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RESUMO 
 
FERREIRA, M.J. Expressão de IFN-gama e Interleucina (IL)-10 e seus 
receptores pelas células trofoblásticas de camundongos. 76 f. Dissertação 
(Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 
Durante a gestação em camundongos estão presentes na interface materno-fetal IL-
10 e IFN-γ, citocinas-chave na regulação da resposta imunológica. Particularmente, 
a presença de IL-10 caracteriza um ambiente antiinflamatório associado à inibição 
do desenvolvimento das células Th1 (linfócitos auxiliadores 1) e estimulação da 
proliferação de linfócitos B (resposta humoral), enquanto que um aumento no perfil 
de IFN-γ previne a ativação das células Th2 (linfócitos auxiliadores 2) e, portanto, 
favorece uma resposta pró-inflamatória do tipo Th1. A produção local destas 
citocinas por células NK uterinas e sub-populações específicas de linfócitos 
ativados, tais como a de linfócito T γδ parece ser relevante, embora não exclusiva. 
Neste contexto, este estudo analisou uma possível contribuição das células 
trofoblásticas na manutenção de um balanço adequado Th1/Th2 na interface 
materno-placentária representada pela expressão, respectivamente, de IFN-γ e IL-
10. Para isto, foi analisada a expressão da citocina antiinflamatória IL-10 (e seu 
receptor) na presença de um ambiente pró-inflamatório gerado pela presença de 
IFN-γ e ao contrário, a expressão de IFN-γ (e seu receptor) na presença de IL-10, 
caracterizando uma condição antiinflamatória. Células trofoblásticas de camundongo 
isoladas de sítios de implantação aos 7,5 dias de gestação foram utilizadas em 
sistema de cultivo. As expressões gênica e protéica foram respectivamente 
determinadas através de RT-PCR e imunohisitoquímica.  IL-10 e IFN-γ e seus 
receptores foram expressos pelas células trofoblásticas na ausência ou na presença, 
respectivamente, de IFN-γ ou IL-10. O tratamento com IFN-γ aumentou a expressão 
de IL-10R1 mas não a de IL-10. Ao contrário, na presença de IL-10 a expressão da 
citocina IFN-γ aumentou significativamente enquanto que a expressão do receptor 
diminuiu. Estes resultados sugerem que o ambiente pró-inflamatório aumenta a 
responsividade do trofoblasto a IL-10, enquanto que um ambiente antiinflamatório 
parece reforçar a importância da presença de IFN-γ na interface materno-
placentária, nas fases iniciais da gestação.  
 
Palavras-chave: Interferon-gama, Trofoblasto, IL-10 
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ABSTRACT 
 
FERREIRA, M.J. Expression of IFN- gamma and interleukine (IL)-10 and their 
receptors by trophoblast cells 76 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e 
Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007.  
 
Key cytokines such as IL-10 and IFN-γ, essential for immune response regulation, 
have also been found locally at maternal-placental interface during mouse 
pregnancy. Particularly, levels of IL-10 characterize an anti-inflammatory environment 
associated to the inhibition of T helper-1 lymphocytes (Th1) development and the 
proliferative stimulation of the B lymphocytes (humoral response). On the other hand, 
increases in IFN-γ profile prevent T helper-2 lymphocytes (Th2) activation leading to 
an inflammatory response that favors a Th1 response. The local production of these 
cytokines by NK uterine cells and T γδ lymphocytes are relevant, but not exclusive. 
Thus, this study analyzed the potential contribution of the trophoblast in the 
maintenance of Th1/Th2 balance in the maternal-placental interface, represented, 
respectively by the expression of IL-10 and IFN-γ cytokines. The expression of the 
anti-inflammatory cytokine IL-10 and its receptor was evaluated in the presence of an 
inflammatory environment mimetized by IFN-γ addition to the culture medium. On 
contrary, the expression of the IFN-γ (and its receptor) was evaluated in the presence 
of IL-10 characterizing an anti-inflammatory condition. Mouse trophoblast cells were 
isolated from implantation sites at gestational day 7.5 and cultured in standard 
conditions. Gene and protein expression were determined by immunohistochemistry 
and RT-PCR. IL-10 and IFN-γ and their receptors were expressed in cultured 
trophoblast cells in the absence or presence of IFN-γ and IL-10, respectively. IFN-γ 
treatment increased IL-10R1 expression but do not alter IL-10 expression. On 
contrary, in the presence of IL-10 the IFN-γ expression increased significantly while 
the expression of its receptor decreased. These results suggest that a pro-
inflammatory environment increases trophoblast responsiveness to IL-10 whereas an 
anti-inflammatory condition seems to reinforce the importance of IFN-γ expression at 
the maternal-placental interface, on the initial periods of gestation. 
 
Keywords: Interferon-gamma, Trophoblast, IL-10 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os diversos fatores que contribuem com o sucesso da gestação, um 

que merece destaque é a complexa rede de moléculas reguladoras que interagem 

entre si e contribuem para a adaptação da condição gestacional. Hormônios, 

moléculas sinalizadoras, citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento fazem parte 

desta família de moléculas; algumas, produzidas por componentes locais presentes 

no trato genital feminino, outras alcançando o sítio de implantação via circulação 

(WEGMANN et al., 1993; HUNT et al., 2000; AYATOLLAHI et al., 2005; 

SALAMONSEN, 2007). 

As citocinas, mediadores solúveis do sistema imunológico, que atuam na 

comunicação celular também fazem parte desta rede sinalizadora na interface 

materno-fetal. Estas moléculas são potentes mediadores de ativação e crescimento 

celular regulando respostas imunológicas e inflamatórias (ENTRICAN, 2002).  

No contexto imunológico, os dois maiores subtipos de linfócitos T CD4+, T 

auxiliador do tipo 1 (Th1) e do tipo 2 (Th2), produzem diferentes padrões de 

citocinas e apresentam papéis distintos na resposta imunológica (Fig. 1). Por 

exemplo, células Th1 secretam citocinas pró-inflamatórias como interferon(IFN)-γ, 

fator de necrose tumoral(TNF)-α e interleucina(IL)-2, ao passo que células Th2 

secretam citocinas antiinflamatórias como IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 

(RAGHUPATHY, 2001; NAN et al., 2007). Obviamente é o balanço entre estes perfis 

que define o estabelecimento de um ambiente pró- ou antiinflamatório.  

As respostas Th1 e Th2 são mutuamente inibitórias. IL-10, um produto das 

células Th2 determina um ambiente antiinflamatório e inibe o desenvolvimento das 

células Th1, enquanto que IFN-γ, um produto das células Th1, estabelece um 

ambiente pró-inflamatório e previne a ativação das células Th2 (RAGHUPATHY, 

2001). 

A dominância de um padrão de citocinas do tipo Th2 durante a gestação (Fig. 

2) associada a um mecanismo conversor da resposta imunológica Th1 para Th2 tem 

sido sugerido como um mecanismo fundamental para o sucesso gestacional (SAITO 

et al., 2007; PICCINNI, 2007). O predomínio de um padrão exacerbado de citocinas 

produzidas por linfócitos do tipo 1(Th1), tais como TNF-α, IFN-γ e IL-2 pode levar a 

um quadro potencialmente prejudicial à gestação com perdas fetais significativas 
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(RAGHUPATHY, 2001; LAIRD et al., 2003). Neste contexto é essencial que o 

balanço entre citocinas Th1 e Th2 seja mantido para garantir o sucesso da gestação 

(RAHMAN et al., 2004; WILCZYNSKI, 2005). 

  

                

Figura 1: O esquema mostra o papel das citocinas Th1 e Th2 na regulação da imunidade celular e 
humoral. IL-6 possivelmente secretada por macrófagos ativados são capazes de polarizar 
a diferenciação de linfócitos T CD4+ (Th0) em células efetoras Th2 pela produção inicial 
de IL-4. IL-12 por sua vez desencadeia a diferenciação de células Th1 (modificado de 
Cutolo et al., 1998). 

 

Esta intrincada rede de sinalização via citocinas ganha novas dimensões 

quando, associada à gestação ocorre infecções patogênicas como a da Leishmania 

major, que desencadeia a produção predominante de citocinas do tipo Th1 (IFN-γ, 

IL-2 e TNF-α) (KRISHNAN et al., 1996). Aumentos dos índices de perdas fetais 

estão associados a esta patologia, mas que pode ser revertida experimentalmente 

pela administração de IL-10 durante a gestação. O papel da IL-10 parece ser desta 

forma crucial no controle da produção de quimiocinas e citocinas por células Th1 e 

macrófagos, restaurando o equilíbrio Th1/Th2 (CHAOUAT et al., 1995). 

IL-10 é produzida na interface materno-fetal em camundongos e humanos por 

diversas células do endométrio e da placenta, atuando na inibição da síntese de 

citocinas pró-inflamatórias em células linfócitos Th1, alterando as funções de 
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macrófagos e células dendríticas (D´ORAZIO e NIERDERKORN, 1998) e 

estimulando a ativação de células NK (natural killer) (MOCELLIN et al., 2003). 

Acredita-se que a IL-10 assume um papel vital na gestação na medida em que induz 

a expressão de HLA-G e, simultaneamente, regula negativamente a expressão de 

moléculas de histocompatibilidade maior de classe II (MHC-II) (MOREAU et al., 

1999). Em camundongos IL-10 é expressa principalmente pelas células deciduais 

durante o início da gestação, sendo que esta expressão diminui com o decorrer da 

gestação (LIN et al., 1993; ROBERTS et al., 2003). Evidências experimentais 

também apontam uma expressão de IL-10 por células trofoblásticas (CHAOUAT et 

al., 2002; MOORE et al., 2001), macrófagos (WESSELS et al., 2000) e células NK 

uterinas (VIGANÒ et al., 2001). 

                

Figura 2: O esquema mostra a prevalência de citocinas Th2 durante a gestação com conseqüente 
predomínio de uma imunidade humoral. IL-4, IL-5, IL-13 e principalmente IL-10 
apresentam-se no sangue, baço e ambiente uterino-placentário em concentrações 
maiores do que as citocinas Th1 (IFN-γ, TNF-α e IL-2). IL-10 inibindo o crescimento de 
células Th1 mantém a resposta Th1 em níveis baixos. IFN-γ por sua vez não atinge os 
níveis necessários para impedir a ativação das células Th2. 

 

IFN-γ também é produzido na interface materno-fetal por linfócitos T, células 

NK (ARCK et al., 1997; ASHKAR e CROY, 1999; ASHKAR et al., 2000) e células 
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trofoblásticas (PLATT e HUNT, 1998). Algumas das funções atribuídas a esta 

citocina nestes locais incluem: alterações nas artérias espiraladas uterinas (ASHKAR 

et al., 2000); indução da diferenciação de células trofoblásticas (ATHANASSAKIS et 

al., 2000); indução de fagocitose em células trofoblásticas gigantes (AMARANTE-

PAFFARO et al., 2004; ALBIERI et al., 2005) e ativação da indoleamina 2,3 

dioxigenase nas células trofoblásticas associada a mecanismos de proteção contra 

patógenos e tolerância fetal (BABAN et al., 2004).  

