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RESUMO 

 

COSTA, A. F. O fator de inibição de migração de macrófagos (MIF) e a 

sobrevivência das células deciduais. Estudo in vitro. 2012. 82 f. Dissertação 

(Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Estudos prévios em nosso laboratório mostraram na interface materno-fetal de 

camundongos, aos 10 dias de gestação, a expressão máxima do fator de inibição de 

migração de macrófagos (MIF) pelas células trofoblásticas e de seus receptores 

(CD44/CD74) pelas células deciduais, tornando estas células potenciais alvos da 

ação desta citocina. Dentre funções atribuídas a esta citocina, destacam-se ações 

pró-inflamatórias sobre a resposta imunológica e sobre processos de proliferação e 

sobrevivência celular. Neste contexto, este estudo tem como objetivo analisar uma 

possível participação de MIF na ativação de processos de sobrevivência celular 

mediados pela proteína quinase Akt, nas células deciduais de camundongo, in vitro. 

Utilizou-se cultivo primário de células deciduais que receberam MIF recombinante de 

camundongo (mrMIF) associado ou não a inibidores da via PI3K/AKT (LY294002 e 

Wortmannin). As culturas foram analisadas por meio de reações imuno-

histoquímicas, Western blot e ensaios de morte celular. Assim como in vivo, o 

complexo receptor de MIF, CD74/CD44 foi imunolocalizado nas células deciduais 

cultivadas. A adição de MIF exógeno reduziu os níveis de apoptose. MIF também 

interferiu no processo de sobrevivência das células deciduais in vitro diminuindo as 

taxas de morte por apoptose quando desafiadas com peróxido de hidrogênio. Além 

disto, as células tratadas com mrMIF apresentaram maior expressão de pAKT e 

pMDM2. Dados da literatura mostram que a via AKT é responsável por ativar 

mecanismos de sobrevivência celular e sua ativação por MIF nas células deciduais 

pode indicar um papel para esta citocina na homeostase decidual, garantindo a 

integridade da barreira materno-fetal e, desta forma, a manutenção desta interface 

imprescindível para o sucesso da gestação. 

 

Palavras-chave: MIF. Sobrevivência celular. AKT. Decídua. 
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ABSTRACT 

 

COSTA, A. F. The macrophage mig2ation inhibitory factor (MIF) and decidual 

cells survival. In vitro study. 2012. 82 p. Masters thesis (Sciences in Tissue and 

Cell Biology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2012. 

 

Previous studies from our laboratory showed that the maternal-fetal interface in 

mouse at gestation day 10 exhibits high levels of macrophage inhibiting migration 

factor (MIF) expressed by trophoblast cells and its receptors (CD44/CD74) by 

decidual cells, making these cells potential targets for this cytokine action. Among the 

roles attributed to this cytokine, it can be highlighted the pro inflammatory actions on 

the immune response and on proliferation and cellular survival processes. In this 

context, this study aim to analyze the possible role of MIF in the activation of survival 

mechanisms mediated by the protein kinase Akt in mouse decidual cells in vitro. We 

have used primary culture of decidual cells receiving recombinant mouse MIF 

(mrMIF) with or without the PI3K/AKT pathway inhibitor (LY294002 and Wortmannin). 

Cultures were analyzed by immunohistochemical reactions, Western blotting and cell 

death analysis. As in vivo, the MIF receptor complex, CD74/CD44 was 

immunolocalized in the cultured decidual cells. The addition of exogenous MIF 

reduced the apoptotic rates in decidual cells. MIF also interfered in the process of 

survival of decidual cells in vitro by decreasing rates of cell death by apoptosis when 

challenged with hydrogen peroxide. In addition, cells treated with mrMIF have higher 

expression of pAKT and pMDM2. Recent studies show that AKT pathway is 

responsible for cell survival. In this context, AKT activation by MIF in decidual cells 

may indicate a role for this cytokine in decidual homeostasis by ensuring the integrity 

of the maternal-fetal barrier and thereby, maintaining this essential interface and 

successful pregnancy. 

