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PROLIFERAÇÃO CELULAR EM GESTAÇÕES NATURAIS E DE 
CONCEPTOS BOVINOS TRANSGÊNICOS E CLONADOS, QUE EXPRESSAM A 

PROTEÍNA FLUORESCENTE VERDE (GFP) 
 
 

RESUMO - Para o crescimento placentário e a nutrição fetal, altas taxas de 
crescimento e diferenciação celular são necessárias para um balanço adequado 
entre proliferação e morte celular das células placentárias. Estas células possuem 
propriedades específicas em relação a suas funções metabólicas, endócrinas e 
angiogênicas, sendo fundamentais para o desenvolvimento do concepto ao longo da 
prenhez. Neste estudo, foi avaliada a ocorrência de proliferação celular em 
placentônios provenientes de conceptos bovinos transgênicos clonados (n=5) e de 
inseminação artificial (IA) (n=18), nos períodos de 60 e 90 dias de gestação, que 
tiveram seu desenvolvimento interrompido e houve a recuperação do útero gestante. 
As amostras de placentônio foram recortadas e fixadas em solução aquosa de 
paraformoldeído a 4% em tampão fosfato de sódio (PBS) a 0,1M pH 7.4, para 
verificação da morfologia, e realização da técnica de imuno-histoquímica. Os 
resultados obtidos foram comparados entre bovinos clonados transgênicos e de IA. 
Em todos os grupos e períodos gestacionais, o epitélio fetal apresentou marcação 
positiva para proliferação celular. Aos 60 dias a marcação positiva no epitélio uterino 
das gestações manipuladas foi pouco evidente em relação às de gestações naturais. 
Por sua vez aos 90 dias a imunorreatividade dos placentônios dos conceptos 
clonados, foi muito intensa não só no epitélio, mas também no tecido conjuntivo 
fetal, fato não observado na gestação natural, onde a reação positiva foi pouco 
evidente no tecido conjuntivo fetal. Neste estudo foi demonstrado um possível 
desequilíbrio nos padrões de proliferação celular nos conceptos bovinos clonados 
transgênicos, pois no início da gestação (60 dias) apresentaram menor atividade 
proliferativa e aos 90 dias um aumento, podendo ser este fato um dos fatores que 
levam às anormalidades placentárias. Desse modo os resultados da verificação da 
proliferação celular, nas fases de gestação estudadas, e seu entendimento são, 
portanto, importantes para a compreensão de possíveis falhas no desenvolvimento 
gestacional em técnicas avançadas de manipulação embrionárias, como a produção 
de animais transgênicos e clonados. 
 
Palavras-chave: Clonagem, PCNA, Placenta, Prenhez, Ruminantes, Transgenia  
 

 
 

 
 
 
 
 



  

CELL PROLIFERATION IN PREGNANCIES NATURAL AND TRANSGENIC 
CONCEPTOS CATTLE AND CLONED, EXPRESSING GREEN FLUORESCENT 

PROTEIN (GFP) 
 
 

ABSTRACT – For the placental growth and fetal nutrition, high rates of 
growth and differentiation are necessary for a proper balance between proliferation 
and cell death of placental cells. These cells have specific properties in relation to its 
metabolic, endocrine and angiogenic function and they are fundamental to the 
development of the fetus throughout pregnancy. In this study, the occurrence of cell 
proliferation was assessed in placentomes by cloned transgenic bovine conceptuses 
(n=5) and by artificial insemination (AI), in the 60 and 90 days of gestation, and they 
development were interrupted and recovering the pregnant uterus. The samples 
were cut and fixed in paraformaldehyde 4% aqueous solution in sodium phosphate 
buffer (PBS) 0.1M at pH 7.4, for verification of the morphology and performing 
immunohistochemistry. The results were compared with bovine cloned and AI. The 
reults obtained were compared between transgenic cloned bovine conceptuses and 
AI. In all groups and gestational periods, the fetal epithelium presents positive 
labeling to cell proliferation. In 60 days gestation the positive labeling of the 
manipulated gestations was less evident in relation to the natural gestations. On the 
other hand, in 90 days gestation the immunoreactivity of the placentomes of the 
cloned conceptuses was more intense, not just in the epithelium, but also in the fetal 
connective tissue, fact not observed in the natural gestation, were the positive 
reaction was less evident in the fetal connective tissue. In this study was noted a 
possible imbalance in the patterns of the cell proliferation in the transgenic cloned 
bovine conceptuses, because in the early gestation (60 days) they presented a 
lesser proliferative activity, and in the 90 days a increase, may be this fact one of the 
factors leading to placental abnormalities. Therefore, the results of verification of cell 
proliferation and understanding are important for the understanding of possible fails 
in gestational development, leading to fetal and placental abnormalities in advanced 
techniques of embryonic manipulation, such as the production of cloned and 
transgenic animals. 
 
Keywords: Cloning, PCNA ,Placenta, Pregnancy, Ruminants, Transgenesis  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A bovinocultura de corte brasileira caracteriza-se pela criação extensiva 

associada ao baixo uso de insumos, mesmo com os confinamentos bovinos estando 

em ascensão no país. Porém parte desse sistema de criação levou a uma 

preocupação ambiental, conduzindo a pecuária brasileira a ter um perfil mais 

tecnológico. Diante deste contexto diversas pesquisas são desenvolvidas 

direcionadas ao aumento da eficiência reprodutiva e produtiva em bovinos 

(FACCIOTI et al., 2009). 

Aspectos reprodutivos como atraso na idade ao primeiro parto, falhas na 

detecção de cio, aumento no intervalo entre partos, retenção placentária, 

nascimento de bezerros fracos, estão diretamente relacionados à lucratividade do 

plantel de bovinos no Brasil (SANTOS; BELETTI, 2012). Neste contexto é importante 

conhecer os aspectos fisiológicos e embrionários, com a finalidade de minimizar 

estes problemas relacionados à reprodução e produção de bovinos 

Com a finalidade de aprimorar as técnicas de produção animal, a utilização 

de biotécnicas reprodutivas como produção de animais transgênicos ou clonagem 

animal por transferência nuclear (TN), estão sendo usadas com propósitos 

científicos e/ou comerciais. Entretanto, esta tecnologia está frequentemente 

associada às anormalidades gestacionais. Estas falhas estão relacionadas 

principalmente com a receptora do emrião e ao desenvolvimento alterado de sua 

placenta (PEREIRA; FREITAS, 2009). 

A ampla utilização destas biotécnicas de reprodução e produção animal, 

especialmente a clonagem, demonstrou que a placentação é um dos processos 

mais comprometidos, pois durante a placentação de bovinos clonados ocorrem 

alterações anatômicas que provavelmente contribuem para suas baixas taxas de 

nascimento (MIGLINO et al., 2007). 

Para que ocorra um desenvolvimento placentário normal, o útero sofre várias 

alterações morfológicas, e a placenta passa por um intenso processo de proliferação 

celular, crescimento vascular placentário e interação materno-fetal (PFARRER et al., 

2006). O estudo da estrutura morfológica macroscópica e histológica da placenta é 

de grande importância, pois pesquisas nesta área podem fornecer subsídios para a 
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intervenção mais eficaz em casos de patologias puerperais. Tais alterações podem 

estar relacionadas a uma imperfeição da placenta durante seu desenvolvimento  

(OLIVEIRA, 2007).  

