materno-fetal formadas por 

placentônios), vilosa (interdigitação materno-fetal em forma de vilos) e sinepitéliocorial 

(todas as seis camadas de tecidos preservadas na interface materno-fetal, além da 

ocorrência de sincício) (LEISER; KAUFMANN, 1994; MOSSMAN, 1987). 

Antigamente, classificava-se a placenta dos ruminantes como sindesmocorial, 

dizendo que o epitélio uterino estava extinto, de modo que as células trofoblásticas se 

ligavam diretamente com o tecido conjuntivo materno (GROSSER, 1909). Porém, 

determinou-se através de novas análises que as células binucleadas, ao longo da 

gestação, modificam o epitélio uterino formando placas sinciciais na junção materno-

fetal, essenciais para o crescimento das vilosidades e consequente diminuição da 

distância entre os capilares maternos e fetais (WOODING, 1984). Estas células 

binucleadas correspondem a cerca de 15-20% das células trofoblásticas nos 

placentônios dos ruminantes (WOODING, 1984). 

A placenta sinepitéliocorial possui três características importantes: células 

trofoblásticas binucleadas e uninucleadas com mesma origem e na mesma camada; 
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placas sinciciais formadas pela migração e fusão de células binucleadas fetais com o 

epitélio endometrial; comunicação materno-fetal concentrada em regiões 

denominadas placentônio (AMOROSO, 1952). Os placentônios são formados por uma 

porção materna (carúncula) e uma porção fetal (cotilédone) (WILEY et al. 1987), 

resultando em um aumento na área de troca materno-fetal quando comparada com 

placentas difusas (BAUR, 1977).  

 

2.1. Células trofoblásticas gigantes 

Na fase de implantação em ruminantes, o blastocisto se alonga e estende 

papilas trofectodérmicas no útero, aumentando a superfície de contato (GUILLOMOT; 

GUAY 1982). À medida que isso ocorre, o trofectoderma secreta interferon-tau, 

atuando como sinalizador, bloqueando os pulsos de prostaglandina, evitando a 

luteólise, sinalizando a gestação e mantendo a secreção de progesterona (SPENCER 

et al. 2007). 

A prenhez bem-sucedida requer uma complexa conexão entre células 

trofoblásticas e endometriais, guiadas por uma série de eventos. Pioneiramente, 

segundo Assheton (1906), a implantação e formação do placentônio estão 

diretamente envolvidas com a atividade das células trofoblásticas gigantes (CTGs), 

sendo que estas podem ser bi- ou polinucleadas.  

O trofoblasto bovino é formado por uma camada de células uninucleadas 

intercaladas por CTGs, muitas vezes binucleadas (WOODING 1984; WANGO et al., 

1990). Segundo Winsatt (1980), as CTGs são maiores que células trofoblásticas 

adjacentes e possuem núcleos diploides, formato arredondado, volume aumentado e 

com presença de grânulos citoplasmáticos, que distinguem seu estado de maturação. 

Essas células binucleadas se desenvolvem a partir de células trofoblásticas 
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uninucleadas, pela mitose acitoquinética (KLISCH et al.1999). A maioria das CTGs de 

ruminantes contém dois núcleos, porém também existe a presença de mononucleares 

e trinucleares (KLISCH et al., 1999). 

A formação dos diferentes tipos celulares do trofoblasto se dá através de uma 

cascata de eventos, dependente de genes específicos, amplamente estudada em 

camundongos (HEMBERGER, 2010). Essa cascata é essencial para a diferenciação 

do trofoblasto e formação das CTGs. Em bovinos sabe-se apenas da expressão 

destes genes no trofectoderma, mas pouco se sabe exatamente sobre os mecanismos 

para sua diferenciação em CTG a partir do trofoblasto mononuclear (FUJII et al., 

2010). 

Em estudos com bovinos, Björkman (1968) e Greenstein et al. (1958) relataram 

que as CTGs não são derivadas de linhagem celular específica, iniciando seu 

surgimento no epitélio coriônico aos 17 dias de gestação e assim permanecendo até 

o final da gestação. Essas células se originam a partir das células trofoblásticas 

mononucleadas por meio de cariocinese sem citocinese acompanhante (WOODING 

et al. 1982). Ainda, pesquisas relatam que as CTGs podem originar-se de células 

trofoblásticas através de mitoses incompletas, mais adiante denominadas como 

mitose acitoquinética (KLISCH et al., 1999). 