 

Keywords: MIF. Cell survival. AKT. Decidua 

 

 

  

 



12 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Diálogo Materno-fetal........................................................................... 22 

Figura 2 - Vias possíveis de sinalização de MIF................................................... 25 

Figura 3 - Esquema do sítio de implantação....................................................... 35 

Figura 4 - Cultura de células deciduais................................................................ 48 

Figura 5 - Viabilidade das células deciduais......................................................... 49 

Figura 6 - Caracterização das células deciduais.................................................. 51 

Figura 7 - Expressão de MIF e seus receptores pelas células deciduais 

cultivadas............................................................................................................... 52 

Figura 8 - Determinação da concentração ideal de mrMIF................................... 53 

Figura 9 - Sobrevivência das células deciduais após tratamento com H2O2........ 55 

Figura 10 - Imunolocalização de AKT e pAKT em células deciduais................... 56 

Figura 11 - Imunolocalização de MDM2 e pMDM2 em células deciduais.............. 57 

Figura 12 - Quantificação de AKT, pAKT, MDM2 e pMDM2 em células 

deciduais.............................................................................................................. 59 

 

 

  

 



13 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Anticorpos primários e secundários utilizados nas reações de 

imunomarcação..................................................................................................... 38 

Quadro 2 - Anticorpos primários e secundários utilizados nas reações de Western 

Blotting................................................................................................................... 45 

 

 

 

  

 



14 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA................................................. 16 

1.1 Implantação e desenvolvimento inicial....................................................... 17 

1.2 O diálogo materno-fetal............................................................................... 20 

1.2.1 Fator de Inibição de Migração de Macrófagos (MIF).................................... 22 

1.3 Receptores para MIF......................................................................................24 

1.4 MIF na gestação............................................................................................. 25 

1.5 AKT/PKB......................................................................................................... 27 

1.5.1 Sinalização da via upstream da AKT/PKB.................................................... 27 

1.5.2 Sinalização da via downstream da AKT/PKB............................................... 28 

1.6 MIF promove a sobrevivência celular ativando PI3K/AKT......................... 28 

2 OBJETIVOS....................................................................................................... 30 

2.1 Objetivo geral................................................................................................ 31 

2.2 Objetivos específicos.................................................................................... 31 

3 MATERIAL E MÉTODOS................................................................................... 32 

3.1 Reagentes e suas procedências.................................................................. 33 

3.2 Animais........................................................................................................... 34 

3.2.1 Comitê de ética.................................................................................. .......... 35 

3.3 Obtenção das células deciduais e manutenção in vitro............................ 35 

3.4 Delineamento experimental.......................................................................... 36 

3.5 Caracterização das células mantidas in vitro............................................. 37 

3.5.1 Análise morfológica...................................................................................... 37 

3.5.2 Imunolocalização de antígenos utilizados como marcadores das células 

deciduais................................................................................................................ 37 

3.6 Ensaios de morte celular.............................................................................. 39 

3.6.1 Reação de TUNEL para identificação de células em processo de morte por 

apoptose................................................................................................................ 39 

3.6.2 Coloração com albumina-FITC para identificação de células em processo de 

morte por necrose.................................................................................................. 39 

3.7 Viabilidade das células deciduais........................................................... 40 

3.7.1 Viabilidade em função do tempo de cultivo.......................................... 40 

3.7.2 Imunolocalização de Ki67..................................................................... 40 

  



15 
 

3.7.3 MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-5-(3-carboxymetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-

tetrazólio)............................................................................................................... 41 

3.8 Expressão de MIF e seus receptores pelas células deciduais in vitro..... 41 

3.9 Ensaios de sobrevivência celular mediada pelo MIF................................. 42 

3.10 Expressão proteica nas células deciduais tratadas com mrMIF............ 43 

3.10.1 Tratamento com mrMIF................................................................... .......... 43 

3.10.2 Análise por imunofluorescência.................................................................. 43 

3.10.3 Análise por Western Blotting...................................................................... 43 

3.11 Análise estatística....................................................................................... 45 

4 RESULTADOS................................................................................................... 46 

4.1 Caracterização das células deciduais......................................................... 47 

4.2 Expressão de MIF e seus receptores pelas células deciduais in 

vitro....................................................................................................................... 50 