Diante deste contexto o presente trabalho auxiliará no entendimento de 

possíveis falhas gestacionais, uma vez que a ocorrência de abortamentos e 

retenção placentária têm sido relatadas como fruto de falhas no desenvolvimento 

embrionário/fetal e placentário. Sendo a proliferação celular uma das possíveis 

causas na compreensão dos mecanismos relacionados ao desenvolvimento 

placentário/fetal, pois em seus parâmetros normais desempenha um papel 

importante no desenvolvimento inicial da placenta bovina. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 A Placenta bovina 
 

A placenta é provavelmente o órgão mais variável em sua estrutura de 

qualquer outro órgão de mamíferos (MOSSMAN, 1937). De acordo com Mossman 

(1987), a placenta é uma estrutura onde ocorre a aposição entre o tecido materno e 

o tecido fetal que permite executar as trocas fisiológicas. Hafez e Hafez (2004), 

define a placenta como a justaposição ou fusão das membranas fetais com o 

endométrio, sendo resultante de várias interações entre a mãe e o feto, estando 

ligada ao embrião pelo cordão umbilical. Do ponto de vista morfológico funcional, um 

órgão complexo, que no curso de seu desenvolvimento apresenta não somente 

modificações quantitativas e qualitativas de sua estrutura macroscópica geral, mas 

também diversas modificações microscópicas (OLIVEIRA et al., 2006).  

Entre a placenta e o feto, existem alguns tecidos que separam a circulação 

materna da fetal, sendo do lado materno, os vasos sanguíneos, tecido conjuntivo e 

epitélio, e do lado fetal o epitélio coriônico, tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. 

Estudos realizados com microscopia eletrônica na placenta dos ruminantes 

mostraram células binucleadas do cório fetal que migraram formando um “aspecto 

sincicial” na união do tecido materno com o fetal, por isso os autores a 

reclassificaram de epiteliocorial para sinepiteliocorial (LEISER; KAUFMANN, 1994; 

HAFEZ; HAFEZ, 2004). 
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Quanto à sua anatomia macroscópica, a placenta bovina é caracterizada 

como cotiledonária, devido à presença de unidades funcionais chamadas 

placentônios. Existem duas áreas principais na placenta, a interplacentomal, 

relacionada com transferência histotrófica e a região placentomal que atua na troca 

hemotrófica de nutrientes e metabólitos (SCHLAFER; FISHER; DAVIES, 2000). 

Nesta região os tecidos maternos e fetais estão intimamente conectados através de 

estruturas conhecidas como carúnculas e cotilédones (MOSSMAN, 1987; LEISER; 

KAUFMANN, 1994), o que aumenta grandemente a área de contato superficial entre 

a parte materna e fetal. 

As carúnculas são espessamentos do tecido sub-epitelial do útero. Nas 

vacas sua morfologia é convexa, e estão presentes em toda a gestação, no início 

apresenta um aspecto liso e a partir da metade até o estágio final torna-se 

esponjosa devido às criptas (RAM; CHANDRA, 1984). Entre as carúnculas existe 

uma área conhecida como intercarancular, nas quais estão presentes as glândulas 

uterinas. Durante a gestação as carúnculas se conectam com as proliferações do 

cório, os cotilédones, estes possuem uma forma ovóide, com enormes “tufos” de 

vilos oriundos do cório fetal. A união da carúncula e o cotilédone dá origem a 

unidade morfofuncional da placenta conhecida como placentônio (CARTER; 

ENDERS, 2004). 

O placentônio é o local predominante de trocas de nutrientes e gases entre a 

mãe e o feto (MIGLINO; DIDIO, 1992). Sua formação inicia-se com o crescimento do 

trofoblasto e a formação de vilosidades coriônicas, que depois são preenchidas por 

mesênquima vascular. As vilosidades fetais começam a preencher as depressões 

carunculares (criptas uterinas) e com este crescimento o trofoblasto forma um 

arranjo semelhante a uma árvore, que se ramificam com o avançar da gestação 

(BJÖRKMAN, 1969). Nesse processo ocorre a hipertrofia do endométrio crescendo 

ao redor da vilosidade, resultando no placentônio. Essa interdigitação produz uma 

firme aderência entre as porções fetal e materna. 

Na placenta bovina, os placentônios estão dispostos em quatro fileiras, 

acompanhando o arranjo nas carúnculas uterinas: quatro fileiras no corpo do útero, 

três no centro e dois na extremidade dos cornos uterinos, o seu formato pode ser 

circular, elíptico ou quadrangular, sendo a maioria ovóide e, em alguns casos, pode 

ocorrer fusão de placentônios vizinhos (MIGLINO, 1991). Além da sua morfologia, o 

número também é variável, sendo no corno gestante sempre maior que no corno 
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não gestante. Miglino (1991) relatou que a média em Bos taurus é de 88 com o 

mínimo de 54 e máximo de 147 placentônios. O tamanho depende do estágio 

gestacional, ocorrendo um aumento de tamanho no decorrer da gestação, com um 

maior crescimento durante a primeira metade da gestação, tanto em peso, altura 

como diâmetro (BJÖRKMAN, 1954). 

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

trofoblástico é constituído por dois tipos de células, as células trofoblásticas 

mononucleadas e as células trofoblásticas gigantes, podendo estas ser binucleadas 

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

regiões placentomais e interplacentomais, sendo as células binucleadas distribuídas 

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

As células trofoblásticas mononucleadas são células cubóides com 

características típicas de células epiteliais, localizadas na lâmina basal (WOODING 

et al., 1996), representam aproximadamente 80% da população trofoblástica  

(BOSHIER; HOLLOWAY, 1977). No ápice destas células a membrana é formada por 

processos microvilosos que se interdigitam com processos similares presentes nas 

células epiteliais uterinas, formando a zona de contato materno-fetal (DENT, 1973). 

Estas células mononucleadas estão envolvidas na fagocitose de 

macromoléculas, especialmente hemácias. A fagocitose de hemácias pelo 

trofoblasto ocorre quando existe uma área hemófaga no placentônio, que levam as 

células trofoblásticas a fogocitarem as hemácias maternas extravasadas. Esse 

mecanismo é denominado eritrofagocitose e ocorre na zona arcada do placentônio, 

região correspondente à base dos vilos coriônicos e ao topo das criptas uterinas, 

onde há o contato entre ambos (PEREIRA et al., 2001), vários pesquisadores 

sugerem que essas áreas hemófagas ou “hematomas” placentários possuem a 

função de transferir ferro da mãe para o feto (WIMSAT, 1980; MOSSMAN, 1987; 

PEREIRA, 2004; SANTOS et al., 2006). 

As células trofoblásticas gigantes são em sua maioria binucleadas e não 

apresentam características morfológicas de células epiteliais, constituem 

aproximadamente entre 15 a 20% da população celular (WOODING, 1982). 

Estudiosos acreditam que essas células são originárias de células trofoblásticas 

mononucleadas através de um processo de mitose acitocinética, ou seja, uma 

sequência de mitoses com duplicação cromossômica e cariocinese (divisão nuclear), 
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porém sem citocinese (divisão citoplasmática), ou seja, ocorre a duplicação do 

núcleo, porém o citoplasma não se divide (KLISCH et al., 1999). 