As CTGS são continuamente produzidas ao longo da gestação, e migram em 

direção ao epitélio materno (IGWEBUIKE, 2004), para que ocorra fusão com uma 

única célula epitelial uterina, formando assim uma célula trinucleada (WOODING; 

BURTON, 2008). Essas células trinucleadas liberam grânulos na membrana basal do 

epitélio uterino, facilitando assim o transporte de sinalizações derivadas do trofoblasto 

(WOODING et al., 1980). Em todos os ruminantes, a função principal dessas células 

é transferir hormônios fetais e efetores para modificar o ambiente materno para 
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favorecer o feto tanto metabolicamente quanto imunologicamente (WOODING; 

BURTON, 2008). A divisão celular rápida no epitélio uterino em conjunto com a 

contribuição da migração das CTGs binucleadas e da formação de trinucleadas é 

suficiente para acompanhar a expansão trofectodérmica na vaca (WOODING; 

BURTON, 2008). 

As CTGs binucleadas também podem ter um papel importante no momento do 

parto, precisamente quando o assunto é retenção placentária (GROSS et al. 1991). 

Próximo ao momento do parto, verificou-se a necessidade de ocorrer uma diminuição 

significativa das células binucleadas, para que se dê a liberação normal da placenta 

(WILLIAMS et al., 1987). 

As CTGs podem ser isoladas porque são robustas o suficiente para sobreviver 

ao procedimento (WOODING; BURTON, 2008). A maioria dos estudos com CTGs 

isoladas demonstrou liberação, e não síntese, de progesterona, prostaglandinas ou 

lactogênio placentário, geralmente em taxa decrescente (REIMERS 1985). Além 

disso, as CTGs em cultivo têm demonstrado deficiências na proliferação e 

consequentemente tendem a morrer rapidamente. 

 

2.2. Placentação e oncogênese 

Os processos neoplásicos, resumidamente, giram em torno de proliferação, 

migração e invasão. Logo, o estabelecimento e desenvolvimento da placenta, bem 

como o metabolismo das CTGs, possuem diversas semelhanças com a oncogênese. 

Informalmente, as células trofoblásticas invasivas são classificadas como um “tumor 

de bom comportamento” (SOUNDARARAJAN; RAO, 2004). Além disso, a 

implantação embrionária é uma etapa que culmina na união dos tecidos materno-
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fetais, geneticamente diferentes, estimulando células inflamatórias, componentes da 

matriz extracelular e moléculas de adesão celular (KIMBER, 2000). 

Dentre as diversas proteínas relacionadas ao processo tumorigênico, existe a 

LIN28 em suas duas isoformas: LIN28A e LIN28B (TSIALIKAS; SEIBERT, 2015). 

Sendo que a LIN28A está localizada no citoplasma das células (BALZER; MOSS, 

2007), enquanto a LIN28B, é encontrada especificamente no nucléolo (PISKOUNOVA 

et al., 2011). A expressão de LIN28A está associada a tumores menos diferenciados 

e mais agressivos, entretanto sua expressão em tumores bem diferenciados está 

relacionada com mau prognóstico (HAMANO, 2012). Pelo fato da presença de LIN28A 

estar mais relacionada à promoção de pluripotência, essa proteína é mais presente 

em tumores indiferenciados e amplamente expresso em células embrionárias e 

células pluripotentes induzidas (RICHARDS et al., 2004; HANNA et al., 2009). 

A LIN28B é descrita como importante para a transformação celular, além de 

resultar em aumento de crescimento e motilidade celular (ILIOPOULOS; HIRSCH; 

STRUHL, 2009), ou seja, contrário à manutenção da diferenciação que ocorre na 

presença de LIN28A. Ainda, Canfield et al. (2019) mostraram que o decréscimo de 

expressão de LIN28B pode desempenhar um papel importante na pré-eclampsia, 

reduzindo a invasão do trofoblasto e promovendo a inflamação. 