4.3 Determinação da concentração ideal de mrMIF......................................... 50 

4.4 Sobrevivência das células deciduais após tratamento com H2O2 na 

presença de MIF................................................................................................... 53 

4.5 Imunolocalização e expressão das proteínas AKT e MDM2 nas formas 

fosforilada e não fosforilada............................................................................... 54 

4.5.1 Western Blotting............................................................................................58 

5 DISCUSSÃO....................................................................................................... 60 

6 CONCLUSÕES................................................................................................... 66 

REFERÊNCIAS..................................................................................................... 68 

 

 

  

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

  

 



17 
 

1.1 Implantação e desenvolvimento inicial 

 

 Em mamíferos, para que uma gestação tenha sucesso adaptações funcionais 

e anatômicas são necessárias no organismo materno, na interface materno-fetal e 

na placenta. Estes mecanismos guardam semelhanças entre si nas diferentes 

espécies, ao mesmo tempo em que seguem rumos próprios dentro de cada uma 

delas. Em primatas e roedores, por exemplo, encontramos uma condição ímpar 

caracterizada pela formação de uma placenta do tipo hemocorial em que células 

embrionárias pertencentes à placenta estabelecem um íntimo contato com o sangue 

materno (MOSSMAN, 1937; WELSH; ENDERS, 1987). Desta forma, a barreira 

placentária que em algumas espécies é formada por inúmeros tecidos maternos e 

fetais, nestas espécies fica reduzida a uma estreita e altamente especializada 

membrana fetal, o cório (CROSS et al., 2002). 

Independente da espécie e do caminho evolutivo seguido, entretanto, a 

gestação depende primordialmente de complexos e multifatoriais mecanismos de 

interação, comunicação e tolerância. Estes eventos iniciam-se precocemente e têm 

sido estudados durante o processo de implantação embrionária e placentação. 

Particularmente em roedores, a implantação embrionária inicia-se ao redor do 

quinto dia de gestação (FINN, 1971; RESTAL; BINDON, 1971). O embrião na fase 

de blastocisto na cavidade uterina adere ao epitélio uterino e, através de diferentes 

mecanismos moleculares, invade o endométrio até se inserir completamente no 

estroma uterino (BEVILACQUA; ABRAHAMSOHN, 1989; TACHI S; TACHI C; 

LINDNER, 1970). 

Ao mesmo tempo em que o embrião adentra o endométrio, este sofre 

alterações importantes para permitir o alojamento e desenvolvimento embrionário. 

Este processo denomina-se reação decidual, envolve modificações morfológicas dos 

fibroblastos e de outros componentes da mucosa uterina (ABRAHAMSOHN, 1983; 

ABRAHAMSOHN; ZORN, 1993; ENDERS; SCHLAFKE, 1978; FINN, 1971; 

KLEINFELD; MORROW; DEFEO, 1976; MOSSMAN, 1937) e mudanças nos 

padrões funcionais do endométrio, dentre as quais se destacam: receptividade ao 

concepto, produção de hormônios e moléculas reguladoras, tolerância imunológica, 

remodelação vascular e atividade angiogênica (CROSS et al., 2002; PLAISIER, 

2011).  
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Durante a formação da decídua, fibroblastos locais sofrem um processo de 

rediferenciação, assumem forma poligonal, acumulam glicogênio e lipídeos, tornam-

se volumosas e justapostas, estabelecem junções especializadas entre células 

vizinhas (BEVILACQUA; ABRAHAMSOHN, 1989; FINN, 1971), alteram a expressão 

de proteínas e de componentes da matriz extracelular (ABRAHAMSOHN; ZORN, 

1993; ALBERTO-RINCON; ZORN; ABRAHAMSOHN, 1989; BIJOVSKY; ZORN; 