As células gigantes binucleadas migram rotineiramente do epitélio 

trofoblástico e se fundem com células do epitélio materno via formação de 

pseudópodes, tornando temporariamente células híbridas trinucleadas, chamado 

sincício (WOODING, 1984), em virtude dessa migração celular, a placenta bovina é 

caracterizada como sinepiteliocorial, (WOODING et al., 1996; CARVALHO et al., 

2006). Após a formação do sincício, as células híbridas entram em processo de 

degeneração, reabsorção do conteúdo citoplasmático no compartimento materno 

(LANG et al., 2004). Este mecanismo é necessário para que ocorra o transporte e 

liberação dos seus grânulos na porção materna, estes grânulos são compostos por 

hormônios como: lactogênio placentário, estradiol e progesterona (WANGO; 

WOODING; HEAP, 1990), além de fatores de crescimento associados ao 

desenvolvimento fetal e manutenção da gestação (SCHAFER; FISHER; DAVIES, 

2000). 

 Na placenta bovina, classificada como sinepiteliocorial, o sufixo epiteliocorial 

expressa que o cório do feto está em contato direto com o epitélio do útero, e é 

caracterizado pela presença de todas as seis camadas de tecidos entre o sangue 

materno e o fetal, sendo elas: endotélio materno, estroma endometrial, epitélio 

materno, trofoblasto, mesênquima e endotélio fetal (LEISER; KAUFMANN, 1994; 

DANTZER, 2002), essas camadas são componentes da membrana inter-hemática, 

ou seja, da barreira materno fetal. 

As placentas são classificadas através de diversos critérios, os quais podem 

ser de acordo com o tipo de contato, membranas extra-embrionárias, implantação, 

conexões coriônicas e combinações de tecidos maternos e fetais (BANKS, 1992). 

Ou ainda segundo Leiser e Kaufmann (1994), conforme o tipo de membrana 

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

placentária ao nascimento. 

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

embrião, ou seja, o arranjo das membranas fetais, as placentas podem ser 

classificadas como: coriônica, quando o cório não está em contato com outra 

membrana (fases iniciais da placentação); corioamniótica, o cório está em contato 

com o âmnio (mulher e início da placentação de ruminantes e suínos); 

corioalantóide, o cório está em contato com o alantóide (maioria dos mamíferos) e 
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coriovitelínica, o cório em contato com o saco vitelínico (cadelas e roedores) 

(LEISER; KAUFMANN, 1994). 

As placentas também podem ser nomeadas quanto ao modelo de 

interdigitação, no qual é observado como os tecidos maternos e fetais estão 

distribuídos geometricamente. De acordo com este critério são encontradas 

placentas pregueada (suínos), labiríntica (roedores), lamelar (carnívoros e primatas) 

e vilosa (ruminantes, humano). Nos ruminantes o cório forma vilos em forma de 

árvores que se encaixam perfeitamente ao tecido materno correspondente, as 

criptas, formadas por tecido endometrial intacto (LEISER; KAUFMANN, 1994). 

Hafez (1954), classificou as placentas dos mamíferos através da distribuição 

e formação dos vilos coriônicos, segundo o formato da área de junção materno-fetal, 

descrevendo-as da seguinte forma: placenta difusa, onde os vilos coriônicos estão 

distribuídos uniformemente sobre toda a superfície do cório (suínos, equino, 

golfinhos e primatas); placenta zonária (carnívoros) e placenta discoidal (primatas) 

nas quais as relações materno-fetal se fazem em uma faixa ou disco 

respectivamente e placenta cotiledonária ou múltipla, na qual os vilos estão restritos 

a certas áreas, chamadas cotilédones nos ruminantes, como já descrito 

anteriormente. 

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

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

se interdigitam com as criptas caranculares maternas; corioalantóica, devido à fusão 

do cório com o alantóide, os quais, junto com o âmnio constituem as membranas 

extra-embrionárias fetais; sinepiteliocorial, por ocorrer migração das células 

binucleadas do trofoblasto para o epitélio uterino e vilosa, devido a formação de 

árvores vilosas nos cotilédones fetais (MOSSMAN, 1987; LEISER; KAUFMANN, 

1994). 

Mediante os dados abordados sobre as características da placenta e 

sabendo-se que em todo o período gestacional a placenta passa por um processo 

de proliferação celular, qualquer comprometimento na formação e desenvolvimento 

desses tecidos irá prejudicar o sucesso da gestação. Sendo este um dos fatores 

responsáveis pela baixa taxa de implantação fetal e um alto número de perdas 

embrionárias em animais manipulados em laboratório, o que comprova a 

necessidade da avaliação das alterações histológicas em animais 

clonados/transgênicos. 
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2.2 Transgenia e clonagem  animal 
 

A tecnologia de transgenia tem demonstrado grande importância na área de 

biotecnologia animal, com a possibilidade de manipulação genética in vitro de 

organismos revolucionou o entendimento sobre processos biológicos e moleculares. 

A técnica abre a possibilidade de gerar clones transgênicos, com fins terapêuticos, e 

também de se obter animais mais resistentes. Associada à técnica de transgenia, a 

clonagem animal pode servir ainda para produzir nos animais transgênicos 

substâncias que auxiliem no tratamento de doenças em humanos (SANTOS et al., 

2006). 

Animal transgênico é aquele que tem em seu genoma um material genético 

originado de outra espécie (BERTOLINI; BERTOLINI, 2009). Segundo Morris, Diskin 

e Sreenam (2001), o potencial desta biotécnica permitiria que 10 a 100 vacas 

produzissem proteínas farmacêuticas suficientes para atender a demanda mundial, 

com um custo de produção mais satisfatório que a indústria tradicional. A clonagem, 

associada a animais transgênicos poderá produzir proteínas recombinantes como a 

lactoferrina e o fator IX, no leite desses animais. Além disso a transgenia poderá ser 

utilizada para produzir animais para xenotransplantes e ser uma ferramenta em 

relação as células troncos para transtornos degenerativos adquiridos (MEIRELLES 

et al., 2008). 

Dentre algumas técnicas, a produção de animais transgênicos a partir de 

células modificadas geneticamente permitiu grandes avanços técnicos na produção 

de animais transgênicos. O DNA exógeno pode ser incorporado no genoma 

estudado e a inserção e expressão do transgene ser verificada antes da utilização 

destas células na produção animal, gerando um produto com as características 

desejáveis. Uma das grandes vantagens da técnica de transferência nuclear na 

produção de transgênicos é a possibilidade da manipulação genética das células 

que servirão como doadoras de núcleo, produzindo animais geneticamente idênticos 

à célula selecionada (CIBELLI et al., 1998), 

Na produção de animais transgênicos, a utilização de células somáticas 

oferece grande flexibilidade aos pesquisadores. Células somáticas tanto de animais 

de produção, de laboratório, ou mesmo de animais selvagens e de companhia são 

facilmente manipuladas e cultivadas in vitro, provendo um amplo estoque de material 
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genético desejado.  Esta técnica foi utilizada  na clonagem de ovelhas transgênicas  

e foi mais eficiente do que a de microinjeção Esse método também permite que 

pesquisadores estudem o transgene integrado e mantenham as células somáticas 

geneticamente modificadas congeladas até a clonagem (HOUDEBINE, 2000). 