Curiosamente em macrófagos, IFN-γ ativa funções citotóxicas e citolíticas, 

estimula a fagocitose e ainda diminui a atividade dos fatores de transcrição CREB e 

AP-1 conhecidos indutores da expressão de IL-10 (HU et al., 2006). 

Dessa maneira, tentando simular um ambiente Th1 com um tratamento com 

IFN-γ ou Th2 com um tratamento com IL-10 analisamos a participação do trofoblasto 

no controle do balanço IL-10/IFN-γ na interface materno-fetal. 

Partimos da hipótese de que se o IFN-γ fosse capaz de regular positivamente 

a produção de IL-10 nas células trofoblásticas, isto poderia ser um dispositivo 

adaptativo para criar um ambiente Th2 favorável ao desenvolvimento fetal na 

interface materno-fetal em situações de desequilibro em que esta citocina está 

aumentada. Estas respostas podem vir a auxiliar na compreensão dos mecanismos 

de adaptação da placenta a diferentes padrões de respostas imunológicas que 

podem ocorrer no organismo materno. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
 
Com base na literatura vigente e utilizando cultura de células trofoblásticas 

provenientes de cones ectoplacentários, a proposta deste trabalho foi: 

 

 

a) Analisar in vitro o efeito do IFN-γ sobre a expressão gênica de IL-10 e de 

seu receptor, IL-10R, pelas células trofoblásticas de camundongos na fase 

de pós-implantação embrionária; 

b) Analisar a expressão protéica de IL-10 e IL-10R pelas células 

trofoblásticas de camundongos. 

c) Analisar in vitro o efeito de IL-10 sobre a expressão gênica de IFN-γ e de 

seu receptor, IFN-γRα e IFN-γRβ, pelas células trofoblásticas de 

camundongos na fase de pós-implantação embrionária; 

d) Analisar a expressão protéica de IFN-γ e seu receptor pelas células 

trofoblásticas de camundongos; 

e) Analisar a possível contribuição moduladora do trofoblasto no balanço 

Th1/Th2 durante a gestação através da expressão da citocina anti-

inflamatória IL-10 na presença de um ambiente Th1 induzido pelo 

tratamento com IFN-γ ou ao contrário, na expressão de IFN-γ quando 

prevalece um ambiente Th2 induzido pela presença de IL-10. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 
3.1 Implantação embrionária 
 

O processo de implantação embrionária caracteriza o início do 

relacionamento entre o organismo materno e embrionário. É através deste 

mecanismo que o embrião se posiciona e se fixa no ambiente uterino, garantindo a 

sua sobrevivência ao estabelecer uma superfície estável para trocas metabólicas e 

aquisição de nutrientes. Esta íntima relação entre os tecidos materno e embrionário 

torna-se gradativamente mais complexa e dá origem à placenta (MOSSMAN, 1937; 

WELSH e ENDERS, 1987). 

Em camundongos, a implantação tem início logo após a chegada do embrião 

ao útero. Neste momento, embrião encontra-se na fase de blastocisto e apresenta-

se como uma esfera polarizada com uma cavidade, a blastocele. Em um dos pólos e 

internamente, aglomeram-se poucas células responsáveis pela formação dos 

tecidos embrionários, o embrioblasto ou massa celular interna. A camada de células 

achatadas que reveste todo o blastocisto forma o trofoblasto. As células 

trofoblásticas que revestem a massa celular interna são denominadas de trofoblasto 

polar, ao passo que aquelas que revestem a blastocele são chamadas de trofoblasto 

mural (BILLINGTON, 1971; MUNTENER e HSU, 1977). 

As células trofoblásticas estão particularmente envolvidas com o processo de 

implantação embrionária. Em camundongos e ratos, elas se diferenciam em células 

trofoblásticas gigantes primárias (DICKSON, 1963), perdem sua capacidade 

proliferativa (ILGREN, 1983), tornam-se poliplóides (ZYBINA, 1970) e adquirem 

propriedades adesivas, invasivas e fagocitárias (TACHI et al., 1970; BEVILACQUA e 

ABRAHAMSOHN, 1989). 

Particularmente nos camundongos por volta do 4º dia de gestação inicia-se o 

processo de implantação embrionária pela adesão das células trofoblásticas 

gigantes murais ao epitélio uterino inicialmente na região antimesometrial, 

gradativamente estendendo-se para a região mesometrial (SNELL e STEVENS, 

1966; MOSSMAN, 1987). 

Em primatas e roedores, a implantação inclui uma breve adesão do 

blastocisto ao organismo materno, seguida de uma intrusão no estroma endometrial. 

O acesso ao estroma uterino é acompanhado pelo rompimento de vasos sanguíneos 

uterinos, o que proporciona uma interação direta entre as células trofoblásticas e o 
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sangue materno. Esta interação é mantida por toda a gestação, evoluindo para uma 

eficiente superfície de trocas metabólicas entre o organismo materno e fetal, 

caracterizando uma placentação do tipo hemocorial (SCHLAFKE e ENDERS, 1975; 

MOSSMAN, 1987; WELSH e ENDERS, 1987; BEVILACQUA e ABRAHAMSOHN, 

1989). 

A primeira etapa do processo de implantação é a fase de aposição onde o 

blastocisto, livre da zona pelúcida, estabelece um fraco contato com o epitélio 

uterino representado pela aproximação de microvilosidades destes tecidos 

(DICKMAN e DE FEO, 1967; REINIUS, 1969; VITIELLO e PATRIZIO, 2007). 

Na segunda fase, a de adesão, ocorre diminuição dos espaços entre o 

organismo materno e o embrionário, de modo que as projeções das membranas do 

trofoblasto e do epitélio uterino tornam-se estreitamente interdigitadas e paralelas 

entre si (POTTS, 1966; NILSSON, 1966; POTTS e PSYCHOYOS, 1967, VITIELLO e 

PATRIZIO, 2007). 

Dentre os muitos eventos que ocorrem na fase de adesão, são dignos de 

destaque: as modificações no conteúdo de organelas e na disposição de moléculas 

da superfície das células epiteliais e trofoblásticas (ALDEN 1947; NILSSON, 1980; 

MOULTON e ELANGOVAN, 1981; DAMSKY et al., 1993), a diferenciação de células 

trofoblásticas em células gigantes (LOBEL et al., 1967; BEVILACQUA e 

ABRAHAMSOHN, 1988) e a formação da decídua a partir de fibroblastos do estroma 

endometrial (KREHBIEL, 1937; MOSSMAN, 1937; JOLLIE e BENCOSME, 1965; 

ENDERS e SCHLAFKE, 1967; KLEINFELD et al., 1976; ABRAHAMSOHN, 1983). 

O processo de decidualização caracteriza-se por alterações funcionais e 

morfológicas vasculares e nas células do estroma uterino levando ao aumento da 

permeabilidade e remodelação do tecido conjuntivo (LEE et al., 2007). Os 

fibroblastos decidualizados assumem uma forma poliédrica, um arranjo e disposição 

tipicamente epitelióide (KREHBIEL, 1937; MOSSMAN, 1937; JOLLIE e BENCOSME, 

1965) e apresentam citoplasma rico em organelas. Estas células também 

estabelecem extensas junções intercelulares entre si (JOLLIE e BENCOSME, 1965; 

ENDERS e SCHLAFKE, 1967; KLEINFELD et al., 1976; ABRAHAMSOHN, 1983). 

Os processos de decidualização e diferenciação do trofoblasto coincidem com 

um específico balanço hormonal materno, com níveis de progesterona 

progressivamente crescentes e um pico de estrógeno. Estes esteróides e seus 

metabólitos agem sobre o endométrio e o trofoblasto desencadeando, direta e/ou 
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indiretamente, eventos fundamentais responsáveis pela implantação embrionária, 

tais como proliferação e diferenciação dos tecidos endometriais e indução de um 

estado de receptividade uterina que, consequentemente permite a adesão do 

blastocisto ao organismo materno (SMITH, 1968; GULYAS e DANIEL, 1969; UNGER 

e DICKSON, 1971; MACLAREN, 1973; WEITLAUF, 1973; BARRERA et al., 2007; 

LEE et al., 2007). 

O período em que as modificações morfológicas, celulares e moleculares 

tornam o endométrio receptivo ao embrião é denominado de janela de implantação 

(ROGERS e MURPHY, 1989; HARPER, 1992). Este intervalo, relativamente curto, é 

caracterizado por mudanças morfológicas e funcionais no endométrio como a 

expressão de moléculas de adesão, citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e 

proteinases de invasão (SIMÓM e VALBUENA, 1999). 

Particularmente em primatas e roedores, após a fase de adesão, o processo 

de implantação progride com uma fase de invasão, por meio da qual o embrião 

ganha acesso ao estroma endometrial e seus vasos. A participação do trofoblasto 

neste processo inclui: a penetração de projeções celulares por entre células 

epiteliais uterinas, fagocitose, rompimento da membrana basal, migração no estroma 

decidualizado e intrusão na parede dos vasos endometriais (TACHI et al., 1970; 

BEVILACQUA e ABRAHAMSOHN, 1989). Durante a invasão trofoblástica no 

interstício endometrial, as células trofoblásticas expressam um amplo repertório de 

receptores da família das integrinas (ARMANT et al., 1986; SUTHERLAND et al., 

1993) e metaloproteinases, enquanto que as células deciduais produzem específicos 

componentes da matriz extracelular e inibidores de metaloproteinases (ALEXANDER 

et al., 1996). Inúmeras evidências apontam para a importância do controle destas 

atividades nas células trofoblásticas e deciduais como um ponto vital para o sucesso 

de uma gestação normal (GELLERSEN et al., 2007). 

A intrusão de células trofoblásticas na parede dos vasos sanguíneos uterinos 

é também um evento de extrema importância para o estabelecimento de uma 

adequada superfície de trocas com o organismo materno (BEVILACQUA, 1984; 

WELSH e ENDERS, 1987; HUPPERTZ, 2007). Em camundongos, a comunicação 

destas células com as demais células trofoblásticas que se organizam em forma de 

rede ao redor do embrião faz com que o sangue materno percole amplas malhas 

deixadas por entre estas células. 
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Durante a primeira metade da gestação, as células trofoblásticas em contato 

com o sangue materno exibem intensa atividade fagocitária, internalizando grande 

quantidade de células sanguíneas, principalmente hemácias. A esta fagocitose tem 

se atribuído principalmente funções nutritivas e aquisição de ferro para a 

hemopoiése fetal antes da formação da placenta (BILLINGTON, 1971). A atividade 

fagocítica das células trofoblásticas é facilmente constatada pela presença de 

grandes quantidades de fagosomas em seus citoplasmas, contendo restos celulares. 

No entanto, não somente células sanguíneas são internalizadas pelo trofoblasto 

durante a fase invasiva, também células epiteliais, deciduais e endoteliais em 

diferentes estágios de degeneração são observadas no interior destas células 

(Bevilacqua, 1984). Este processo parece, desta forma, também contribuir com a 

gradativa aquisição de espaço para o desenvolvimento embrionário na medida em 

que os espaços deixados pelas células fagocitadas passam a ser ocupados pelo 

trofoblasto. Nas últimas décadas, funções de proteção e de defesa imunológica 

também têm sido cogitadas como papel da fagocitose pelo trofoblasto (PAVIA, 1983; 

DRAKE e RODGER, 1987; FERRO et al., 2000; AMARANTE-PAFFARO et al., 

2004,). 