ABRAHAMSOHN, 1992; OLIVEIRA et al., 1995; ZORN; BEVILACQUA; 

ABRAHAMSOHN, 1986, ZORN et al., 1989) e acumulam filamentos intermediários 

de desmina (CAN; TEKELIOGLU; BALTACI, 1995; GLASSER; JULIAN, 1986; 

GLASSER et al., 1987; ZORN; DE OLIVEIRA; ABRAHAMSOHN, 1990). Essas 

células constituem desta forma, uma população celular de características próprias, 

associadas à gestação e, principalmente, voltadas para a interação com o 

organismo embrionário. 

Na medida em que o processo de implantação embrionária prossegue o 

embrião de roedor ultrapassa a camada epitelial uterina e gradualmente invade o 

estroma endometrial (AMOROSO, 1955; APLIN, 2006; CROY, 2003; FERRO; 

BEVILACQUA, 1994). Este processo é mediado pelas células de revestimento do 

blastocisto que se diferenciam ao contato com o endométrio para formar células 

poliplóides, gigantes, fagocíticas e altamente invasivas (BEVILACQUA; 

ABRAHAMSOHN, 1989; TACHI S; TACHI C; LINDNER, 1970). Através de um ativo 

processo invasivo estas células alcançam os vasos sanguíneos subepiteliais, 

substituindo células endoteliais e passando a fazer contato direto com o sangue 

materno em toda a periferia embrionária (AMOROSO, 1955; APLIN, 2006; 

BEVILACQUA; ABRAHAMSOHN, 1989; CROY, 2003). Esta condição permite as 

trocas moleculares entre os organismos materno e embrionário, mesmo nas fases 

mais precoces da gestação e antes que a placenta esteja plenamente formada 

(ENTRICAN, 2002; ROBERTSON, 2007). 

Além de ancorar o embrião no endométrio a implantação embrionária 

caracteriza uma fase de intenso diálogo materno-fetal. A interface materno-fetal 

formada pelas células trofoblásticas gigantes que circundam o embrião, e a decídua 

com todos seus tipos celulares peculiares e células do sistema imunológico e de 

defesa orgânica, passam a interagir física e funcionalmente (AMARANTE-PAFFARO 

et al., 2004; GUILBERT; ROBERTSON; WEGMANN, 1993; LIN et al., 1993; PAVIA, 

1983; RUTANEN, 1993).  
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Dekel et al. (2010) mostraram que um ambiente inflamatório é favorável à 

implantação. Os autores estudaram mulheres com baixa receptividade no 

endométrio e altos índices de aborto espontâneo, mostrando aumento de 

receptividade uterina em mulheres em que uma reação inflamatória indiretamente foi 

induzida pela obtenção de biópsias endometriais poucos dias antes do procedimento 

de fertilização in vitro, reação inflamatória com um aumento na expressão de 

moléculas que melhoram esta receptividade. 

Após o oitavo dia de gestação com a gastrulação, o mesenquima 

alantoideano alcança o trofoblasto polar denominado de cone ectoplacentário, e com 

as células mais basais desta estrutura forma o cório. O cório e as células 

trofoblásticas mais periféricas do cone ectoplacentário formarão a placenta (CROSS 

et al., 2002). 

A partir da placa coriônica será formada a região do labirinto placentário nos 

dias subseqüentes. A região labiríntica é responsável pelas trocas metabólicas e 

gasosas entre sangue materno e fetal e, é formada por três camadas de células 

trofoblásticas sendo duas sinciciais e uma de células individualizadas (ANSON-

CARTWRIGHT et al., 2000; CROSS et al., 2002). A superfície externa da camada de 

células trofoblásticas é banhada por sangue materno enquanto que a face interna 

repousa sobre o mesenquima vascularizado. 