A clonagem de animais é uma técnica que tem contribuído para estudos 

científicos e tem servido como base para a transgenia, ela proporciona a 

preservação de raças e espécies em vias de extinção, permitindo a conservação 

através de bancos genéticos. No melhoramento genético animal a técnica mostra-se 

muito eficaz para reproduzir animais com características genéticas superiores, além 

de base para a produção de animais transgênicos (RUMPF, 2007). A primeira 

clonagem em mamíferos foi a partir da ovelha Dolly com trabalhos de Wilmut et al. 

(1997), posteriormente diversos trabalhos foram publicados, principalmente após o 

trabalho de Tomé, Durbarry e Fromentin (2004), que demonstraram não haver risco 

à saúde humana associado ao consumo de produtos derivados de clones bovinos. 

Dentre os tipos de clonagem, a clonagem por transferência nuclear é uma 

das técnicas mais utilizadas. O princípio do processo reúne-se em duas etapas: a 

primeira consiste na utilização de oócitos como citoplasma receptor após o processo 

de enucleação, enquanto a segunda consiste em reconstruir o embrião e transferi-lo 

para uma receptora sincronizada. Os oócitos receptores são normalmente 

recuperados de ovários de animais abatidos e maturados in vitro, ou ainda colhidos 

de animais vivos por aspiração transvaginal. As células doadoras de núcleos podem 

ter origem de células embrionárias, fetais e linhas celulares de animais adultos. Após 

a reconstrução, os embriões são cultivados até o estágio de mórula ou blastocisto e 

transferidos para receptoras, onde posteriormente poderão ser destinados para 

linhagens celulares, congelados ou para a reclonagem (GONSALES; FIGUEIREDO; 

FREITAS, 2001). 

Além das vantagens mencionadas algumas polêmicas relacionadas à 

técnica de clonagem são amplamente discutidas, ora por ter um custo alto, ora pela 

inviabilidade na produção de embriões decorrentes das baixas taxas gestacionais e 

altas perdas embrionárias, sendo observado que apenas 6 a 8% dos fetos 

apresentam-se viáveis ao nascimento (MIGLINO, 2004). Problemas relacionados às 

alterações no número, tamanho e formato dos placentônios, presença de 

hidroalantóide, e de malformações do cordão umbilical são distúrbios normalmente 

encontrados nestes animais, além de anomalias cromossômicas que é outro fator 
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relevante (DE SOUZA et al., 2001). Wells (2005), relata que a maioria das perdas 

gestacionais desses conceptos bovinos clonados ocorrem entre 30 e 60 dias de 

gestação, é nesse período que ocorre a transição da nutrição fetal vitelínica para a 

placentária (ASSIS NETO et al., 2009). Gonsales, Figueiredo e Freitas (2001), 

relataram que estas dificuldades podem estar ligadas à fase de reprogramação 

celular, que é a fase em que deve iniciar a divisão celular. 

Alterações placentárias estão entre as principais causas responsáveis pelas 

perdas gestacionais de clones bovinos e estão relacionadas à deficiência do 

desenvolvimento vascular placentário, demora na implantação, formação de número 

reduzido de placentônios, placentomegalia e consequentemente deficiência na 

funcionalidade da placenta (BORDIGNON; SMITH, 2008). Miglino (2004), em 

estudos relatou que falhas no desenvolvimento placentário correspondem 

aproximadamente 82% de mortes em bovinos clonados entre o 30º e 90º dia de 

gestação e que poucos neonatos apresentam fenótipo, crescimento e sistema imune 

funcional. 

Essas perdas iniciais no primeiro trimestre gestacional geralmente estão 

atribuídas à inadequada transição da nutrição do saco vitelínico para o alantoide em 

decorrência da falta ou ineficiência de vascularização, à rejeição imune e alterações 

de placentônios (HILL et al., 2000). Além do desenvolvimento deficiente da placenta  

caracterizado pela presença de poucos placentônios, com número reduzido de 

aproximadamente 60% do total e cerca de 50% em tamanhos maiores e pela baixa 

vascularização. Os locais de trocas materno-fetais podem ainda apresentar-se 

edemaciados com focos hemorrágicos, correlacionando-se diretamente com o 

comprometimento vascular (MIGLINO, 2004). 

Miglino (2004), Bordignon e Smith (2008), sugeriram a existência de três 

tipos de alterações na placenta de animais clonados produzidos por TN: o 

subdesenvolvimento do epitélio coriônico da placenta, com evidente decréscimo dos 

vasos sanguíneos do alantoide, promovendo a morte fetal antes mesmo da 

formação dos placentônios; a diminuição do número de cotilédones, sem 

desestruturação do epitélio coriônico, gerando diminuição nas trocas materno-fetal, 

culminando em morte do feto próximo aos 60 dias de gestação e, por fim, diminuição 

do número dos cotilédones associado ao aumento do tamanho destes e edema dos 

envoltórios fetais no terço final da gestação. A redução em número de placentônios 

e a observação do aumento do diâmetro dos cotilédones indicam a deficiência no 
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desenvolvimento placentário. Dessa forma pode-se inferir que o aparecimento de 

cotilédones gigantes seria um mecanismo compensatório para a placentação 

deficiente no início da gestação (MIGLINO, 2004). 

Mediante as vantagens e desvantagens abordadas sobre a técnica de 

clonagem e transgenia em ruminantes, pesquisas nesta área tem gerado um forte 

interesse nos setores científicos e produtivos. Contudo, a eficiência da técnica ainda 

é baixa devido a diversos fatores. Desta maneira, pesquisas ainda necessitam ser 

realizadas para a compreensão dos diversos eventos envolvidos. Nesta temática a 

proliferação celular placentária pode estar relacionada na diferenciação do epitélio 

uterino e trofoblástico, uma vez que tais tecidos sofrem adaptações constantes a fim 

de acomodar as necessidades do concepto em crescimento, já que o 

desenvolvimento placentário normal é de extrema importância para a produção de 

embriões viáveis e consequentemente um dos fatores para o nascimento de 

neonatos saudáveis. 

 
 
2.3 Proliferação celular 
 

A capacidade de crescer e reproduzir-se são atributos fundamentais de 

todas as células. No caso das células eucariontes, o processo básico de gênese de 

novas células, obedecem padrão cíclico que começa com o crescimento celular, 

determinado por diferentes moléculas que a célula possui, inclusive de seu material 

genético e culmina com a partição de seu núcleo e citoplasma em duas células-

filhas. As células originadas repetem o ciclo e o número de células aumenta 

exponencialmente. Este processo é denominado ciclo celular. Através dele, o 

organismo inicia sua existência a partir de uma única célula, o zigoto, que passa por 

duplicações celulares sucessivas ao longo do período embrionário e permanece ao 

longo do desenvolvimento do organismo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000). 