A modulação da expressão de LIN28A e LIN28B é controlada pela família de 

microRNA (miRNA) Let-7, ou seja, quando há aumento da expressão de Let-7 há a 

diminuição da expressão de LIN28A e LIN28B, e vice-versa, resultando em 

manutenção da pluripotência (VISWANATHAN, 2009; VAN WYNSBERGHE et al., 

2011) e transformação celular (ILIOPOULOS; HIRSCH; STRUHL, 2009), 

respectivamente. 
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Os miRNAs, no geral, possuem aproximadamente 22 nucleotídeos e regulam 

a expressão de RNAs mensageiros complementares envolvidos em diversos 

processos biológicos, incluindo a resposta imune inflamatória (YEE; COLES; LAGOS, 

2017). Eles estão envolvidos em diversas funções biológicas, incluindo 

desenvolvimento, proliferação celular, diferenciação, apoptose e metabolismo 

(KLOOSTERMAN; PLASTERK, 2006). Em conjunto, possui participação em muitas 

doenças, como doenças genéticas, infecções virais e muitos tipos de câncer 

(STEFANI; SLACK, 2008). Alexander (2015) revelou que microRNAs liberados por 

exossomos estão envolvidos na formação do microambiente inflamatório. 

Ativações estudadas da via do NF-kB mostram que a mesma está 

correlacionada com a oncogênese (LUO et al., 2005). Enquanto isso, o miRNA Let-7 

é regulado negativamente em vários cânceres (SAMPSON et al., 2019). Consequente 

a isso, LIN28a é superexpressa em tumores primários humanos (VISWANATHAN et 

al., 2009). 

A gestação, como um estado fisiológico que se assemelha à tumorigênese, 

como supracitado, possui células com alto perfil proliferativo e migratório, que na 

gestação bovina é representas pelas CTGs. Já é evidenciado que LIN28A tem um 

papel funcional na regulação da diferenciação do trofoblasto em placentas humanas 

e de camundongos (SEABROOK et al., 2013). Ao contrário dos camundongos, 

estudos subsequentes revelaram que a placenta humana no primeiro trimestre contém 

principalmente LIN28B, localizadas no citotrofoblasto, e que essa proteína está 

envolvida diretamente com a invasão trofoblástica no endométrio (CANFIELD et al., 

2018). Em gestações bovinas produzidas por transferência nuclear de célula somática 

(TNCS) há um maior número de CTGs (RICI et al., 2009), assim como de modulação 

do tecido conjuntivo no placentônio (BARRETO et al., 2009; MIGLINO et al., 2007). 
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Portanto torna-se importante o conhecimento do perfil de expressão de LIN28a/b 

como seus inibidores Let-7 no estado fisiológico da gestação bovina, para seu 

posterior entendimento nas gestações TNCS. 

 

2.3. O papel dos pericitos no microambiente placentário 

Os pericitos vasculares foram descobertos em 1873 (ROUGET, 1873) e eram 

chamados de células de “Rouget”, referência ao seu descobridor. Posteriormente, 

Zimmermann (1923) introduziu o termo pericito e o descreveu como uma célula de 

suporte endotelial, que envolvia o comprimento dos microvasos. São células 

encontradas ao redor de arteríolas, vênulas e capilares sanguíneos e possuem grande 

importância na hemodinâmica, promovendo vasoconstricção e vasodilatação, sendo 

assim importante na regulação do fluxo sanguíneo. Possuem numerosas funções, 

incluindo estímulos angiogênicos e modulação de células endoteliais vasculares. Os 

pericitos ainda possuem capacidade de se diferenciar em outras células, como por 

exemplo osteoblastos, condrócitos e adipócitos (BIRBRAIR et al., 2013).  

As células endoteliais e os pericitos se comunicam por contato direto e por 

sinalização parácrina, e consequentemente ocorre interferência na taxa mitótica de 

ambos. Os pericitos inibem o crescimento das células endoteliais e induzem sua 

diferenciação (SIMS, 2000). 

Além das funções relacionadas aos vasos, há evidências de que os pericitos 

se relacionam ao sistema imune, facilitando a migração de células para locais 

inflamados (PROEBSTL et al., 2012). Tem sido notado que preferivelmente eles 

envolvem junções das células endoteliais, especialmente durante a inflamação (SIMS, 

2000). Além disso, são capazes de detectar padrões moleculares relacionados ao 

perigo, desencadeando um processo pró-inflamatório, aumentando a migração de 



19 

células relacionadas ao sistema imune inato, como os macrófagos (STARK et al., 

2013).  