A região mais periférica do cone ectoplacentário, formado por células 

trofoblásticas gigantes e não gigantes é designada de zona juncional (CROSS et al., 

2002). As células gigantes estabelecem contato com as células deciduais, com os 

vasos uterinos e entre outras células trofoblásticas através de seus prolongamentos, 

formando uma malha celular por onde percola o sangue materno. As células 

trofoblásticas não gigantes se diferenciam em células que acumulam glicogênio e 

em células secretoras de hormônios e moléculas reguladoras (ADAMSON et al., 

2002; CROSS, 2005). 

 Assim durante toda a gestação, seja na fase de implantação embrionária seja 

na fase de formação e atividade placentária, uma relação íntima entre os tecidos 

materno e fetal se desenvolve associada à expressão de diferentes moléculas 

sinalizadoras/reguladoras e seus respectivos receptores formando uma rede de 

comunicação imprescindível para o crescimento, diferenciação e manutenção da 

tríade útero-embrio-placenta.  
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1.2 O diálogo materno-fetal 

 

A sobrevivência de um feto semialogênico no organismo materno tem 

despertado a atenção da Ciência por muitos anos. Os mecanismos bioquímicos e 

moleculares que permitem este aparente paradoxo imunológico ainda não estão 

completamente elucidados. No entanto, atualmente um papel chave tem sido 

atribuído à secreção de uma ampla variedade de moléculas solúveis de ação 

autócrina / parácrina, incluindo fatores de crescimento, citocinas e hormônios. Estas 

substâncias produzidas na interface materno-fetal principalmente por células 

trofoblásticas, células deciduais e outras células presentes na decídua como células 

T, principalmente do tipo uNK (natural killer uterinas), células dendríticas e 

macrófagos, atuam como sinais de comunicação (Figura 1). Esta troca recíproca de 

moléculas é a base de uma relação interativa entre embrião e mãe e certamente 

contribui para os mecanismos de tolerância fetal ou seja, esta condição favorece a 

sobrevivência e crescimento do trofoblasto ao invés de rejeitá-lo.  

Este diálogo materno-fetal é precoce na gestação, iniciando-se pela secreção 

trofoblástica de gonadotrofina coriônica em humanos e pelo hormônio lactogênio 

placentário em murinos, induzindo um ambiente favorável à implantação e 

desenvolvimento embrionário no organismo materno. Outras moléculas se seguem 

com o progresso da gestação, produzidas tanto pelo organismo fetal quanto pelo 

materno. Em humanos e roedores, a invasão trofoblástica persiste além da 

ancoragem do embrião no útero, tendo como consequência o contato físico e 

funcional de células trofoblásticas e uma grande variedade de células maternas, 

representadas por células glandulares, deciduais, estromais, endoteliais e outras 

tantas imunologicamente competentes (Figura 1). Interação entre estes 

componentes da interface materno-fetal mediada por moléculas de regulação tem 

sido amplamente descrita na literatura científica atual (CHAMPION et al., 2012; 

COHEN; BISCHOF, 2007; FARIA et al., 2010; LASH et al., 2005; LASH; ROBSON; 

BULMER; 2010; LIN et al., 1993; VASSILIADIS et al., 1998; ZHOU et al., 2008). 

Neste contexto, o diálogo materno fetal depende da ativa contribuição de ambos os 

organismos, seja para emitir uma mensagem ou para compreendê-la. 

Dentre as moléculas sinalizadoras da gestação particular ênfase tem sido 

dada a citocinas. Estudos têm mostrado que durante a fase de implantação 

embrionária há um aumento de citocinas inflamatórias e dentre elas por exemplo o 



21 
 

LIF (fator inibidor de leucemia), que produzido pelo endométrio age sobre o embrião 

e é essencial para a implantação e aparentemente também para a manutenção da 

gestação, uma vez que mulheres com abortos recorrentes apresentam sua 

expressão diminuída (GREMLICH et al., 2012; PICCINNI; MAGGI; ROMAGNANI, 

2000). Outro exemplo é o SDF-1 (fator derivado de células estromais-1), que 

secretadas pelas células trofoblásticas agem sobre as células deciduais (ZHOU et 

al., 2008). 