O ciclo de vida da célula é dividido em duas fases, a mitose e a intérfase, na 

fase mitótica ocorre a divisão celular que dá origem a duas células-filhas. A intérfase 

é a fase que a célula se prepara para a mitose. Cada uma das fases do ciclo leva 

um tempo para serem concluídas, mas apresenta duração relativamente constante 

(YOUNG; HEATH, 2001). Ainda que a mitose constitua a etapa espetacular do ciclo 

celular, é na intérfase que ocorre a duplicação do DNA (ácido desoxirribonucléico). 
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A intérfase é composta por três períodos consecutivos: G1, S e G2. A 

abreviatura G provém do termo inglês GAP (intervalo), em G1 as células apresentam 

intensa atividade de síntese de RNA (ácido ribonucléico) e proteínas, e nela ocorre 

um marcante aumento do citoplasma das células recém-formadas. O termo S 

provém do inglês synthesis (síntese), nessa fase a célula duplica seu conteúdo de 

DNA. O período G1 representa o intervalo de tempo que transcorre desde o fim da 

mitose (M) até o início da síntese de DNA (S); o período G2 é o intervalo entre o 

término da síntese de DNA e a próxima mitose, após esta etapa inicia-se o processo 

de mitose, onde ocorrerá a própria divisão celular (LEVINE; PERRY; CHANG, 1994; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000). 

Para analisar a atividade proliferativa celular, é necessária a utilização de 

técnicas imuno-histoquímicas, usando marcadores biológicos aplicados às analises 

histológicas, que permitem a análise simultânea da proliferação celular e a 

compreensão das alterações morfofuncionais que ocorrem no processo biológico da 

célula.  A aplicação de marcadores de proliferação celular, através da utilização de 

antígenos/anticorpos, assegura a quantidade de células em multiplicação, por 

estarem expressas em vários estágios do ciclo celular, e também a possibilidade de 

investigação de neoplasias de maneira simplificada, rápida e pouco dispendiosa 

(HALL; LEVINSON, 1990). 

A utilização de anticorpos dirigidos contra antígenos específicos, 

destacando-se neste estudo o uso do PCNA (antígeno nuclear de células 

proliferativas) expressos nas células proliferantes, permite a análise simultânea da 

proliferação celular, com maior destaque na fase S da intérfase (HALL; LEVINSON, 

1990; TSUJI et al., 1992; OGAWA et al., 1993). Inúmeros trabalhos relatam a 

aplicação de anticorpos monoclonais dirigidos contra o antígeno nuclear de células 

proliferativas (PCNA), por ser este marcador, um indicador útil do comportamento 

biológico de células normais e alguns tumores. Miyachi, Fritzler e Tan (1978), 

descreveram-na a partir do soro de pacientes com lupus eritematoso sistêmico; um 

antígeno nuclear presente em células proliferativas que inicialmente foi considerado 

como uma ciclina, em virtude de seu aparecimento cíclico. Posteriormente, Bravo et 

al. (1987), verificaram que se tratava de uma proteína nuclear ácida de 36 kDa de 

peso molecular, que funcionava como proteína auxiliar da DNA polimerase delta, 

associada tanto a replicação do DNA como ao seu reparo (QUEIROZ, 1997). De 
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Chiara et al. (2013), também relataram que o PCNA pode estar localizado no 

citoplasma de neutrófilos e auxilia na estrutura morfológica destas células.  

A observação do PCNA durante as etapas da intérfase é variável, sendo 

maior na fase G1 tardia, atingindo pico máximo em S, diminuindo a partir de G2 e 

exibindo baixíssimos níveis em M (início da mitose) (TSUJI et al., 1992; HALL e 

COATES,1995; MIGHELL, 1995). De acordo com McMormick e Hall (1992), o PCNA 

pode não ser específico da fase S ou, necessariamente, estar relacionado com o 

ciclo celular, podendo estar associado ao reparo do DNA. A expressão do PCNA na 

célula é considerada positiva quando ocorre a imunorreatividade do tecido, ou seja, 

quando o núcleo é marcado com coloração amarronzada. Como já mencionado, o 

PCNA está envolvido na síntese de DNA, pois atua como um dos fatores 

responsáveis pela sua replicação através de sua ação como co-fator para a DNA 

polimerase delta (ALVES; BACCHI; VASSALO, 1999). 

 Com base nos conceitos sobre proliferação e ciclo celular, após a 

fertilização da célula, o período gestacional pode ser dividido em duas fases, 

embrionária e fetal, a fase embrionária é o período de diferenciação e começa após 

a concepção até o processo de organogênese. Durante essa fase ocorre a pré-

implantação (do primeiro aos 18º dias em bovinos), a implantação do embrião na 

mucosa uterina e a placentação, na qual a maioria dos tecidos, órgãos, sistemas e 

membranas extra-embrionárias são formados (18º aos 42º dias em bovinos) 

(LEISER; KAUFMANN, 1994; SCHLAFER; FISHER; DAVIES, 2000). A fase fetal 

inicia-se a partir do 42º dia de prenhez em bovinos, nesse período ocorre um rápido 

crescimento do concepto junto com o desenvolvimento e aumento de tamanho dos 

placentônios para acompanhar o crescimento fetal (SCHLAFER; FISHER; DAVIES, 

2000). 

O crescimento placentário é um processo que depende de vários fatores, um 

deles é o equilíbrio entre proliferação, diferenciação e morte celular. Para ocorrer um 

desenvolvimento adequado o útero precisa exercer influência sobre o crescimento 

fetal, através do crescimento e maturação dos tecidos carunculares. No início da 

gestação as carúnculas e cotilédones ainda não estão conectados, portanto não há 

formação de placentônios, o processo de desenvolvimento inicia-se após o 

reconhecimento materno da prenhez, sendo finalizado até a organogênese 

(BERTOLINI et al., 2007). Após esse processo ocorre aumento da massa uterina, 

que está relacionada com a proliferação e com a hipertrofia celular, nessa fase 
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observa-se o crescimento acelerado do placentônio, com alto ganho de peso em 

torno de 100-160 dias de prenhez, posteriormente seu crescimento diminui 

gradativamente (REYNOLDS et al., 1990).  

No último mês de gestação, inicia-se a maturação placentária, caracterizada 

por mudanças histológicas no placentônio, concentradas no epitélio das criptas 

maternas, o número dessas células diminui em número e peso, tornam-se 

achatadas, estabelecendo  maior contato com as células trofoblásticas. A maturação 

do órgão promove maior contato entre as circulações sanguíneas materna e fetal e é  

pré-requisito para ocorrer o desprendimento e a liberação das membranas maternas 

e fetais (STALLMACH et al., 2001). Além disso, é observada grande diminuição no 

número das células trofoblásticas gigantes próximo ao parto (GROSS; WILLIANS; 

RUSSEK-COIHEN, 1991). 

A apoptose ou morte celular reflete o início desta regeneração tecidual e a 

contínua nutrição histiotrófica do feto, a qual consiste na fagocitose de células 

epiteliais maternas apoptóticas. Estes mecanismos são considerados parte do 

processo de maturação placentária, no qual é pré-requisito para a desconexão 

materno-fetal e liberação das membranas fetais após o parto. Geralmente a 

apoptose em células das criptas do epitélio materno e em menor proporção no 

epitélio do trofoblasto é detectada durante toda a gestação, refletindo a renovação 

normal, porém no final da gestação ocorre processo inverso onde a apoptose 

aumenta e a proliferação celular diminui (BOOS; JANSSEN; MULLING, 2003). 