Nos últimos anos, existiu um renovado interesse da pesquisa nestas células 

por suas inúmeras funções. Características específicas dos pericitos pressupõem que 

os mesmos são imprescindíveis para o desenvolvimento normal da placenta nos 

animais. 

Em outras palavras, os pericitos também podem modular as células-tronco, 

principalmente as hematopoiéticas (KUNISAKI et al. 2013; BANDEIRA et al. 2017). 

Os tecidos placentários são conhecidos por serem um rico nicho de células-tronco, 

característica essa que leva a possibilidade concomitante de grande presença de 

pericitos na placenta. Comprovado isso, a diversidade de funções do pericito poderia 

ser semelhante no microambiente placentário. Em uma placenta mais madura, foi 

possível encontrar pericitos que aparentemente possuem morfologia diferente 

(PRAZERES et al. 2017). Portanto, os pericitos podem ser importantes para o 

desenvolvimento placentário e homeostase. 

A sinalização de fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) é 

importante para atrair pericitos pelo receptor PDGFRβ e controlar assim o 

recrutamento, proliferação e diferenciação de pericitos (MOREAU et al. 2014). 

Aparentemente, o PDGFRβ também é expresso em células gigantes trofoblásticas 

sinusoidais de camundongos (MOREAU et al. 2014). A sinalização entre endotélio e 

pericitos controla o recrutamento de pericitos e a falta dessa sinalização, por nocaute 

desses genes ou de algumas doenças placentárias, poderia diminuir o número e a 

cobertura do pericito e aumentar o diâmetro e a permeabilidade capilar, além de 

interferir no desenvolvimento de trofoblasto (BARRETO et al., 2019). 
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Em suma, os pericitos têm uma infinidade de funções que atendem à 

homeostase placentária, podendo ser associados a alguma função placentária, como 

controle vascular, ativação de células imunes e diferenciação trofoblástica; no entanto, 

os mecanismos detalhados ainda são desconhecidos (BARRETO et al., 2019). 

 

  



21 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente projeto de pesquisa de mestrado teve como Instituição Sede a 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, contanto com toda a estrutura 

do setor de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres do Departamento de 

Cirurgia. Abaixo serão descritas as amostras e técnicas utilizadas no presente projeto 

de mestrado. A Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, aprovou o protocolo sob nº 

2772050719 o estudo acima referenciado.  

 

3.1. Desenho experimental 

Figura 1 - Desenho esquemático dos experimentos. 

 

Legenda: Placentônios bovinos derivados de 8 gestações, sendo 4 de primeiro trimestre e 4 de terceiro 

trimestre, serão usados para investigar LIN28a e LIN28b em células binucleadas por 

imunohistoquímica, além da interação com pericitos. A expressão da família miRNA let-7 serão 

observadas por qPCR. 

Fonte: Rosestolato (2020) 
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3.2. Obtenção das gestações 

Foram utilizadas no experimento 8 placentas de vacas azebuadas (4 de terço 

inicial de gestação e 4 de terço final de gestação), provenientes de gestações 

produzidas por monta natural e/ou inseminação artificial, tendo sua idade gestacional 

estimada de acordo a distância entre a crista nucal ao início cauda (“crown-rump 

lenght” – CRL). As amostras foram derivadas de outros projetos de pesquisa 

finalizados e previamente aprovados pela CEUA, desta mesma instituição, sob 

protocolos 447/2004, 1678/2009, 9408110315 e 9050171115. 

 

3.3. Imunohistoquímica 

Os placentônios foram seccionados e fixados em paraformaldeído 4% 

tamponado. As amostras preservadas em paraformaldeído tamponado 4%, foram 

rotineiramente desidratas, diafanizadas e embebidas em parafina histológica. Os 

blocos de parafina foram seccionados com espessura de 5 µm e montados em 

lâminas de vidro e desparafinados em xilol e reidratados em séries crescente de 

álcool.  