Muitas outras citocinas já foram relatadas como imprescindíveis para o 

sucesso da gestação e já foram identificadas na interface materno-fetal em 

condições normais, interleucina-6 (IL-6) (CHAMPION et al., 2012), CCL16 (citocina 

motivo C-C tipo 16) (MÄKIKALLIO et al., 2012), interleucina-1 (IL-1), IL2, IL3, IL4, 

IL5, IL8, IL12p70 e IL13  (LASH; ROBSON; BULMER, 2010; LIN et al., 1993; 

VASSILIADIS et al., 1998). Outras foram também descritas mas seu papel não 

totalmente elucidado como por exemplo o fator de inibição de migração de 

macrófagos (MIF) (ARCURI et al., 2006; FARIA et al., 2010) e receptores de 

citocinas como CXCR4 (receptor de citocina motivo C-X-C tipo 4) (YANG et al., 

2006). É importante ressaltar que uma alteração na expressão destas citocinas 

entretanto, pode afetar o sucesso gestacional (DAHL; HVIID, 2012; GREMLICH et 

al., 2012; LASH; ROBSON; BULMER, 2010; MATTHIESEN; KALKUNTE; SHARMA, 

2012; ORESHKOVA; DIMITROV; MOURDJEVA, 2012; PERRICONE C; DE 

CAROLIS; PERRICONE R, 2012; RAGHUPATHY, 1997; RODE et al., 2012; XIE et 

al., 2010). A sinalização materno fetal também pode ocorrer através de outras 

moléculas como por exemplo fatores de crescimento como a angiopoietina (Ang) 1, 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), angiogenina (Ang) 2, fator de 

crescimento fibroblástico (FGF) e o fator de crescimento de queratinócitos (KGF), na 

medida em que estes ligantes e seus receptores específicos agem como fatores de 

comunicação entre os organismos materno e fetal. 

Mecanismos epigenéticos de regulação gênica também ocorrem na placenta 

e podem participar da regulação do diálogo materno fetal. A expressão de 

determinados genes respondendo tanto a sinais fetais, quanto a sinais maternos 

pode ser ativada para que o desenvolvimento do embrião tenha sucesso. Neste 

contexto, foi já descrito mecanismo de regulação de genes que controlam a 

quantidade de nutrientes que atravessam a barreira placentária manipulando, desta 

forma, a fisiologia materna, por vezes contra sua própria homeostase (SANDOVICI 
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et al., 2012) ou ainda, genes que codificam citocinas que podem limitar o tráfego de 

células T efetoras e influenciar o mecanismo de tolerância materno-fetal (NANCY et 

al., 2012).  

 

Figura 1 – Diálogo materno-fetal 

 

Células da interface materno-fetal. Após a implantação embrionária células trofoblásticas entram em 
contato físico e funcional com diferentes tipos celulares maternos presentes na decídua. Moléculas 
produzidas por cada uma destas células ao interagirem entre si estabelecem vias de sinalização e um 
intenso e imprescindível diálogo que leva ao sucesso da gestação. 

 

1.2.1 Fator de Inibição de Migração de Macrófagos (MIF) 

 

A citocina pró-inflamatória MIF (Fator de Inibição de Migração de Macrófagos) 

é um polipeptídio de 114 resíduos com peso molecular de 12,5 kDa e foi descrita 

pela primeira vez em 1966 por Bloom e Bennett. Sua expressão constitutiva gênica e 

proteica foi já mostrada em diferentes órgãos, entre os quais cérebro, hipófise 

(BERNHAGEN et al., 1993), rins (LAN, 2008), pulmões (DONNELLY et al., 1997), 

placenta (IETTA et al., 2007), fígado, baço, adrenal e pele (CALANDRA; ROGER, 

2003); sendo produzida por diversos tipos celulares como linfócitos, macrófagos, 

neutrófilos, eosinófilos, monócitos (BAUGH; BUCALA, 2002), fibroblastos (HONDA 

et al., 2008), trofoblasto (FARIA et al., 2010; PAULESU et al., 2005, 2010) e células 