Mesmo no adulto, as divisões celulares continuam frequentes. Esse 

processo de multiplicação, ou proliferação celular, que ocorre por duplicação de 

células preexistentes, é também o responsável pela reposição de células mortas e 

pela regeneração de partes danificadas de tecidos ou órgãos. As células morrem 

não só como resultado de lesões, mas, principalmente por processo fisiológico 

normal, conhecido como apoptose, tipo de morte celular programada. Por esse 

meio, o organismo controla e mantém constante o número de células de tecidos e 

órgãos, livra-se de células danificadas e, ainda elimina células. Sendo assim a 

manutenção desse mecanismo fisiológico depende do balanço cuidadosamente 

regulado entre proliferação celular e apoptose (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000). 

Com o decorrer do período gestacional ocorre a redução da proliferação 

celular com o aumento da frequência de apoptose, iniciando assim a maturação 

placentária. A maturação do órgão é um pré-requisito para ocorrer a liberação das 



26 
 

membranas fetais. Sabendo que a proliferação celular desempenha importante 

papel no crescimento placentário e juntamente com a apoptose, atuam para manter 

a homeostase do órgão e liberação das membranas fetais, uma disfunção entre 

ambos pode causar a retenção das membranas fetais, causando problemas 

reprodutivos na produção de bovinos, portanto é importante o conhecimento desta 

estrutura aos níveis morfológico e histológico para compreensão de mecanismos 

que podem levar à falhas gestacionais, já que o crescimento do tecido placentário é 

importante para o desenvolvimento e diferenciação das estruturas fetais, para fins de  

se obter neonato saudável. 

 



27 
 

3 OBJETIVO 
 

Verificar a proliferação celular em placentônios de conceptos bovinos 

clonados transgênicos, mediante o modelo com expressão da proteína fluorescente 

verde (GFP), em comparação com conceptos bovinos oriundos de gestação natural 

aos 60 e 90 dias, mediante imuno-histoquímica. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 Obtenção das células com expressão da proteína fluorescente verde (GFP) 
 

O material utilizado  foi proveniente da Universidade de São Paulo, campus 

de Pirassununga, SP - USP. As células utilizadas neste experimento foram 

fibroblastos fetais bovinos macho, da raça Nelore, com 55 dias de gestação e 

portador de marcador mitocondrial de origem indicus (marcador citoplasmático). As 

células foram transportadas em cultivo e/ou congeladas em nitrogênio líquido, para a 

inserção do gene codificador para a GFP nos fibroblastos bovinos. 

A identificação da Proteína Verde Fluorescente (GFP) em placentônios de 

gestações transgênicas e clonadas com 60 e 90 dias foi realizada utilizando os 

anticorpos anti-GFP (Living Colors GFP Monoclonal Antibody – Clontech, cat.# 

632375). A detecção do antígeno do MHC classe 1b específico de murinos foi 

realizada usando o anticorpo anti-Qa2 (eBiosciences, cat, # 11-5996). 

As amostras utilizadas nesse trabalho foram provenientes do Projeto Jovem 

Pesquisador FAPESP, processo número 2005/52676-1, sob responsabilidade da 

Profa. Adjunta Flávia Thomaz Verechia Pereira, do Laboratório de Morfofisiologia da 

Placenta e Embrião, protocolo CEUA 002/2006 – Universidade Estadual “Julio de 

Mesquita Filho” campus experimental de Dracena, SP – Unesp (Pereira et al., 2013). 

Para as gestações naturais foram utilizadas amostras de úteros gestantes 

bovinos de inseminação artificial em abatedouros frigoríficos da região de Dracena e 

Pirassununga - SP, para controle, 60 (n= 14) e 90 dias (n= 4) de gestação, que 

tiveram o mesmo procedimento de coleta dos placentônios, que os dos conceptos 

bovinos transgênicos clonados. 
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4.2  Técnica de imuno-histoquímica 

 

Para a realização desse trabalho foi utilizada a técnica de imuno-

histoquímica de acordo com a metodologia de Pereira et al. (2013), para a 

identificação da proliferação celular, no qual o anticorpo Monoclonal Mouse Anti-

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA, Clone PC10 -Dako Cytomation®) foi 

utilizado. 

As amostras de placentônios das gestações naturais e as dos conceptos 

bovinos transgênicos clonados, foram incluídas em parafina e seccionadas em 

cortes de 4 µm; posteriormente foram colocadas sobre lâminas silanizadas e em 

seguida incubadas em estufa a 60ºC. Após esse período, as secções de 

placentônios foram desparafinizadas em xilol e reidratadas em série decrescente de 

etanol. O desmascaramento antigênico foi realizado pelo aquecimento dos cortes 

em tampão citrato (0,384g de ácido cítrico mono-hidratado; 2,352g de citrato de 

sódio tribásico di-hidratado; 1L de água destilada, pH 6,0) por 15 minutos em forno 

microondas. A atividade de peroxidase tecidual endógena foi bloqueada pela 

incubação em solução de peróxido de hidrogênio a 3% em metanol por 30 minutos 

ao abrigo da luz. Logo após os cortes foram lavados com solução de tampão fosfato 

PBS (16,61g de fosfato de sódio dibásico anidro; 2,20g de fosfato de sódio 

monobásico monohidratado; 8,50g de cloreto de sódio; 1L de água destilada, pH 7,4 

– sendo 100 mL dessa solução diluída em 900mL de água destilada) e as lâminas 

foram secas e incubadas com o anticorpo primário na concentração de 1:250 

diluídos com tampão PBS e solução de BSA (albumina sérica bovina 3,5%). As 

lâminas foram incubadas em câmara úmida “overnight” a temperatura de 4°C. Após 

a incubação, as lâminas foram lavadas com PBS, depois incubadas com o anticorpo 

secundário Biotinaled Link - Dako® K0690, por 60 minutos em câmara úmida a 4°C 

e lavadas novamente com PBS. Posteriormente foram incubadas com Streptavidin-

HRP Dako® K0690 nas mesmas recomendações do anticorpo secundário acima. A 

reação foi revelada com kit DAB (Diaminobenzidina - DAB-buffer substrate; DAB-

chromogen, Dako® K3468) e para finalizar, os cortes foram contracorados com 

hematoxilina, desidratados, diafanizados e as lâminas permanentes foram montadas 

para análise sob microscopia de luz, que possibilitou a visualização da marcação 

positiva amarronzada dos núcleos das células em proliferação. 
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5  RESULTADOS  E DISCUSSÃO 
 

Os resultados apresentados referem-se à comparação da marcação da 

proliferação celular, além da observação das características histológicas em 

placentônios de bovinos clonados transgênicos e de gestações naturais, ambos com 

60 e 90 dias de gestação. 

Ao analisar as características histológicas das estruturas envolvidas na 

interação materno-fetal, verificou-se que elas possuem a mesma composição 

celular, com epitélio uterino simples cúbico, estroma endometrial desenvolvido e 

células trofoblásticas mononucleadas e células trofoblásticas gigantes binucleadas, 

com núcleos arredondados e nucléolos evidentes (Figuras 1-5). 

Tais elementos celulares, somados ao mesênquima e aos vasos sanguíneos 

constituem a junção materno-fetal, como descrito por (PINTO et al., 2008). Winsatt 

(1980) e Bosch (2006), descreveram que células trofoblásticas mononucleadas 

possuem aspecto arredondado com núcleos evidentes de diferentes tamanhos que 

evoluem para células trofoblásticas gigantes binucleadas. Estes resultados 

colaboram com Cazerta et al. (2007); Pinto et al. (2008); Oliveira et al. (2010), que 

em estudos com bovinos no início da gestação, observaram epitélio uterino cúbico e 

células trofoblásticas gigantes uninucleadas e binucleadas com núcleos 

arredondados com nucléolos bem evidentes, sendo estes achados também  

observados neste estudo. Em placentas de búfalas Pereira et al. (2001) e Benetone 

(2005), também verificaram a presença de células trofoblásticas gigantes 

binucleadas. 