As amostras foram utilizadas para reações de imunohistoquímica para 

localização e presença de proteínas LIN28 (LIN28a e LIN28b) e pericitos (NG2 e 

PGDFRβ). Resumidamente, após os cortes serem desparafinados em xilol e 

reidratados em séries crescente de álcool foi realizada a recuperação antigênica 

induzida por calor e o bloqueio da peroxidase endógena utilizando reagentes do kit 

EnVision FLEX mini (Dako) de acordo com recomendação do fabricante. O bloqueio 

de ligações inespecíficas realizado com 2% de albumina sérica bovina em solução 

fosfato tamponada (PBS; 136,9 mM de NaCl; 26,8 mM de KCl; 14,7 mM de KH2PO4; 

e 8,1 mM de Na2HPO4.7H2O; pH 7,2) por 30 minutos. Em seguida, os cortes foram 
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incubados com o anticorpo primário (concentração de 1 para 200) por 

aproximadamente 16 horas (overnight) em câmara úmida a 4°C. As reações foram 

visualizadas com EnVision FLEX DAB + cromógeno e contra-coradas com 

hematoxilina. Entre cada passo, as lâminas foram lavadas em PBS por 3 vezes de 5 

minutos cada.  

 

3.4. Análise das imagens 

Das lâminas obtidas após o processo de imunohistoquímica, cinco campos 

aleatórios (de cada amostra) foram fotografados com magnificação de 40 vezes, 

usando o microscópio Zeiss Axioplan 2 e câmera Axiocan HRc e analisados por 

intensidade de pixels com o complemento “IHC profiler” do programa ImageJ 

(v.1.44p). Foram consideradas a porcentagem de pixel com intensidade variando de 

0 a 120, ou seja, com maior intensidade. 

Os dados foram analisados pela análise da variância de quadrados mínimos 

(LSMeans – least square means) do programa SAS (Versão 5.1). O modelo incluiu os 

efeitos principais (grupo e idade gestacional) e erro padrão.  

 

3.5. Reações de polimerase em cadeia (qPCR) 

O RNA total das amostras de placentônio foram extraídas utilizando o kit 

RNAeasy (Qiagen, cat. # 74104) segundo recomendações do fabricante.  

Para análise de mRNAs, o RNA total foi transcrito reversamente para formar 

DNA complementar, e o material resultante analisado por qPCR em tempo real. Os 

níveis de microRNAs Let-7 foram determinados com o kit de detecção de miRNA 

miRNA-PCR mirVana e os conjuntos de primers qRT-PCR, de acordo com as 

instruções do fabricante, com o miRNA RNU48 usado como controle endógeno. As 
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amplificações foram realizadas em termociclador para PCR em tempo real (Applied 

Biosystems, 7500 Real time PCR System). 

A análise estatística realizada dos resultados obtidos foi a do método de 2-ddCT 

segundo Livak & Schimittegen (2001). 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Detecção de LIN28a e LIN28b em placenta bovina 

 

De modo geral, a reação imunohistoquímica para LIN28a (assim como LIN28b) 

na placenta bovina pode ser visualizada por coloração marrom acastanhada no 

citoplasma celular (Figuras 2 e 3). 

No primeiro trimestre gestacional, o LIN28a é intensamente detectado em 

CTGs (Figura 2a,c), diminuindo a intensidade no terceiro trimestre (Figura 3a,c). 

Padrão oposto ocorreu para LIN28b, sendo baixa intensidade no primeiro trimestre 

(Figura 2b, d) e alta no terceiro trimestre gestacional (Figura 3b, d). Ambos, LIN28a e 

LIN28b, estão presentes apenas no trofoblasto e no epitélio endometrial. A presença 

de LIN28a e LIN28b foi similar nos dois trimestres do trofoblasto mononuclear. 

Quando quantificado por intensidade de pixel, em todas as células da placenta, 

foi possível observar que tanto o LIN28a como LIN28b aumentam no decorrer da 

gestação (Figura 4). 
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Figura 2 - Detecção de LIN28a e b em placenta bovina de primeiro trimestre de gestação. 