 

3.2 O cone ectoplacentário 
 

Ao contrário das células trofoblásticas murais, as células trofoblásticas 

polares que recobrem a massa celular interna, mantêm intensa atividade mitótica e 

dão origem a uma excrescência celular de forma piramidal denominada cone 

ectoplacentário (MEHROTRA, et al., 1988), cujo ápice se projeta para a região 

mesometrial. Esta estrutura é peculiar a roedores, transiente, formada 

exclusivamente por células trofoblásticas e relacionada com a interação materno-

fetal; muitos a denominam também de pré-placenta. 

As células mais periféricas desta região também se diferenciam em células 

gigantes e são denominadas de células trofoblásticas secundárias (KAUFMANN, 

1983). Estas células participam do processo de implantação embrionária na região 

mesometrial, enquanto que as células proliferativas, em contato com o embrioblasto 

contribuirão, em estágios subseqüentes, da formação dos diferentes tipos celulares 

da porção fetal da placenta (GARDNER et al., 1973). 



 23 

O processo de diferenciação das células trofoblásticas gigantes primárias e 

secundárias não está associado apenas à implantação embrionária; inclui também a 

aquisição de inúmeras funções por parte destas células, tais como capacidade 

adesiva, fagocitária e endócrina como a biosíntese de hormônios peptídeos e 

esteróides capazes de redirecionar o sistema hormonal materno (SOARES et al., 

1991, 1993), produção de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento 

(RUTANEN, 1993; LIN et al., 1993) e participação nos mecanismos que impedem a 

rejeição fetal (GUILBERT et al., 1993) entre outros. 

A partir desta fase pós-implantacional e durante toda a gestação, células 

trofoblásticas gigantes primárias e secundárias e células endometriais (decídua, 

vasos, células imunológicas e de defesa, etc...) lado a lado, tornam-se componentes 

ativos da interface materno-fetal, regulando e adequando este meio ambiente para o 

adequado progresso da gestação. 

 

3.3 Citocinas e o paradigma gestacional Th1/Th2 
 
Citocinas são importantes moléculas efetoras e reguladoras da resposta 

imunológica (GOSAIN e GAMELLI, 2005). Estas moléculas podem ser classificadas 

por diferentes padrões de acordo com a sua função e uma divisão bastante comum 

é o paradigma T auxiliador (T helper, Th) 1 /T auxiliador (Th) 2 que foi descrito pela 

primeira por Mosmann e colaboradores (1986). 

De acordo com estes autores os dois maiores subtipos de células T CD4+, 

Th1 e Th2, apresentam diferentes padrões de produção de citocinas e possuem 

papéis distintos na resposta imunológica. Células Th1 murinas secretam interleucina 

IL-2, IFN-γ e TNF-α/β e direcionam uma resposta imunológica do tipo inflamatória 

contra patógenos intracelulares (MOSNANN et al., 1986; MOSMANN e COFFMAN, 

1989; RAGHUPATHY, 2001). Estas citocinas estimulam a fagocitose de células 

infectadas pela ativação de macrófagos, desencadeiam a produção de anticorpos e 

ativam o sistema complemento que contribui com a opsonização das partículas a 

serem fagocitadas (MOSMANN et al., 1986; RAGHUPATHY, 2001).  

Por outro lado, linfócitos Th2 secretam IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 e 

medeiam uma defesa humoral, antiinflamatória, estimulando a produção de 

anticorpos contra antígenos extracelulares; por outro lado, também inibem as 

funções macrofágicas (RAGHUPATHY, 2001). 
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O conceito Th1/Th2, amplamente utilizado por pesquisadores durante anos, 

no entanto, é bastante complexo. Os dois maiores antagonistas destas classes de 

citocinas, IFN-γ e IL-4, representam dois tipos distintos de reações imunológicas, 

contrabalanceando um ao outro (GUSTAFSSON, 2007). Outro exemplo disso é a IL-

10, um produto das células Th2 que inibe o desenvolvimento de células Th1, 

enquanto que o IFN-γ, um produto das células Th1, previne a ativação das células 

Th2 (RAGHUPATHY, 2001). Dessa forma, as células Th1 e Th2 são mutuamente 

inibitórias (Fig. 1). 

O padrão de resposta imunológica Th1 ou Th2, entretanto não é único. 

Recentemente outros padrões com produção específica de citocinas têm sido 

descritos, tais como a resposta imunológica do tipo Th3 e Tr1 (BORREGO et al., 

2007). As células Th3 são aquelas que secretam TGF-β, IL-4 e IL-10 enquanto as 

células Tr(reguladoras)1 secretam níveis elevados de IL-10, IFN-γ, TGF-β e IL-5 e 

baixos níveis de IL-2; estas células não secretam IL-4 (LAN et al., 2005). 

Outra maneira de se classificar as citocinas é considerando-se sua 

participação nos processos inflamatórios. Neste contesto, as citocinas podem ser 

pró-inflamatórias ou antiinflamatórias. As pró-inflamatórias incluem aquelas que 

levam à produção de óxido nítrico, prostanóides e leucotrienos (DINARELLO, 2000) 

tipicamente estimulados pelo IFN-γ, TNF-α e IL-1. As citocinas antiinflamatórias, 

como o TGF-β e a IL-10, por outro lado, inibem as funções agressivas de 

macrófagos e outras células imunológicas e estão geralmente relacionadas com a 

imunidade humoral e tolerância fetal (DINARELLO, 2000). 

 

3.4 Citocinas na gestação 
 

Do ponto de vista imunológico a gestação somente é possível porque uma 

intrincada rede imunorreguladora é ativada, com o objetivo único de desenvolver um 

estado de tolerância materno-fetal e permitir a implantação e manutenção do 

concepto, geneticamente diferente do organismo materno, até o momento do parto. 

Citocinas e quimiocinas desempenham um papel importante nesta adaptação 

imunológica e nos processos de remodelamento tecidual que são essenciais para o 

progresso da gestação (GOSAIN e GAMELLI, 2005); elas medeiam a comunicação 

intercelular, controlam o recrutamento e a proliferação de leucócitos e, coordenam 

uma resposta imunológica apropriada para a gestação (ROBERTSON, 2007). 
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Uma variedade de citocinas e seus receptores são expressos pelos diferentes 

tipos celulares presentes nos tecidos uterinos e placentários, ao longo da gestação 

(SALAMONSEN et al., 2000; DIMITRIADIS et al., 2005). São geralmente produzidas 

por macrófagos, linfócitos, células NK uterinas, células deciduais e pelas próprias 

células trofoblásticas, por meio de complexas vias de feedback positivo ou negativo, 

controlando o nível de ativação inflamatória nesse microambiente (MICHELON et al., 

2006; DIMITRIADIS et al., 2005). 

Em camundongos, citocinas Th2 (IL-4, IL-5 e IL-10) são detectáveis na 

interface materno-fetal durante todo o período gestacional, enquanto que IFN-γ, uma 

citocina Th1, é transiente, sendo detectada apenas na primeira metade da gestação 

(LIN et al., 1993; PICCINNI, 2002). Com base neste perfil de citocinas durante a 

gestação Wegmann e colaboradores (1993) hipotetizaram a existência de uma 

interação entre o sistema imunológico materno e o sistema reprodutivo, onde o 

sucesso da gestação dependeria de um padrão prevalente do tipo Th2. Este perfil 

atenuaria a resposta imunológica celular mediada por linfócitos Th1, cuja ação 

citotóxica poderia ter efeitos deletérios na placenta, embrião e/ou feto em 

desenvolvimento (JARVIS et al., 1996). 

O controle da imunidade celular mediada por Th1 assim como da produção de 

citocinas inflamatórias (por exemplo: IFN-γ, TNF-α e IL-1) é uma das funções 

atribuída a IL-10 (LIN et al., 1993; CHAOUAT et al., 1995). A presença desta 

molécula sinalizadora caracteriza um ambiente tipicamente antiinflamatório (Th2) e 

potencializa a manutenção deste padrão na medida em que ativa a produção de 

outras citocinas Th2. Por outro lado, IL-10 desempenha funções de vital importância 

na interface materno-fetal. Camundongos deficientes de IL-10 apresentam altos 

níveis de perdas gestacionais que podem ser revertidos com a administração 

exógena de IL-10 (CHAOUAT et al., 1995).  

Paradoxalmente, citocinas Th1, como o IFN-γ e o TNF-α, também são 

observadas nas gestações normais. No entanto, a tolerância a estas citocinas é 

limitada. Acima destes limites estas citocinas contribuem para taxas significativas de 

perdas fetais (HANNA et al., 2000). Exemplificam esta condição casos em que 

ocorrem infecções patogênicas como a Leishmania major e o Toxoplasma gondii 

durante a gestação; estes patógenos induzem a um aumento na produção de 

citocinas inflamatórias, especialmente IFN-γ e TNF-α, elevando consideravelmente 
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as taxas de perdas fetais. Estes índices também são revertidos pela administração 

de IL-10 (KRISHNAN et al., 1996; STAHI et al., 1994). 

 

3.5 Interleucina (IL)-10 
 

A IL-10 é uma citocina pleiotrópica reconhecida por sua atividade inibitória 

sobre uma variedade de funções imunológicas exercendo efeitos antiinflamatórios 

sobre macrófagos e células dendríticas e por diminuir a produção de citocinas pró-

inflamatórias como o TNF-α, IL-1, IL-6 (MOORE et al., 1993; Mosmann, 1994). IL-10 

também pode suprimir a habilidade das células apresentadoras de antígenos (APCs) 

para iniciar uma resposta imunológica adaptativa por meio da inibição de moléculas 

da superfície celular como as de hiscompatibilidade (MHC) de classe II, CD40 e B7 

(HO e MOORE, 1994). Embora a IL-10 tenha sido inicialmente descrita como uma 

citocina produzida exclusivamente por células Th2 (FIORENTINO et al., 1989), 

estudos recentes mostraram que pode ser secretada por uma variedade de tipos 

celulares inclusive por células Th1 (TRINCHIERI, 2007). 

Em humanos, a expressão de IL-10 durante a gestação foi observada no 

miométrio e na cérvix (SALLINEN et al., 2000) e associada à inibição da expressão 

de metaloproteinases, que regulam a invasão trofoblástica (ROTH e FISHER, 1999). 

Em camundongos, IL-10 está presente na interface materno-fetal, sendo expressa 

por células deciduais ao longo de toda a gestação (LIN et al., 1993) e por células 

placentárias durante a primeira metade da gestação (CHAUOUAT et al., 1999). 

Camundongos mutantes para o gene IL-10 apresentam modificações placentárias, 

tais como um relevante aumento da região do labirinto, indicando que IL-10 pode 

também desempenhar funções morfogênicas específicas na placenta (ROBERTS et 

al., 2003); em associação, o crescimento intra-uterino e pós-natal da progênie 

também sofre sérias conseqüências (WHITE et al., 2004). 