As células trofoblásticas gigantes mononucleadas e binucleadas foram 

encontradas nas amostras deste trabalho, e estavam presentes nos compartimentos 

materno e fetal (Figuras 1-5), como relatados por Wooding (1982; 1992); Leiser e 

Kaufmann (1994); Klisch et al. (1999); Carvalho (2000); Macintyre et al. (2002); Lang 

et. al (2004); Prestes e Alvarenga (2006), também verificaram a presença de células 

trofoblásticas gigantes binucleadas em bovinos e ovinos, caracterizados pela 

migração e posterior fusão das células binucleadas fetais com a células cuboidais do 

epitélio uterino, formando as células tri ou multinucleadas no compartimento 

materno. 
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Para as reações de PCNA, em ambos os grupos e idades gestacionais, a 

marcação positiva  foi encontrada no epitélio fetal, nas células trofoblásticas gigantes 

binucleadas, nas células endoteliais e com menor intensidade no estroma 

endometrial. Nos animais de gestação natural aos 60 dias, verificou-se no presente 

estudo que a principal reação positiva foi detectada nos epitélios fetal e uterino, e em 

menor intensidade no tecido conjuntivo fetal (mesênquima) e uterino (estroma 

endometrial) (Figuras 1a,c; 2a,c). Já nos conceptos clonados aos 60 dias de idade 

(Figura 3a,c) a marcação foi observada com maior evidência no epitélio fetal. 

Boos e Stelljes (2000), em trabalhos com placentônios bovinos também 

observaram menor marcação no estroma endometrial, relatando que a capacidade 

proliferativa das células do estroma parece ser relativamente baixa, fato este 

também observado no presente estudo. 
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Figura 1 - Imuno-histoquímica para a proliferação celular (PCNA), placentônios 
bovinos de gestações naturais aos 60 dias. a) A imunorreatividade foi detectada 
principalmente no epitélio fetal e uterino. b) Controle negativo de a. c) Detalhe em 
maior aumento da figura anterior, mostrando uma célula trofoblástica gigante 
binucleada circundada (destaque) com imunorreatividade específica, pois apenas 
um núcleo estava reativo ao anticorpo. d) Controle negativo de b. a,b: barra=100µm; 
c,d: barra=20µm. Seta cheia, epitélio fetal; seta interrompida, epitélio uterino; () 
tecido conjuntivo fetal (mesênquima); () tecido conjuntivo materno (estroma 
endometrial). Fonte: Dados da pesquisa do autor. 
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Figura 2 – Imuno-histoquímica para a proliferação celular (PCNA), placentônios 
bovinos de gestações naturais aos 60 dias. a) A imunorreatividade foi detectada 
principalmente no epitélio fetal e uterino, com maior evidência no epitélio fetal. b) 
Controle negativo de a. c) Detalhe em aumento 100x da figura anterior, mostrando 
uma célula trofoblástica gigante binucleada com imunorreatividade nos dois núcleos. 
d) Controle negativo de c. Célula binucleada com apenas um núcleo reativo (seta 
interrompida); célula binucleada reativa (seta cheia); epitélio fetal (Ef); estroma 
endometrial (E); epitélio materno (Em).  Fonte: Dados da pesquisa do autor. 
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Figura 3 - Imuno-histoquímica para a proliferação celular (PCNA); placentônios 
bovinos de conceptos clonados transgênicos, 60 dias de gestação. a) A 
imunorreatividade foi detectada principalmente no epitélio fetal, e, como nos animais 
de gestação natural, observamos também a marcação específica do anticorpo, no 
qual apenas um núcleo da célula binucleada estava reativo (seta interrompida). b) 
Controle negativo de a. c) Célula binucleada reativa representada pela seta cheia; 
célula binucleada com apenas um núcleo reativo (seta interrompida); epitélio fetal 
(Ef); estroma endometrial (E); epitélio materno (Em); M (mesênquima).  Fonte: 
Dados da pesquisa do autor. 
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Ao observar as células trofoblásticas gigantes binucleadas foi verificada 

marcação positiva para PCNA nestas células, sendo que algumas apresentaram um 

núcleo marcado e o outro não (Figura 1c, 2c e 3c, 5a), e outras com os dois núcleos 

marcados  (Figuras 2a,c; 3a,c; 4a; 5a,b).  A marcação específica de apenas um 

núcleo das células trofoblásticas gigantes binucleadas pode ser explicada pelo fato 

do núcleo marcado estar na fase S do ciclo celular e o núcleo negativo estar na fase 

G2 do ciclo, ou também estes núcleos estarem em estágio imaturos de multiplicação 

do genoma. Este achado corrobora com os dados de (WINSATT, 1980; TSUJI et al., 

1992; HALL; COATES, 1995; KLISCH et al., 1999, JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000).  

Faciootti et al. (2009), ao estudar placentônios bovinos de 60-120 dias de gestação 

observaram um número menor de células na fase G2/M, e um número maior de 

células G0/G1. Estes dados também foram encontrados por Rici et al. (2011), em 

bovinos com gestação de 60 a 120 dias. Presumidamente, as células que tiveram 

seus dois núcleos marcados podem estar na mesma fase de processo proliferativo, 

ou seja, na intérfase na fase S e, consequentemente, estarem no mesmo estágio de 

maturação nuclear. 

Em  análise imuno-histoquímica com o antígeno de proliferação celular Ki-67 

(Dakocytomation/USA-Clone/Klon MIB-1®) em placentas bovinas, Schuler et al. 

(2000), também observaram marcação positiva do PCNA nas células 

mononucleadas e nas células trofoblásticas gigantes binucleadas em bovinos. Rici et 

al. (2011), observaram que as células trofoblásticas gigantes binucleadas 

apresentaram uma maior marcação em relação às células mononucleadas. Estes 

dados foram encontrados em nosso estudo e corrobora com os achados de Trerè, 

(2000), no qual relata que nas células trofoblásticas gigantes binucleadas ocorre 

uma proliferação mais acentuada. 

Analisando a marcação de proliferação em placentas bovinas Boss, Jansen 

e Muling (2003), verificaram que tanto o epitélio fetal quanto o materno 

apresentaram um maior índice de proliferação celular comparado ao estroma. 

Yamauchi et al. (2003),  em trabalhos com bovinos oriundos de inseminação artificial 

e de conceptos clonados aos 30-60 dias, observaram marcação positiva no estroma 

endometrial e verificaram que atividade proliferativa das células do estroma na 

região caruncular (CAR) é maior que na região intercaruncular. Segundo Björkman 

(1969), células em proliferação indicam sua participação na nutrição do concepto e 

fatores responsáveis pela indução desta rápida proliferação da CAR que talvez 
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derivem do concepto, já que a proliferação celular não ocorre em úteros não 

gestantes de vacas.  