 

 
 

Legenda: Em A e C, LIN28a no placentônio de primeiro trimestre de gestação. Em B e D, LIN28b no 

placentônio de primeiro trimestre de gestação. Ambos, LIN28a e LIN28b, estão presentes apenas 

no trofoblasto e no epitélio endometrial. Observe que LIN28a e LIN28b têm padrão oposto de 

presença nas CTGs, sendo mais intenso para LIN28a do que para LIN28b no primeiro trimestre 

de gestação. Marrom, produto de reação imunológica; azul, contrastante de hematoxilina. Barra = 

100 µm. 

Fonte: Rosestolato (2020) 
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Figura 3- Detecção de LIN28a e b em placenta bovina de terceiro trimestre de gestação. 

 

 
 

Legenda: Em A e C, LIN28a no placentônio de terceiro trimestre de gestação. Em B e D, LIN28b no 

placentônio de terceiro trimestre de gestação. Ambos, LIN28a e LIN28b, estão presentes apenas 

no trofoblasto e no epitélio endometrial. Observe que LIN28a e LIN28b têm perfil oposto nas CTGs, 

sendo menos intenso para LIN28a do que para LIN28b no terceiro trimestre de gestação. Marrom, 

produto de reação imunológica; azul, contrastante de hematoxilina. Barra = 100 µm. 

Fonte: Rosestolato (2020) 
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Figura 4 – Porcentagem de pixel com maior intensidade (0 a 120) em imunohistoquímica para LIN28a 

e LIN28b em placenta bovina em início e final de gestação. 

 
Legenda: Observe que houve aumento de intensidade de pixel tanto para LIN28a e LIN28b no decorrer 

da gestação. Asterisco representa diferença estatística (P>0,05). 

Fonte: Rosestolato (2020) 

 

4.2. Expressão da família de miRNAs Let-7 na placenta bovina 

Em geral, por qPCR não foram observadas diferenças na família de miRNAs 

let-7 com o avanço da gestação, exceto para a isoforma Let-7f que diminuiu sua 

expressão ao final da gestação, como demonstrado na figura 5.  

 

Figura 5 - Expressão da família de miRNAs Let-7 em placentônios bovinos no primeiro e terceiro 

trimestres de gestação 

 
Legenda: Observe que não ocorreram diferenças de expressão entre as amostras do primeiro e 

terceiro trimestres, exceto para Let-7f. Asterisco representa diferença estatística (P>0,05). 

Fonte: Rosestolato (2020) 
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4.3. Interação de CTGs com pericitos placentários 

Histologicamente, foi possível localizar os pericitos ao entorno daqueles 

pequenos vasos sanguíneos encontrados dispersos pelo estroma endometrial, 

mesênquima ou abaixo do trofoblasto (Figura 6). Tais células tem como marcadores 

moleculares as proteínas NG2 e PDGRFβ, entretanto essas não foram detectados 

nos pericitos por imunohistoquímica, mas sim nos núcleos das CTGs. 

 

Figura 6- Utilização dos anticorpos NG2 e PGDFRB em placentas bovinas em terço final de gestação 

 
Legenda: Em A e C, NG2 no cotilédone de terceiro trimestre de gestação. Em B e D, PGDRFB no 

cotilédone de terceiro trimestre de gestação. Os anticorpos NG2 e PDGFRB foram expressos nos 

núcleos das CTGs. Observar o pericitos identificados pelas setas. Seta: Pericitos em volta dos 

capilares; *: CTGs. Marrom, produto de reação imunológica; azul, contrastante de hematoxilina. 

Barra = 100 µm. 

Fonte: Rosestolato (2020) 
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5. DISCUSSÃO 

Com relação a detecção de Lin28a e Lin28b nos períodos gestacionais, os 

resultados corroboram com os estudos de Seabrook et al. (2013) no qual estudando 

placenta humana e de camundongos, encontraram a proteína LIN28a diminuída nas 

CTGs já diferenciadas em comparação com células proliferativas. Ainda, consensual 

que LIN28b é descrito como importante para o aumento de proliferação celular e 

motilidade, eventos importantes para o avanço gestacional (ILIOPOULOS; HIRSCH; 

STRUHL, 2009).  