A via de ativação mediada por IL-10 inclui a ligação desta citocina ao seu 

receptor, que é composto por duas cadeias polipeptídicas (IL-10R1 e IL-10R2) 

(ZDANOV, 2004). A citocina se liga inicialmente a cadeia IL-10R1 que 

imediatamente recruta a subunidade IL-10R2 formando o complexo estável citocina-

receptor e, desencadeando, desta forma, a transdução do sinal. A ligação IL-10 –

receptor envolve a fosforilação e ativação de quinases especificas do tipo Janus 1 

(JAK) associadas a subunidade IL-10R1 e de tirosinas quinases (Tyk2) acopladas ao 
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IL-10R2 (DONNELLY et al., 2004). Esta fosforilação ativa o fator transdutor e 

ativador de transcrição 3 (STAT 3) que se transloca para o núcleo e ativa a 

expressão de genes responsivos a IL-10 (DONNELLY et al., 2004; MURRAY, 2006). 

 

3.6 Interferon (IFN)-γ 
 

O IFN- γ foi identificado pela primeira vez por Isaacs e Lindenmann (1957) 

como uma substancia capaz de proteger as células de infecções virais. Na verdade, 

esta citocina pertence a uma família de interferons com atividades antivirais, 

secretados por diferentes tipos celulares em resposta a uma variedade de estímulos. 

Os interferons podem ser classificados em tipo I (IFN-α, IFN-β, IFN-ε, IFN-σ IFN-τ, 

IFN-κ e IFN-ω) e tipo II (IFN-γ) (PESTKA et al.,2004). 

Particularmente o IFN-γ ou fator de ativação de macrófagos é uma citocina 

potencialmente pró-inflamatória que está envolvida com: mecanismos de defesa, 

estabelecimento de processos inflamatórios e auto-imunidade, controle de 

programas fagocitários, bactericidas e tumoricidas em monócitos/macrófagos, 

expressão de antígenos de histocompatibilidade (MHC) classe II, produção de 

mediadores derivados de macrófagos tais como o TNF-α, IL-1, IL-12 e NO e, 

regulação negativa da síntese de mediadores antiinflamatórios tais como a IL-10 

(FARRAR e SCHREIBER, 1993; EL-HASHEMITE et al., 2004). 

Freqüentemente referido como abortivo, o IFN-γ em níveis bastante 

aumentados pode ativar células NK uterinas, que liberam fatores diversos e causam 

danos irreversíveis ao trofoblasto (LIN et al.,1993). In vitro, células NK uterinas de 

ratos e camundongos produzem IFN-γ. Ain e colaboradores (2003) mostraram que in 

vitro o IFN-γ é capaz de inibir o crescimento do trofoblasto murino e Lash et al. 

(2006b) que o IFN-γ pode inibir a invasão do trofoblasto humano extraviloso, na 

medida em que diminui a expressão de metaloproteinases do tipo 2 (LASH et al., 

2006b). 

Por outro lado, estudos recentes também mostram que o IFN-γ em níveis 

fisiológicos pode exercer efeitos importantes durante a gestação. Na decídua, a 

remodelação dos vasos arteriais que diminui a resistência vascular e permite um 

fluxo sanguíneo estável durante a gestação é uma das funções atribuídas à 

presença de IFN-γ na interface materno-fetal (MONK et al., 2005; ASHKAR et al., 

2000).  Ainda nestes locais, uma estreita associação entre a produção de IFN-γ 
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pelas células NK uterinas e angiogênese uterina tem sido demonstrada por Lash e 

colaboradores (2006a). Particularmente em relação às células trofoblásticas também 

tem sido demonstrado que o IFN-γ pode induzir diferenciação (ATHANASSAKIS et 

al., 2000), atividade fagocítica (ALBIERI et al., 2005) e citolítica (AMARANTE-

PAFFARO et al.,2004) e expressão gênica de outras moléculas de regulação 

imunológica, assim como a expressão de enzimas do metabolismo do triptofano 

(IDO) relacionadas a mecanismos de proteção (KUDO e BOYD, 2000). 

A ação do IFN-γ ocorre via interação desta citocina com as subunidades α e β 

do seu receptor, o que também leva á ativação de Janus quinases (JAK1) e (JAK2) 

e fosforilação de STAT1, alterando a atividade transcripcional celular (DARNELL et 

al., 1994, 1998). 

Sob condições infecciosas, a produção de IFN-γ por células 

imunocompetentes é controlada por citocinas derivadas de macrófagos tais como: 

TNF-α, IL-10, IL-12 e IL-18. Particularmente importante neste mecanismo de 

controle é a ação da IL-10 e seu potencial para inibir a formação de células 

produtoras de IFN-γ. 

 

3.7 Argumentação deste estudo 
 

Depreende-se a partir dos dados da literatura que a interface materno-fetal 

depende de um delicado balanço entre citocinas Th1 e Th2 para o sucesso 

gestacional; que o aumento no perfil de determinadas citocinas tais como IL-10 e 

IFN-γ podem ser sentidas no meio ambiente como indicativo de uma resposta Th2 

ou Th1, respectivamente e, desta forma, desencadear outras secreções e respostas 

associadas a estes padrões no sistema imunológico materno ou uterino local. No 

entanto, pouco se sabe a respeito da possível contribuição do trofoblasto na 

manutenção deste equilíbrio, ou mesmo, se estas células da interface materno-fetal 

de fato contribuem com esta homeostase. Desta maneira, tentando simular um 

ambiente Th1 com um tratamento com IFN-γ ou, Th2 com um tratamento com IL-10 

analisamos a participação do trofoblasto na expressão de IL-10/IFN-γ na interface 

materno-fetal. 

Partimos da hipótese de que se o IFN-γ fosse capaz de regular positivamente 

a produção de IL-10 nas células trofoblásticas, isto poderia ser um dispositivo 

adaptativo para criar um ambiente Th2 favorável ao desenvolvimento fetal na 
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interface materno-fetal em situações em que esta citocina está aumentada. Ao 

contrário, se IFN-γ é relevante para a adaptação fetal no ambiente uterino, um 

desvio para secreções Th2, poderia levar a produção de IFN-γ.  

Estas respostas podem vir a auxiliar na compreensão dos mecanismos de 

adaptação da placenta a diferentes padrões de respostas imunológicas que podem 

ocorrer no organismo materno. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Reagentes, abreviaturas e procedência 
 

Amresco Inc (Solon, OH, EUA): glicina; BD Biosciences Discovery Labware 

(Bedford, MA, EUA): MitoTM; BD Biosciense Pharmingen (San Diego, CA, EUA): 

anticorpo monoclonal, IgG de rato anti-IL-10 de camundongo; Cultilab (Campinas, 

SP, Brasil): Soro bovino fetal; Gobco BRL Lab. (Rockville, MD, EUA): ácido lático, 

aminoácidos não-essenciais, glicogênio, cloreto de cálcio; Invitrogen Life 

Technologies (Carlsbad, CA, EUA): agarose, EDTA, brometo de etídio, ditiotreitol 

(DTT), dietil pirocarbonato (DEPC), DNA Ladder 100 pares de bases (pb), 

deoxirribonuclease I (DNase I), deoxirribonucleotídeo trifosfato (dNTPs: dATP, 

dCTP, dTTP, dGTP), oligonucleotídeo (Oligo-dT); ácido 3-(N-morfolino)-propano 

sulfônico (MOPS), SuperScriptTM II Reverse Transcriptase (RT), dodecil sulfato de 

sódio (SDS), Taq DNA poliomerase, TRizol®; Merck KGaA (Darmstadt, 

Alemanha): azul de bromofenol, acetato de sódio, ácido clorídrico, cloreto de sódio, 

clorofórmio, etanol, xilol, formaldeído, Histosec®, isopropanol, metanol; Santa Cruz 

Biotechnology (Santa Cruz, CA, EUA): anticorpo policlonal IgG de coelho anti IL-

10R1 de camundongo; anticorpo monoclonal, IgG de rato anti-IFN-γ de 

camundongo; anticorpo monoclonal, IgG de hamster anti-IFN-γRα e IFN-γRβ de 

camudongo, IgG de cabra anti-hamster conjugado com fosfatase alcalina; Sigma 

Chemical Co. (St Louis, MO, EUA): albumina sérica bovina (BSA), piruvato de 

sódio, lactato de cálcio, estreptomicina, Kit revelador Fast red TR/Naphtol AS-MX, 

glicerol, L-glutamina, periodato de sódio,guanosina, insulina, interferon-gama 

recombinante de camundongo (rIFN-γ), meio Eagle modificado por Dulbecco (D-

MEM), Lisina, paraformaldeído, penicilina G, poli-L-lisina, tampão fosfato salina 

(PBS), Tris; Vector Inc. (Burlingame, CA, EUA): IgG de cabra biotinilado anti-IgG 

de rato, IgG de cabra anti- IgG de coelho biotinilado. 
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4.2 Animais 
 

Foram utilizados camundongos da linhagem CD-1 (Mus musculus 

domesticus) procedentes do Biotério da Universidade Estadual de Campinas, com 

aproximadamente dois meses de idade. Durante o período experimental os animais 

foram mantidos no Biotério de Experimentação do Departamento de Biologia Celular 

e do Desenvolvimento do ICB-USP, onde foram submetidos a um regime de água e 

ração granulada ad libitum. Todos os procedimentos experimentais foram realizados 

de acordo com os princípios éticos adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal, submetidos e aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo (Protocolo nº 140 fls 23). 

 

4.3 Acasalamento 
 

Para obtenção das células trofoblásticas, fêmeas virgens foram colocadas nas 

gaiolas dos machos na proporção de duas fêmeas para cada macho ou uma fêmea 

para cada macho. A constatação da cópula se fez pela presença de rolha vaginal na 

manhã do dia seguinte, sendo esta então considerada a metade do primeiro dia de 

gestação (ddg). 

 

4.4 Obtenção de células trofoblásticas 
 

No dia 7,5 de gestação, as fêmeas foram sacrificadas por deslocamento 

cervical e seus úteros com os sítios de implantação removidos e imediatamente 

colocados em 0,1 M tampão fosfato-salina (PBS), pH 7,2 acrescido de 10% soro 

bovino fetal (SBF), a 36,5 °C. 

A coleta de cones ectoplacentários foi realizada de acordo com a metodologia 

de Hinderstein e colaboradores (1972), sob estereomicroscópio e com o auxílio de 

tesouras e bisturis oftalmológicos. Resumidamente, cada sítio de implantação foi 

isolado através de uma incisão mediana de modo a expor o embrião em toda a sua 

extensão. Este foi em seguida isolado dos demais tecidos maternos, tomando-se o 

cuidado de não lesar as células trofoblásticas. 

Os cones ectoplacentários, estruturas formadas exclusivamente por células 

trofoblásticas, foram obtidos a partir de uma incisão, na altura da cavidade 
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ectoplacentária, dos embriões inteiros, de modo a não seccionar estruturas 

pertencentes ao embrioblasto. Durante todo o procedimento o material permaneceu 

em PBS contendo 10% soro bovino fetal (SBF) estéril e aquecido a 36,5 °C, sob 

placa térmica. 