Artoni (2005), também observou marcação positiva no epitélio fetal, epitélio 

materno, estroma endometrial e no mesênquima fetal em búfalas de idade 

gestacional de 70-115 dias, em marcações para proliferação celular com o anticorpo  

anti Ki-67 (Biosource, Estados Unidos, monoclonal, clone MB67®). Estes dados 

condizem com os resultados encontrados por Benetone (2005), em estudos com 

placentônios de búfalas provenientes de diferentes períodos gestacionais, encontrou 

marcação positiva das células epiteliais das criptas uterinas e do epitélio fetal, nos 

primeiros terços gestacionais e verificou que a marcação diminui com o decorrer da 

gestação. 

Rici et al. (2009), em estudos com bovinos de gestação natural e conceptos 

clonados no terço inicial da gestação, observaram que os animais manipulados em 

laboratório tinham uma maior atividade proliferativa e uma taxa reduzida de 

apoptose na região central dos placentônios e áreas interplacentomais quando 

comparado aos animais de gestação natural. Tais fenômenos podem estar 

associados à placentação deficiente no início da gestação, insuficiência placentária 

ou até mesmo falta de maturação placentária no final da gestação, eventos que são 

comuns em manipulações in vitro de embriões como a clonagem por transferência 

nuclear. 

Na idade gestacional natural aos 90 dias, a reação positiva do PCNA foi 

detectada no epitélio fetal, e pouca marcação no tecido conjuntivo fetal 

(mesênquima) (Figura 4a,c). Esta menor intensidade de marcação pode ser devido 

ao equilíbrio entre proliferação e apoptose celular, pois a medida que o feto se 

desenvolve a proliferação diminui e a apoptose aumenta (BOSS; JANSSEN; 

MULLING, 2003). Porém nos placentônios bovinos de conceptos clonados 

transgênicos aos 90 dias de gestação foi observado que a imunorreatividade foi 

intensa no epitélio e tecido conjuntivo fetal (mesênquima) (Figura 5a,b), em relação 

à gestação natural, onde a marcação foi pouco evidente no mesênquima, este 

resultado pode demonstrar uma possível falha nos mecanismos de proliferação 

celular. Tal período gestacional em condições normais de desenvolvimento 

placentário é característico pelo início da redução da atividade proliferativa celular 

nos tecidos placentários/fetais. Bertolini et al. (2007), relata que para ocorrer um 

crescimento placentário adequado é necessário um conjunto de fatores, sendo um 
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deles o equilíbrio entre proliferação, diferenciação e morte celular programada 

(apoptose) de acordo com cada período gestacional. 
 

 

 
Figura 4 – Imuno-histoquímica para a proliferação celular (PCNA), placentônios 
bovinos de gestações naturais aos 90 dias. a) A imunorreatividade foi detectada 
principalmente no epitélio fetal. b) Controle negativo de a. c) Detalhe em aumento 
100x da figura anterior, mostrando uma célula trofoblástica gigante binucleada, seta 
cheia. d) Controle negativo de c. Seta indicando o epitélio fetal; (x) epitélio materno, 
() tecido conjuntivo fetal (mesênquima); () tecido conjuntivo materno (estroma 
endometrial). Fonte: Dados da pesquisa do autor. 
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Figura 5 - Imuno-histoquímica para a proliferação celular (PCNA); placentônios 
bovinos de conceptos clonados transgênicos, 90 dias de gestação. a) A 
imunorreatividade foi detectada principalmente no epitélio fetal, e, como nos animais 
de gestação natural, observamos também a marcação específica  do anticorpo, no 
qual apenas um núcleo da célula binucleada estava reativo (seta interrompida). b) 
Nesta fotomicrografia de luz podemos observar a interação materno-fetal (elipse). 
Célula binucleada não-reativa (); célula binucleada reativa (seta cheia); 
mesênquima (M); epitélio fetal (Ef); estroma endometrial (E); epitélio materno (Em). 
Fonte: Dados da pesquisa do autor. 
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Ao visualizar as células gigantes trofoblásticas binucleadas e/ou 

multinucleadas dos conceptos clonados transgênicos aos 90 dias, observou-se que 

parte destas células migraram para o epitélio uterino, com a formação de “aspecto 

sincicial” (falso sincício) (Figura 5b). Na Figura 5b (elipse), por exemplo, uma parte 

da interação materno-fetal manteve-se íntegra, não estando separada. Neste local, 

coincidentemente, formou-se o chamado “falso sincício trofoblástico”, justamente 

devido à placentação bovina ser do tipo sinepiteliocorial, em que células 

trofoblásticas gigantes binucleadas migram do epitélio fetal para o epitélio uterino, 

fusionando-se ou não com estas últimas, formando células tri ou multinucleadas. 

Pereira (2004); Carvalho et al. (2006), também relatam que pode ocorrer a fusão de 

algumas células epiteliais uterinas mediante essa movimentação, e formar um 

evento característico da placenta de bovinos que a classifica como sinepiteliocorial. 

Essa migração pode ser interpretada como uma invasão trofoblástica “restrita” ao 

epitélio uterino, não ultrapassando os limites da membrana basal (NAKANO et al., 

2001; PFARRER; KLISCH; LEISER, 2003). 

O aumento visível da marcação de proliferação celular mais aos 90 dias de 

gestação, nos leva a inferir um possível desequilíbrio nos padrões de proliferação 

celular nos conceptos bovinos clonados transgênicos, pois no início da gestação aos 

(60 dias) apresentaram uma menor atividade proliferativa e no outro período (90 dias 

de gestação) visivelmente um aumento; este fato demonstrou que gestações 

manipuladas em laboratório podem ser atípicas em relação aos parâmetros normais 

que se espera de uma gestação natural. Sendo assim, tais gestações podem ser 

menos eficientes para a viabilidade do embrião em termos de eficiência placentária, 

levando a menor área de troca de substâncias materno-fetais. Desse modo os 

resultados de verificação da proliferação celular e seu entendimento são importantes 

requisitos para a compreensão de possíveis falhas no desenvolvimento gestacional 

em técnicas avançadas de manipulação embrionárias, como a produção de animais 

transgênicos e a clonagem animal. 

Os ensaios de proliferação celular e a regulação do desenvolvimento 

embrionário/fetal pela apoptose, continuarão sendo estudados por nosso grupo, a 

fim de obtermos respostas de nível molecular, podendo contribuir com o 

desenvolvimento da área de neonatologia de ruminantes, além de podermos 

contribuir também para estudos sobre proliferação de células tumorais, pois já foi 

demonstrado no trabalho de Pereira et al. (2013) que a placenta sinepiteliocorial 
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bovina apresenta uma interação materno-fetal íntima, semelhante a outros tipos de 

placenta, como por exemplo a de roedores, que são consideradas modelos 

eficientes de placentação. 
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6 CONCLUSÕES 

 
Mediante os resultados observados, a atividade proliferativa foi menor nos 

animais clonados transgênicos aos 60 dias e, houve um aumento aos 90 dias de 

gestação, havendo assim um desbalanço em relação às gestações naturais. 

Portanto concluiu-se que existem diferenças entre os padrões de proliferação celular 

entre os bovinos de conceptos transgênicos clonados e provenientes de IA. Sendo 

estes resultados de grande importância para futuras pesquisas na área de 

biotecnologia animal, podendo ser um dos fatores que não permitem que a 

clonagem seja utilizada com sucesso em alta escala. 
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