O ciclo de formação, migração e degeneração das CTGs se processa durante 

toda a prenhez com maior intensidade no terço final (RICI et al., 2009). Essa 

intensidade pode estar relacionada com o aumento de LIN28a e LIN28b na placenta, 

conforme verificado pela análise de intensidade de pixel. Portanto, pode-se sugerir 

que tais proteínas possuam um papel funcional na regulação da diferenciação e 

migração do trofoblasto na gestação em vacas. 

Com base nos resultados obtidos através da análise de qPCR, como as 

proteínas LIN28a/b são reguladoras da expressão de miRNA Let-7 (ILIOPOULOS; 

HIRSCH; STRUHL, 2009), e ambas estão presentes, como mostrado anteriormente, 

provavelmente o balanço de LIN28A e LIN28B mantém os níveis de miRNA let-7. A 

LIN28, em suas isoformas A e B, são importantes na regulação da família let-7 dos 

miRNAs (ZHANG et al., 2016). Quando há aumento da expressão de Let-7 há a 

diminuição da expressão de LIN28A e LIN28B, e vice-versa, resultando em 

manutenção da pluripotência (VISWANATHAN, 2009; VAN WYNSBERGHE et al., 

2011) e transformação celular (ILIOPOULOS; HIRSCH; STRUHL, 2009), 

respectivamente. Ainda, sabe-se que Let-7 inibe a proliferação e invasão de várias 



31 

células cancerígenas, no entanto, o seu efeito na migração e invasão em células 

trofoblásticas ainda não é conhecido (ZHANG et al., 2019). 

A proteína NG2, além de amplamente presente nos pericitos, está presente em 

células com o perfil de proliferação, migração e adesão celular (BURG; GRAKO; 

STALLCUP, 1998). Esses processos são comuns às CTGs (VAN SINDEREN et al., 

2013). Por esse motivo, NG2 também está presente em parte das CTGs, resultado 

encontrado nesse estudo. É provável que, pelo menos em parte, essa proteína seja 

produzida localmente e são importantes à placentação (VAN SINDEREN et al., 2013). 

O PDGFRβ é normalmente expresso no citotrofoblasto humano (ANDRAE et 

al., 2008; HOLMGREN et al., 1992), além dos pericitos. Dentro de nosso 

conhecimento, é a primeira vez que é descrito em CTGs bovinas, entretanto sabe-se 

que células do trofectoderma bovino e suíno expressam fortemente o PDGFRβ, sendo 

provável que participe da diferenciação celular e do alongamento do blastocisto antes 

da implantação nessas espécies (APPIAH-KUBI et al., 2016). A perda de expressão 

do ligante (PDGF-B) ou do receptor (PDGFRβ) leva a uma diminuição de células 

trofoblásticas e pericitos na placenta, assim como uma dilatação da vasculatura, 

devido à perda de controle vascular (OHLSSON et al., 1999). Os sinais de PDGF-B 

através do seu receptor influenciam a diferenciação celular, proliferação, migração e 

sobrevivência em vários órgãos (TALLQUIST; KAZLAUSKAS, 2004). Ainda, o PDGF-

B atua como um fator de crescimento no citotrofoblasto, atuando positivamente na sua 

proliferação, e sua desregulação pode levar a uma proliferação descontrolada do 

trofoblasto (HOLMGREN et al., 1992). 

Os pericitos são importantes no microambiente placentário e podem ter 

influências diretas com as CTGs, pois na insuficiência placentária ocorre proliferação 

alterada de trofoblasto, diminuição de pericitos e aumenta o número de CTGs na 
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camada do labirinto em placentas de camundongos (NATALE et al., 2018). Esse fato 

mostra uma relação direta entre ambos e os resultados futuros deste projeto poderão 

evidenciar essa associação. 

 

6. CONCLUSÕES  

Este estudo demonstrou que Lin28a/b possuem importância na formação e 

modulação das CTGs. No terço inicial de gestação as CTGs parecem ser moduladas 

primeiramente por LIN28a e em contrapartida, no terço final de gestação por LIN28b, 

podendo conferir um perfil mais invasivo devido a maior presença de LIN28b 

(tumorigênico). O Let-7 não parece ter um perfil específico para cada fase gestacional, 

exceto pelo Let-7f. 

As proteínas NG2 e PDGFRβ foram detectadas nas CTGs mais intensamente 

no terço final de gestação, entretanto não foram detectadas nos pericitos. 
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