 

4.5 Culturas primárias de células trofoblásticas 
 

Os cones ectoplacentários recém coletados foram utilizados como fonte de 

células trofoblásticas para cultivo. Estes foram colocados sob fluxo laminar onde 

passaram por sucessivas lavagens em PBS-SBF e finalmente em meio DMEM, 

sendo então transferidos para placas de culturas de 24 poços contendo lamínulas de 

vidro (13 mm). Os poços foram completados com 500 µL de meio de cultura DMEM 

suplementado com SBF (20%), piruvato de sódio (0,05 mg/mL), lactato de cálcio (0,5 

mg/mL), aminoácidos não essenciais (1%), insulina (0,2 µg/mL), BSA (4 mg/mL), 

Mito™ (0,2 ng/mL) e os antibióticos penicilina (50 UI/mL) e estreptomicina (0,05 

mg/mL). 

Os cones ectoplacentários foram mantidos por 48 h sob condições normais de 

cultura, a 36,5 °C, em ar contendo 5% de CO2 e em atmosfera úmida para permitir a 

adesão e o espraiamento das células trofoblásticas às placas. Esta etapa foi 

acompanhada por meio de observação periódica em microscópio de luz invertida, 

equipado com um sistema de contraste de fase (Zeiss Axiovert S100). Durante este 

período novos volumes de meio foram adicionados quando necessário. 

Ao término deste período o meio foi substituído por outro contendo ou não 

citocinas. Para isto, parte das amostras contendo as células trofoblásticas foi 

submetida ao tratamento com 100 U/mL IFN-γ recombinante de camundongo, parte 

com 10 ηg/mL IL-10 recombinante de camundongo e parte recebeu apenas meio de 

cultura convencional (controle). Estas amostras permaneceram por 6h adicionais em 

cultura. Após este período as amostras foram removidas da cultura lavadas com 

meio de cultura sem citocina e preparadas para a determinação de expressões 

gênicas ou para reações imunohistoquímicas. 
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4.6 Análise da expressão gênica por RT-PCR 

 

Para a análise da expressão gênica de cada grupo experimental foram 

utilizados pelo menos 3 pools de amostras, sendo que cada uma continha cerca de 

100 cones ectoplacentários cultivados. O RNA total foi então extraído e quantificado 

isoladamente conforme descrito a seguir. 

 

4.6.1 Extração de RNA total das células trofoblásticas cultivadas 
 

O RNA total obtido de cada pool de cada amostra foi extraído utilizando-se a 

metodologia do tiocianato de guanidina (CHOMCZYNSKI e SACCHI, 1987), 

empregando-se o reagente TRIzol®. Para isto, os cones ectoplacentários foram 

homogeneizados com 1,0 mL de TRIzol e incubados a temperatura ambiente por 

5min As amostras receberam então 200 µL de clorofórmio, foram incubadas por 

mais 15min a 4 ºC e finalmente centrifugadas a 12.000 g por 15min a 4 oC. 

Após a centrifugação formaram-se 3 fases: uma fase orgânica no fundo do 

tubo, uma interfase, e uma fase aquosa superior. O RNA, contido na fase aquosa, foi 

transferido para outro tubo, precipitado pela adição de 0,5 mL de isopropanol gelado 

e acrescido de 1 mg/mL glicogênio. Estas amostras foram incubadas a –80 ºC e 

após 3h foram novamente centrifugadas a 12.000 g por 15min a 4 oC. 

O sobrenadante foi descartado e o sedimento formado lavado em 75% etanol 

em água livre de RNase, tratada com 0,1% dietil pirocarbonato (DEPC). Em seguida 

o material foi centrifugado a 8.000 g por 5min a 4 oC e o sobrenadante obtido foi 

novamente descartado. 

O sedimento foi seco a temperatura ambiente por 10min e em seguida re-

suspendido em 15 µL de água tratada com 0,1% DEPC. Após este processo, as 

amostras foram incubadas a 60 oC por 10min e quantificadas. 

 

4.6.2 Quantificação do RNA 
 

A quantificação do RNA foi realizada em duplicata diluindo-se as amostras na 

razão de 2:50 em água DEPC. A absorbância da amostra foi determinada por 

espectrofotometria no comprimento de onda de 260 ηm (correspondente ao pico de 

absorção de RNA) e 280 ηm (correspondente ao pico de absorção de proteínas). 

Para a quantificação do RNA considerou-se 1 OD (260 ηm) igual a 40 µg/mL. Para a 
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análise da pureza do RNA, a relação entre as leituras realizadas a 260 e 280 ηm foi 

utilizada como parâmetro na estimativa do grau de contaminação do RNA por 

proteínas. As amostras utilizadas apresentaram razão igual ou superior a 1,80 

(SAMBROOK et al., 1989). 

 

4.6.3 Avaliação da integridade do RNA 
 

A integridade do RNA foi avaliada em gel de agarose desnaturante. O tampão 

utilizado para a separação eletroforética do RNA foi o MOPS (ácido 3-[N-morfolino]-

propano sulfônico), pH 7,0. 

Para isto, preparou-se um gel de agarose a 1% em água DEPC, tampão 

MOPS 10X pH 7,0 e 4% formaldeído. Verteu-se então o material em cuba 

eletroforética (Horizon 11.14 Electrophoresis System, Life Technologies Inc., 

Gaithersburg, MD, EUA) previamente tratada com água DEPC para eliminar 

possíveis contaminações com RNase. Após o resfriamento, adicionou-se o tampão 

de corrida (20 mM MOPS acrescido de 8% formaldeído). 

As amostras (1 µg de RNA) foram diluídas em tampão de amostra (63 µL de 

água deionizada, 81 µL de formaldeído 37%, 48 µL de glicerol – azul de bromofenol, 

48 µL de MOPS 10X, 0,5 µL de brometo de etídeo 0,5 µg/mL), e então desnaturadas 

a 70 oC, por 10min.  

Após a desnaturação, as amostras foram transferidas para o gelo, resfriadas 

por 2min e em seguida aplicadas ao gel. Todas as corridas eletroforéticas foram 

realizadas a 90 V por 1h utilizando-se uma fonte Gibco BRL (Electrophoresis Power 

Supply model 250, Life Techologies Inc., Gaithersburg, MD, EUA). 

Após a eletroforese o aparecimento das bandas foi verificado por exposição 

do gel à luz ultravioleta em transiluminador GBOX Chemi HR (Syngene, Frederick, 

MD, EUA). Amostras íntegras de RNA apresentaram duas bandas intensas 

facilmente visíveis, correspondentes aos RNAs ribossômicos 28S e 18S (Fig. 3). Os 

resultados foram foto-documentados por meio do programa GeneSnap (Syngene, 

Frederick, MD, EUA). 

 

4.6.4 Síntese do cDNA 
 

Para a remoção do DNA genômico, o RNA total extraído foi incubado por 

15min em uma solução contendo: 2 µL DNase I, 2 µL solução tampão DNase 10X e 
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água-DEPC para um volume final de 20 µL. O bloqueio da reação foi realizado com 

25 mM EDTA, por 10min, a 65 °C.   

A síntese do DNA complementar (cDNA) foi realizada por meio da incubação 

de 0,5 µg RNA total tratado com DNase na presença de 1 µL de Oligo-dT (0,05 

µg/µL), 1 µL de transcriptase reversa (SuperScript™ II Reverse Trascriptase) e 

água-DEPC para um volume final de 20 µL, por 10 min a 70 °C, por 50min a 42 °C, e 

por 15min a 70 °C no termociclador Bio-Rad Gene CyclerTM (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA, EUA). O cDNA foi fracionado em gel de agarose a 1%, corado com 

0,5 µg/mL brometo de etídio e visualizado em transiluminador. O cDNA foi 

amplificado utilizando-se 1 µL da enzima Taq DNA polimerase 2,5 U, MgCl2 a 1,5 

mM, dNTPs Mix a 0,2 mM e as oligossondas específicas (10 pmol/µL): IL-10, IL-

10R1, IFN-γ, IFN-γRα, IFN-γRβ. Para semiquantificação do PCR a ciclofilina foi 

utilizada como gene controle (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A padronização para a escolha dos ciclos de amplificação para os primers da 

Tabela 1 foi realizada através de uma curva de ciclagem (25 a 45 ciclos), no qual se 

escolheu a fase em que estes se encontravam ainda em crescimento exponencial 

(ou seja equivalente ao número de ciclos que antecedeu ao platô da curva 

exponencial) (Fig. 4 A-F). Por se tratar de genes distintos a amplificação do cDNA 

para cada primer ocorreu como mostra a Tabela 2, ou seja:. 30 ciclos para a 

ciclofilina, 38 ciclos para IL-10 e IFN-γ, 35 ciclos para IL-10R1 e IFN-γRβ e 33 ciclos 

para IFN-γRα.  

A análise dos produtos amplificados por PCR foi realizada em gel de agarose 

a 1%, utilizando-se um marcador de peso molecular de DNA (DNA Ladder) de 100 

pares de bases. O gel foi corado com o 0,5 µg/mL brometo de etídio para 

Tabela 1:  Lista das seqüências de oligonucleotídeos (primers sense e antisense) para os genes 
estudados e os comprimentos dos fragmentos do produto do RT-PCR (pb) 

 

 

Genes 

 

 
 

Primer sense 

 

 
 

Primer antisense 
 

 

Pb 

IL-10 
 
 

5’-CTGGACAACATACTGCTAACCGAC-3’ 
 
 
 

5’-ATTCATTCATGGCCTTGTAGACACC-3’ 277 
IFN-γ 5’-CTCATGGCTGTTTCTGGCTGTTA-3’ 5’-GACGCTTATGTTGTTGCTGATGG-3’ 240 

IL-10R1 
5’-AGCAGAGGCAGCAGGCCCAGCAGA 
ATGCT-3’ 

5’-TGGAGCCTGGCTAGCTGGTCACAGTA 
GGTC-3’ 506 

IFN-γγγγ Rαααα 5’ CGGTCGAAAAAGAAGAGTGTA-3’ 5’-TCGGGAGTGATAGGCGGTGAG-3’ 610 
IFN-γγγγ Rββββ 5’ TACACTTCTCCCCTCCCTTTG-3’ 5’-ACATCATCTCGGTCCTTTTCT-3’ 528 
Ciclofilina 5’-CTTGCTGCAGACATGGTC-3’ 5’-GCAATCCTGCTAGACTTG-3’ 660 
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visualização da imagem em transiluminador e posterior captura utilizando o 

programa GeneSnap (Syngene, Frederick, MD, EUA). As imagens foram 

processadas e semiquantificadas pelo programa GeneTools (Syngene, Frederick, 

MD, EUA). 

        

     Tabela 2: Padrões de amplificação dos cDNAs dos genes estudados 
 

 

Genes 
 

 

 

Padrões de ciclagem 

 

 

 

Número de ciclos 
 
 
 

IL-10 
 
 
 

60s a 94ºC, 60s a 62ºC, 60s a 72ºC 
 
 
 

38 
IFN-γ 30s a 95ºC, 30s a 57ºC, 60s a 72ºC 38 
IL-10R1 50s a 94ºC, 45s a 59ºC, 60s a 72ºC 35 

IFN-γ Rα 30s a 94ºC, 30s a 60ºC, 60s a 72ºC 33 

IFN-γ Rβ 45s a 94ºC, 35s a 60ºC, 60s a 72ºC 35 
Ciclofilina 30s a 94ºC, 50s a 58ºC, 60s a 72ºC 30 

 

Para a semiquantificação a intensidade de cada banda do gel foi convertida 

em valores numéricos através de difração óptica e a conversão destes valores foi 

realizada pelo programa GeneTools. Uma vez convertidos em valores numéricos, os 

dados foram transformados em unidades arbitrárias (U.A). Para tal realizou-se a 

seguinte equação: 

    
   Grupo controle                                             Grupo tratado com IFN-γ 
 
 

U.A =           Valor gene     U.A =  Valor gene 
      Ciclofilina controle           Ciclofilina tratada 

 

Após a transformação dos dados em unidades arbitrárias os dados dos 

grupos controle e experimentais foram comparados utilizando a análise de variância 

(ANOVA) e as diferenças significativas foram analisadas pelo teste de Tukey, em p ≤ 

0,05. Os resultados foram expressos utilizando-se como referência a média de cada 

grupo (± DP), onde o n = 4. 

 

 
4.7 Análise da expressão protéica por imunohistoquímica 
 

Após o período de cultura para a adesão das células trofoblásticas às 

lamínulas os cones ectoplacentários foram submetidos ou não (controle) ao 

tratamento com IFN-γ 100 U/mL ou IL-10 10 ηg/mL.  
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Após 14h de incubação, as culturas tratadas e controles foram previamente 

lavadas com PBS estéril e posteriormente fixadas com PLP (paraformaldeído-lisina-

periodato de sódio) pH 7,2 (MCLEAN e NAKANE, 1974), por 20min a temperatura 

ambiente, seguida de lavagens em 0,02 M tampão TRIS-salina (TBS). 

Para permeabilização, as células fixadas foram incubadas por 10min em 

metanol à –20 ºC. A inibição da fosfatase alcalina endógena foi realizada por 

tratamento com 10% ácido acético em TBS por 10min e o bloqueio de ligações não 

específicas obtido incubando-se as amostras em uma solução contendo 5% BSA, 

0,2% glicina e 0,05% saponina em TBS, pH 8,2, por 1h, a 37 ºC. A incubação com 

os anticorpos primários procedeu-se overnight a 4 ºC, em câmara úmida, utilizando-

se os seguintes anticorpos: anticorpo monoclonal, IgG de rato anti-IL-10 de 

camundongo (BD PharmingenTM, San Diego, CA, EUA; diluição: 1:50 em TBS), 

anticorpo monoclonal, IgG de rato anti-IFN-γ de camundongo (Sigma Chemical CO., 

MO, USA), anticorpo policlonal, IgG de coelho anti-IL-10R1 de camundongo (Santa 

Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA; diluição: 1:50 em TBS), anticorpo 

monoclonal, IgG de hamster anti-IFN-γRα e IFN-γRβ de camudongo (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA; diluição: 1:50 em TBS). Anticorpos 

secundários biotinilados espécie-específicos foram aplicados e a imunorreatividade 

visualizada utilizando-se o sistema avidina-biotina fosfatase alcalina (Vector 

Laboratories Inc., Burlingame, CA, EUA). Como anticorpos secundários foram 

utilizados os anticorpos IgG de cabra anti-coelho biotinilado para IL-10R1 (Vector 

Laboratories Inc., Burlingame, CA, EUA, 1:50 em TBS) e ; IgG de cabra anti-rato 

biotinilado para IL-10 e IFN-γ (Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA, EUA, 1:50 

em TBS); IgG de cabra anti-hamster conjugado com fosfatase alcalina para IFN-γRα 

e IFN-γRβ (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA; 1:50 em TBS). A 

fosfatase alcalina foi revelada utilizando-se o kit revelador fast red TR/Naftol AS-MX 

(Sigma Chemical Co. Saint Louis, MI, EUA) e os núcleos contracorados com 

Hematoxilina de Mayer. Após a montagem das lâminas o material foi visualizado e 

fotografado em microscópio de luz acoplado a uma câmera digital Nikon Coolpix 

5000 (Nikon Corporation, Tokyo, Japão). Em paralelo, realizaram-se reações-

controle negativo, onde o anticorpo primário foi omitido. 
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4.8 Avalição dos anticorpos 

 Para comprovar a viabilidades dos anticorpos comerciais foram realizadas 

análises imunohistoquímicas em tecidos que expressam constitutivamente as 

proteínas de interesse. Fêmeas aos 7.5 dias de gestação tiveram seu baço e pulmões 

retirados e imediatamente fixados em formalina 10%. Após 24h de fixação o material 

foi processado para inclusão em parafina de acordo com o protocolo adotado pelo 

laboratório. O material foi seccionado, afixado em lâminas histológicas e 

desparafinizado em banhos seqüentes de xilol. Após esta etapa fez-se a reidratação 

do material o através de banhos com diferentes concentrações de etanol. Seguiu-se 

então o processamento do material para as reações de imunohistoquímica adotando 

o protocolo de rotina do laboratório. Foram testadas a viabilidades dos seguintes 

anticorpos primários: anticorpo monoclonal, IgG de rato anti-IL-10 de camundongo 

(BD PharmingenTM, San Diego, CA, EUA; diluição: 1:50 em TBS), anticorpo 

monoclonal, IgG de rato anti-IFN-γ de camundongo (Sigma Chemical CO., MO, USA), 

anticorpo policlonal, IgG de coelho anti-IL-10R1 de camundongo (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA; diluição: 1:50 em TBS), anticorpo monoclonal, 

IgG de hamster anti-IFN-γRα e IFN-γRβ de camudongo (Santa Cruz Biotechnology, 

Santa Cruz, CA, EUA; diluição: 1:50 em TBS). Os anticorpos secundários utilizados 

na reação imune de cones ectoplacentários também foram usados neste 

experimento. As análises dos anticorpos para IFN-γ, IL-10 e IL-10R1 foi realizada no 

tecido pulmonar que os receptores de IFN-γ (IFN-γRα e IFN-γRβ) tiveram suas 

análises feitas em cortes de baço.  
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5 RESULTADOS 
 
 
5.1 Caracterização das células trofoblásticas 
 

Cones ectoplacentários de camundongos, obtidos aos 7.5 dias de gestação e 

cultivados exibiram uma região central formada por um aglomerado de células de 

pequenas dimensões e células espraiadas irradiando a partir desta estrutura, com 

maiores dimensões nucleares e citoplasmáticas, as células trofoblásticas gigantes. 

Esta morfologia das células trofoblásticas está de acordo com as observações de 

Hoshida e colaboradores (2007). 

A morfologia das células que receberam tratamento experimental (IFN-γ 100 

U/mL ou IL-10 10ηg/mL) não apresentou diferenças relevantes em relação às células 

que não receberam tratamento (controle). 

 

5.2 Expressão de IL-10 e IFN-γ e seus receptores pelas células trofoblásticas 

 

5.2.1 Expressão gênica 

A análise das amostras por RT-PCR mostrou que as células trofoblásticas de 

camundongo em condições normais expressam RNAm para IL-10 e IFN-γ e seus 

respectivos receptores IL-10R1, IFN-γRα e IFN-γRβ. Estes níveis de expressão 

apresentaram alterações significativas quando as células trofoblásticas foram 

submetidas ao tratamento com IFN-γ ou IL-10. 

Através da análise semiquantitativa, utilizando a ciclofilina como gene de 

referência foi possível observar que na presença de IFN-γ a expressão gênica de IL-

10 não sofre alterações significativas (Fig. 5A), no entanto, os níveis de IL-10R1 

foram significativamente maiores atingindo níveis extremos (p<0,005) (Fig. 5B). 

Diferentemente, na presença de IL-10, as células trofoblásticas aumentam 

consideravelmente (p<0,005) os níveis de expressão gênica para IFN-γ (Fig. 6A) e 

diminui os níveis de IFN-γRα (Fig. 6 B) e IFN-γRβ (Fig. 6C). 

 

5.2.2 Expressão protéica 

As proteínas IL-10, IFN-γ, IFN-γRα e IFN-γRβ foram imunolocalizadas em 

todas as amostras analisadas, tratadas ou não com IFN-γ ou IL-10. A reação foi 
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sempre citoplasmática e a região celular de maior reatividade foi a região 

perinuclear. 

As células do cone ectoplacentário e, especialmente, as células trofoblásticas 

gigantes mais periféricas mostraram-se mais reativas ao anticorpo anti-IL-10R1 

quando tratadas com IFN-γ (Fig. 8 B-C) do que as amostras não tratadas (8 A-D). 

Embora nenhum método quantitativo tenha sido utilizado, claramente observamos 

que o número de células reativas a este anticorpo foi maior nas amostras tratadas. 

Em relação à reatividade para IL-10, não se observou alterações dignas de nota nas 

amostras tratadas com IFN-γ. 

Preparados histológicos de pulmão, repletos de células imunológicas serviram 

de controle positivo para a reação de IL-10, IL-10R1 e IFN-γ (Fig 7, 8, 10 e 11 D e E; 

e fig. 9 D), assim como nas reações em que o anticorpo primário foi omitido (Figs. 7, 

8 e 9 1 A). Existem relatos de que o IFN-y e IL-10 estão presentes nos fluidos 

pulmonares atuando, provavelmente, na resposta imune local. Preparados 

histológicos em cortes de baço também foram utilizados como controle positivo, 

porém, apenas para os receptores de IFN-γ (Fig 10 e 11 D). 

A imunolocalização de IFN-γ e seu receptores nas amostras tratadas com IL-

10 mostrou uma intensidade maior nas células que receberam IL-10 (Fig. 9 C) 

quando compradas com as que não receberam (Fig. 9 B). A marcação para as 

cadeias alfa e beta do receptor de IFN-γ (IFN-γRα IFN-γRβ) não mostrou grande 

diferença de intensidade (Figs 10 e 11 B-C) como foi evidenciado nos outros grupos 

experimentais. Os resultados de imunohistoquímica de certa forma, foram 

condizentes com a expressão gênica apresentada neste trabalho sugerindo que 

talvez possa representar uma intensa atividades celular. 
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Figura 3: Gel de RNA a partir do RNA total extraído das células trofoblásticas de camundongos 
cultivadas por 48 horas na ausência (1) ou presença (2) de 100 U/mL IFN-γ e/ou 10 ηg/mL 
IL-10. As bandas correspondem aos RNAs ribossômicos 28s e 18s. 
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Figura 4: Padronização do ensaio de RT-PCR para os primers de ciclofilina (A), IL-10 (B), IFN-γ (C), 

IL-10R (D), IFN-γRα (E) e IFN-γRβ (F) utilizando cDNA de células trofoblásticas de 
camundongo. A padronização foi determinada a partir dos resultados obtidos com 
diferentes ciclos de PCR (25 a 45) conforme indicado nos géis. A representação gráfica 
representa medidas densitométricas em unidades arbitrárias (U.A) obtidas a partir da 
análise dos géis. 
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  Figura 5: Expressão de IL-10 (A) e de seu receptor, IL-10R1 (B) nas células trofoblásticas de cones 

ectoplacentários tratados (+) ou não (-) com 100 U/mL IFN-γ. Géis representativos estão 
inseridos no lado direito da figura. Representação gráfica da análise semiquantitativa 
realizada por RT-PCR encontram-se a esquerda. Os valores foram expressos em 
unidades arbitrárias utilizando-se como referência a média (n = 4) de cada grupo (± DP). 
(*) valores significativamente diferentes em relação ao controle (p<0,01). PM – Padrão de 
peso molecular (100 pb). 
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 Figura 6: Expressão de IFN-γ (A) e das cadeias α (IFN-γ Rα, B) e β (IFN-γ Rβ, C), do seu receptor 

nas células trofoblásticas de cones ectoplacentários tratados ou não com 10 ηg/mL IL-10. 
À esquerda, representação gráfica da quantificação densitométrica dos géis em unidades 
arbitrárias; os valores correspondem à média de cada grupo (n=4) (± DP). (*) diferenças 
significativas em relação ao controle (p<0,01). À direita, géis representativos de cada uma 
os grupos experimentais. PM – Padrão de peso molecular 100 pb.     
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   Figura 7: Imunolocalização de IL-10 nas células trofoblásticas cultivadas por 48 horas na ausência (B) e na 
presença (C) de 100 UI/mL IFN-γ. A, Controle negativo da reação imunológica em que o 
anticorpo primário foi omitido. D, controle positivo da reação realizada em cortes de pulmão de 
camundongo. Notar a presença de reatividade nas células trofoblásticas gigantes e em células de 
defesa pulmonares (setas). CC, centro do cone ectoplacentário e (*) células trofoblásticas 
gigantes espraiadas. Amostras contra-coradas com hematoxilina de Mayer ou verde metil. A e E, 
aumento 40 x; B-C, 100 x, D, 200 x. 
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  Figura 8: Imunolocalização do receptor de IL-10, IL-10R1, em células trofoblásticas cultivadas por 48 horas 
na ausência (B) e na presença (C) de 100 UI/mL IFN-γ. A, Controle negativo da reação 
imunológica em que o anticorpo primário foi omitido. D, controle positivo da reação em cortes de 
pulmão de camundongo. Notar reatividade nas células trofoblásticas e no estroma pulmonar 
(setas). CC, centro do cone ectoplacentário e (*), células trofoblásticas gigantes espraiadas. 
Contra-coloração com hematoxilina de Mayer ou verde metil. A, 40 x; B-C, 100 x, D, 40 x e E, 200 
x. 
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Figura 9: Imunolocalização de IFN-γ nas células trofoblásticas cultivadas por 48 horas na ausência (B) e na 
presença (C) de 10 ηg/mL IL-10. A, Controle negativo da reação imunológica em que o anticorpo 
primário foi omitido. D, controle positivo da reação em pulmão de camundongo. Notar a presença 
de reatividade nas células trofoblásticas e no tecido pulmonar marcados com uma coloração 
avermelhada (setas). CC, centro do cone ectoplacentário e (*), células trofoblásticas gigantes 
espraiadas. A, D, 100 x; B, 40 x; C, E, 200 x. 
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 Figura 10: Imunolocalização de IFN-γRα, em células trofoblásticas cultivadas por 48 horas na ausência (B) e 
na presença (C) de 10 ηg/mL IL-10. A, Controle negativo da reação em que o anticorpo primário 
foi omitido. D, controle positivo da reação em baço de camundongo. Notar a presença de 
reatividade nas células trofoblásticas e esplênicas (setas). CC, centro do cone ectoplacentário e 
(*) células trofoblásticas gigantes espraiadas. A, D, 100 x; B-C, 40 x; E, 400 x. 
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 Figura 11: Imunolocalização de IFN-γRβ, em células trofoblásticas cultivadas por 48 horas na ausência (B) e 
na presença (C) de 10 ηg/mL IL-10. A, Controle negativo da reação em que o anticorpo primário 
foi omitido. D, controle positivo da reação em baço de camundongo. Notar a presença de 
reatividade nas células trofoblásticas e esplênicas marcadas com uma coloração avermelhada 
(setas). CC, centro do cone ectoplacentário e (*) células trofoblásticas gigantes espraiadas. A-
C,100x; D, 200x e E, 400x. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A resposta imunológica materna é determinante para o sucesso da gestação; 

falhas nos mecanismos associados a este processo podem levar a inadequação do 

meio macro- e micro-ambiental da gestação e, conseqüentemente, a perdas fetais 

(LAIRD et al., 2003). 

Neste contexto, muitos estudos têm mostrado a importância da produção de 

citocinas na interface materno-fetal assim como o efeito destas moléculas de 

sinalização para ambos, organismo materno e fetal, via placenta. 

De modo geral, na interface materno-placentária coexistem moléculas de 

sinalização de ação pró- e/ou antinflamatória com funções específicas e vitais no 

desenvolvimento de uma gestação normal. Por exemplo, a interleucina (IL)-3 e o 

fator de estimulação de colônia para granulócitos e monócitos (GM-CSF), ambos 

derivados de linfócitos T agem como fatores de crescimento para o trofoblasto 

murino e desta forma previnem abortos (ATHANASSAKIS et al., 1987; 

ARMSTRONG e CHAOUAT, 1989; CHAOUAT et al., 1990); da mesma forma, o fator 

estimulador de colônia do tipo 1 (CSF-1) que é expresso em altos níveis no útero 

gravídico também age sobre as células trofoblásticas e é essencial para a 

implantação e desenvolvimento fetal (POLLARD, 1987). Possivelmente, a citocina 

mais conhecida na interação materno-fetal é o fator inibidor de leucemia (LIF), um 

fator pró-inflamatório (Th1), produzido no útero e absolutamente necessário para a 

implantação em camundongos (STEWART et al., 1992). Ainda, produzidas pelo 

trofoblasto, podemos mencionar como exemplos a IL-12 e IL-18 associada a IL-10 

(OSTOJIC et al., 2003), com ações tipicamente pró-inflamatórias, capazes de ativar 

células NKs e produção de IFN-γ (McMASTER et al., 1992; CAI et al., 1999) e, IL-11 

e IL-13, que possuem ação antiinflamatória e são imprescindíveis para o processo 

implantacional (ROBB et al., 1998; CHOMARAT e BANCHEREAU, 1998).  

Dentre as muitas citocinas produzidas ou de ação na interface materno-fetal, o 

IFN-γ, descrito como um dos principais responsáveis por perdas gestacionais em 

condições inflamatórias, a altas concentrações, tem despertado grande interesse 

nos últimos anos. Assim como o TNF-α e a IL-2, também citocinas inflamatórias, 

quando em níveis aumentados no soro materno ou mesmo na interface materno-

fetal é considerado abortifaciente (TEZABWALA et al., 1986; CHAOUAT et al., 1990) 

e, portanto, deletério à gestação. No entanto, inúmeros estudos têm caracterizado a 
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presença desta citocina ao longo da gestação na interface materno-placentária (NAN 

et al., 2007; SACKS et al., 2001; WU et al., 2006). Inúmeras funções fisiológicas têm 

sido atribuídas a esta citocina, mas sem dúvida as mais importantes são: a 

remodelação vascular endometrial que permite o fluxo sanguíneo placentário 

(ASHKAR et al., 2000), a manutenção da decídua (REDLINE, 2000) e a ativação do 

trofoblasto para a fagocitose (ALBIERI et al., 2005).  

Em diferentes modelos, a prevalência de padrões específicos de citocinas, 

particularmente do tipo Th2 é considerada uma característica específica da gestação 

para impedir a “rejeição” do feto no organismo materno. Moléculas de 

histocompatibilidade (MHC) estranhas ao organismo materno, como as oriundas do 

genoma paterno, presentes no feto, atuam como antígenos, produzindo respostas 

imunológicas potentes. No entanto, mamíferos grávidos não rejeitam estes 

antígenos MHC fetais, embora células trofoblásticas derivadas do feto sejam 

banhadas pelo sangue materno (ENTRICAN, 2002). Uma explicação plausível para 

este fenômeno recentemente explorada é a baixa expressão e limitado polimorfismo 

de moléculas MHC nas células trofoblásticas sob a influência preponderante de 

citocinas Th2, o que impede o reconhecimento destas células por linfócitos T CD8+ e 

NKs (ENTRICAN, 2002). Além da tolerância das células T CD8+ em relação às 

células trofoblásticas, em virtude da expressão de antígenos de histocompatibilidade 

existem outros fatores de tolerância. Células trofoblásticas humanas e de murinos 

expressam a enzima indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) que degrada o triptofano. A 

inibição desta enzima na placenta resulta em rejeição fetal, o que sugere que a IDO 

induz a tolerância de células T CD8+ ao MHC I fetal via privação do triptofano 

(MUNN et al., 1998; KUDO e BOYD, 2000). 

Dentre as interleucinas antiinflamatórias que desempenham importantes 

papéis nos processos de modulação imunológica da gestação (MOORE et al., 

2001), destaca-se a IL-10, que atua como reguladora central da resposta 

inflamatória inibindo a proliferação de linfócitos T, reduzindo a síntese de TNF-α por 

macrófagos e monócitos e de outras citocinas pró-inflamatórias como o próprio IFN-γ 

(MOORE et al., 2001). Linfócitos deciduais de mulheres com abortos recorrentes são 

menos responsivos a IL-10 do que os clones de gestação normal (PICCINNI et al., 

1998), o que enfatiza ainda mais o papel desta citocina na gestação. Além disto, 

perdas fetais associadas a infecções patogênicas e altos níveis de citocinas 
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inflamatórias podem ser evitadas com a administração de IL-10 (KRISHNAN et al., 

1996; TANGRI et al., 1993; CHAOUAT et al., 1995). 

Desta forma, um complexo controle da resposta imunológica de proteção à 

gestação parece ter lugar na interface materno-placentária, na qual o equilíbrio e 

não a ausência de um ou outro elemento parece ser fundamental para o sucesso da 

gestação. Neste contexto, considerando o papel fundamental do IFN-γ e da IL-10 na 

imunidade da interface materno- placentária determinando a ativação e/ou inibição 

de padrões ulteriores de secreção e de controle de diferentes vias de sinalização 

imunológica e de defesa, analisamos neste estudo o potencial do trofoblasto para 

influenciar o seu meio ambiente, ou seja a capacidade de resposta destas células 

para alterar um ambiente inflamatório na presença de IFN-γ (expressando a citocina 

IL-10 e/ou seus receptores) ou para alterar um meio tipicamente antinflamatório 

(expressando IFN-γ e seus receptores).  

Nossos resultados revelaram que as células trofoblásticas expressam IL-10, 

mas que esta expressão não é modificada pela presença de IFN-γ. Estes resultados 

não corroboram os recentes achados de Sacks e colaboradores (2001) que atribui a 

expressão de IL-10 pelo trofoblasto como uma possível contaminação de leucócitos 

deciduais. Vale ressaltar, que em nosso modelo foram utilizadas culturas puras de 

células trofoblásticas e que estas células foram cultivadas durante 48 horas para 

também eliminar possíveis leucócitos aprisionados nas malhas das células 

trofoblásticas e que poderiam afetar profundamente os resultados finais (HOSHIDA 

et al., 2007). Como estes resultados de Sacks e colaboradores (2001) foram 

realizados com fragmentos de placenta humana, pode ser que diferentes 

mecanismos caracterizam as diferentes espécies, em relação aos mecanismos de 

controle imunológico da gestação, como preconizado por vários pesquisadores 

(CHAOUAT et al., 2007). 

De forma isolada em um sistema de cultivo com variáveis controladas e um 

ambiente com prevalência de uma citocina pró-inflamatória (na presença de IFN-γ) 

as células trofoblásticas não alteraram o padrão de expressão de IL-10. Nenhuma 

outra citocina antinflamatória foi avaliada neste estudo, o que não nos permite 

afirmar que uma alteração de perfil inflamatório para antinflamatório não esteja 

sendo imposto pelas secreções trofoblásticas nestas condições. No entanto, este 

resultado significa que as células trofoblásticas não utilizam a expressão de IL-10 

para tentar neutralizar o ambiente pró-inflamatório local. Por outro lado, pode ser 
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que a concentração utilizada de IFN-γ não tenha sido suficiente para caracterizar um 

perfil inflamatório, embora Ashkar e  Croy (1999) mostraram que os valores máximos 

fisiológicos de IFN-γ são de 10 U e, portanto, 10 vezes menores do que os utilizados 

neste estudo. Neste contexto, nossa hipótese inicial, de que o trofoblasto poderia 

contribuir com a homeostase imunológica local, alterando o perfil da citocina IL-10, 

uma citocina chave no controle da ativação de uma resposta do tipo anti-

inflamatória/inibição de uma resposta inflamatória, não se consolidou. Ainda, é 

possível que como em macrófagos e monócitos o aumento na expressão de IL-10 

seja também dependente do tipo de agente indutor; nestas células 

lipopolissacarídeos (LPS) não só levam ao aumento na expressão de IL-10, mas de 

forma autócrina, também reduzem significantemente a expressão das citocinas 

inflamatórias IL-6 e TNF-α (WAAL et al., 1991). 

Em complementação, não se pode descartar a possibilidade de que a 

modulação no perfil de IL-10, adequado para garantir adaptações funcionais 

transientes ao longo da gestação seja uma função primordial das células 

imunológicas presentes na interface materno-placentária, tais como macrófagos e 

celulas NKs, conforme mostrado por Lidstrom e colaboradores, (2003) e não das 

células trofoblásticas. (LIN et al., 1993; CHAOUAT et al., 1999; SALLINEN et al., 

2000).  

Interessantemente, houve um aumento significativo na expressão do receptor 

de IL-10 induzido pelo IFN-γ (Fig. 5B e 8C). Receptores para IL-10 são expressos 

em uma ampla variedade de células além das células imunológicas. Em geral, 

somente poucas cópias destes receptores estão presentes na superfície celular e 

poucos são os fatores de regulação desta expressão conhecidos (CARSON et al., 

1995; JURLANDER et al., 1997). O aumento na expressão de IL-10R na presença 

de IL-10 pode significar um mecanismo regulador, eventualmente autócrino, nas 

próprias células trofoblásticas, mediado e dependente da expressão do receptor. 

Uma maior demanda de receptores na superfície celular aumentaria a ação de IL-10 

sobre estas células e a resposta gênica a ela associada. Considerando que em 

outros modelos, tais como neutrófilos, monócitos e queratinócitos a ligação IL-10-IL-

10R leva a inibição de expressão de citocinas pró-inflamatórias (CREPALDI et al., 

2001; MOORE et al., 2001), poderia-se pensar em um papel modulador por parte do 

trofoblasto, se nestas células houvesse uma inibição ou regulação negativa de tais 

citocinas. Este seria um mecanismo alternativo que também seria capaz de interferir  
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com as condições da interface materno-placentária. Para consolidar esta 

possibilidade, no entanto, é necessário avaliar de forma mais geral a expressão de 

citocinas pró e antinflamatórias das células trofoblásticas com técnicas mais 

sofisticadas como macro-arranjos de cDNA, o que está em andamento em nosso 

laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 12: Representação esquemática dos resultados de expressão de IL-10 e seu receptor nas 

células trofoblásticas de cones ectoplacentários de camundongo, tratadas (B) ou não (A) 

com IFN-γ. 

As reações imunohistoquímicas confirmaram a presença de IL-10 e seu 

receptor nas células trofoblásticas principalmente nas células mais diferenciadas do 

cone ectoplacentário, as células gigantes. Lembrar que in vivo, estas células formam 

a verdadeira linha de frente da placenta no endométrio e sistema vascular materno.  

Nossos resultados também mostraram uma discreta expressão gênica de 

IFN-γ e seus receptores pelas células trofoblásticas da fase de pós-implantação e 

sua distribuição nas células do cone ectoplacentário. Este resultado estende os 

achados de Chen e colaboradores (1994), os primeiros a mostrar a expressão desta 

citocina pelas células pré-placentárias de camundongos, após o 9,5 dia de gestação 

e, confirma os de Albieri e colaboradores. (2005) sobre a expressão de receptores 

para esta citocina. A presença de IFN-γ e TNF-α produzidas por outras células da 

unidade materno-placentária tais como células NK uterinas, linfócitos T e células 

deciduais (WU et al., 2006; LAIRD et al. 2003; VIVES et al., 1999) têm sido mostrada 

por diferentes grupos o que em conjunto parece indicar a necessidade de um perfil 

de citocinas pró-inflamatórias na fase de peri-implantação (ATHANASSAKIS et al., 
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2000; CROY et al., 2002). Além disso, o perfil de citocinas, o aumento de 

permeabilidade vascular e a produção de prostaglandinas que acompanham a 

implantação embrionária, também reforçam este perfil. 

Estes resultados sugerem que o trofoblasto pode auxiliar a manutenção deste 

estado “inflamatório” na fase de peri-implantação, mas também que estas células 

são responsivas a esta citocina, uma vez que expressam as cadeias α e β do 

receptor para IFN-γ (também confirmado neste estudo) e as principais proteínas da 

via de ativação mediada por esta citocina (LEANZA et al., 2007). A expressão de 

produto e seu receptor pela mesma população celular podem também estar 

associados a mecanismos autócrinos para garantir atividades funcionais importantes 

e, por conseguinte, a progressão gestacional. 

Evidências experimentais apontam para um possível papel do IFN-γ na 

diferenciação celular do cone ectoplacentário (ATHANASSAKIS et al., 2000) e 

atividades funcionais como fagocitose e expressão de IDO (MACKLER et al., 2003), 

relacionados a mecanismos de defesa (HONIG et al., 2004). In vivo, também se 

observa a presença desta citocina no soro materno (em camundongos, entre os dias 

6 e 10 de gestação, período de diferenciação das células trofoblásticas gigantes 

para a invasão do estroma e vasos endometriais e de formação das populações 

celulares que constituirão a placenta fetal) e nos sítios de implantação (ASHAKAR e 

CROY, 1999; HOSHIDA, 2007). Por outro lado, recentemente, HOSHIDA 

colaboradores (2007) mostrou uma ampla gama de genes ativados pelo IFN-γ nas 

células trofoblásticas, o que inclui inúmeras moléculas de sinalização do sistema 

imunológico, tais como IL-1, IL-3Rα, fator inibidor de macrófago (MIF), IFN-γ etc. 

Quando as células trofoblásticas foram cultivadas em um ambiente em que 

prevalece IL-10 e, portanto, um ambiente antiinflamatório, observou-se claramente 

um significativo aumento da expressão de IFN-γ, e uma diminuição da expressão da 

cadeia α do seu receptor (Fig. 9 e 10). Este efeito é bastante diferente do observado 

em células imunológicas, onde o tratamento com IL-10 diminui a síntese de IFN-γ 

nas células T D8+CD122+ e, consequentemente, a proliferação de células T CD8+ 

(ENDHARTI et al., 2005). Por outro lado, nossos achados parecem indicar uma 

responsividade diminuída a esta citocina por parte das células trofoblásticas, mesmo 

na presença de uma maior expressão de IFN-γ. Talvez, neste caso, a adaptação das 

células trofoblásticas seja no sentido de manter a interface materno-placentária em 
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uma condição inflamatória, mas não de exacerbação das atividades do IFN-γ sobre 

suas próprias células; a ação do IFN-γ seria então muito mais parácrina do que 

autócrina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 13: Representação esquemática dos resultados de expressão de IFN-γ e seu receptor nas 

células trofoblásticas de cones ectoplacentários de camundongo tratadas (B) ou não (A) 

com IL-10. 

 

Nas células trofoblásticas o IFN-γ participa da ativação da fagocitose pelas 

células trofoblásticas de camundongo com um possível enfoque nutricional ou de 

proteção (AMARANTE-PAFARO et al., 2004; ALBIERI et al., 2005) e estimula a 

produção de óxido nítrico (GAGIOTI et al., 2000; LEANZA et al., 2007) e de radicais 

livres (GAGIOTI et al., 1995). A produção exagerada destes produtos celulares, no 

entanto, pode levar a modificações estruturais severas no DNA, proteínas e 

membranas que culminam com a morte celular (FORTENBERRY et al., 1998). Neste 

sentido, é possível que a diminuição da atividade responsiva ao IFN-γ seja um 

mecanismo de proteção que, ao mesmo tempo, torna as células mais refratárias a 

esta citocina, sem comprometer as funções do IFN-γ nas demais populações 

celulares da interface materno-placentária.  

Em conclusão, expondo células do cone ectoplacentário, um dos principais 

constituintes da interface materno-placentária a um meio ambiente com IFN-γ e 

portanto inflamatório, notamos uma resposta nas células trofoblásticas no sentido de 

tornarem-se mais responsivas, sem aumentar relevantemente a expressão de IL-10, 

mas apenas de seu receptor. Este achado faz-nos pensar em um mecanismo 
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autócrino, que pode determinar outros eventos biológicos de importância, mas não 

analisados neste estudo. Por outro lado, na presença de um ambiente anti-

inflamatório com o predomínio de IL-10, estas células aumentam a produção de IFN-

γ e restringem a expressão de seu receptor, indicando uma atividade parácrina 

principalmente sobre as demais células da interface materno-placentária. Este 

achado pode ser um mecanismo de defesa das células trofoblásticas para manter o 

meio tendendo a um perfil inflamatório, sem, no entanto, sofrer as conseqüências 

que um relevante aumento desta citocina pode desencadear como degeneração e 

morte celular.  
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7. CONCLUSÃO 
 
 
 
 
Os resultados obtidos neste trabalho nos permitem concluir que: 
 
 
 

1. Células trofoblásticas do cone ectoplacentário de camundongos expressam 

IL-10 e IFN-γ e seus receptores, independente de uma ação indutora 

específica. 

 

2. A presença de IFN-γ no meio de cultura das células trofoblásticas torna estas 

células mais responsivas ao IL-10 sem interferir na expressão de IL-10. 

 

3. Na presença de IL-10 no meio de cultura, as células trofoblásticas aumentam 

a expressão de IFN-γ e diminuem a expressão do receptor para esta citocina. 

 

Considerações finais 

No contexto da interface materno-placentária onde componentes maternos e 

placentários co-habitam estes achados podem indicar que um ambiente 

inflamatório pode induzir uma resposta trofoblástica do tipo autócrina em relação 

a IL-10 (IL-10: ↑IL-10R=respostas específicas) enquanto que IL-10 parece induzir 

uma ação parácrina aumentando IFN-γ indução de uma ação autócrina gestação 

o que sugere uma atividade parácrina sobre outro elementos da interface . 
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