endoteliais (NISHIHIRA; KOYAMA; MIZUE, 1998), além de estar presente nas 

membranas fetais (ZICARI et al., 2006), soro materno (IETTA et al., 2002; TODROS 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSP-4M4KXM9-9&_coverDate=10%2F31%2F2006&_alid=478641246&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_qd=1&_cdi=7052&_sort=d&view=c&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=972067&md5=46e8d35ea0496dc76ae0c0852baa14aa#bib12#bib12
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSP-4M4KXM9-9&_coverDate=10%2F31%2F2006&_alid=478641246&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_qd=1&_cdi=7052&_sort=d&view=c&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=972067&md5=46e8d35ea0496dc76ae0c0852baa14aa#bib12#bib12
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et al., 2005), fluído amniótico (IETTA et al., 2002), endométrio e decídua (ARCURI et 

al., 2001). Sua secreção é estimulada por estresse e inflamação, resultando em uma 

liberação rápida do produto protéico armazenado no citoplasma (CALANDRA et al., 

1994; CALANDRA; ROGER, 2003).  

O MIF difere de outras citocinas por apresentar inúmeras propriedades: i. é 

um regulador crítico de funções celulares como proliferação e sobrevivência 

(MITCHELL et al., 2002) e supressor da ativação de apoptose (HUDSON et al., 

1999), ii. induz ativação de outras citocinas inflamatórias tais como o fator de 

necrose tumoral alfa (TNF), interferon gama (IFN-) (CALANDRA et al., 1994) e 

óxido nítrico (BOZZA et al., 1999), iii. regula Toll like receptor 4 (TLR4) (ROGER et 

al., 2001) e, iv. é antagonista fisiológico de glicocorticóides (FLASTER et al., 2007). 

MIF é um mediador crítico em diversas doenças tais como o choque séptico, artrite 

reumatóide, doenças inflamatórias de pulmão e câncer (CALANDRA et al., 1995; 

LUE et al., 2002, 2006, 2007; VIGANO et al., 2007), e parasitoses (CARVALHO et 

al., 2010; DE OLIVEIRA GOMES et al., 2011; FERRO et al., 2008; FRANCO et al., 

2011). Além da alta homologia entre os MIFs de mamíferos (~90%), a presença 

deste fator também ocorre em aves, peixes, parasitas, plantas e cianobactérias, o 

que indica que esta molécula deve desempenhar funções biológicas importantes 

(GUILIANO et al., 2002; JAWORSKI et al., 2001; PASTRANA et al., 1998; SATO et 

al., 2003; WISTOW et al., 1993). 

Particularmente em macrófagos e células tumorais, o MIF regula funções-

chave como crescimento, migração, supressão de apoptose, sobrevivência e 

inativação de inibidores do ciclo celular (GORE et al., 2008; HUDSON et al., 1999; 

LUE et al., 2007; MITCHELL et al., 2002; SONG; OUYANG; BAO, 2005). Nos 

tecidos em geral está principalmente envolvido com a inibição de apoptose e 

indução de síntese protéica sendo considerada uma proteína fundamental para a 

ativação de vias de sinalização celular que levam ao crescimento tecidual (GORE et 

al., 2008; HUDSON et al., 1999; MITCHELL et al., 2002). Evidências sugerem que 

MIF está também envolvido na fase inicial da tumorigênese e promove angiogênese, 

enquanto que seu papel em estágios tardios é desconhecido (GORE et al., 2008; 

LUE et al., 2002; MITCHELL et al., 2004).  
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1.3 Receptores para MIF 

 

A atividade biológica de MIF está predominantemente associada a sua 

ligação ao complexo receptor/coreceptor: CD74 e CD44, o que pode resultar na 

ativação de diferentes vias de sinalização. O receptor CD74 foi descrito inicialmente 

como um receptor de superfície celular para MIF (LENG et al., 2003). Alguns anos 

depois, CD44 foi descrito como parte integrante de um complexo receptor associado 

a CD74 (MEYER-SIEGLER; LEIFHEIT; VERA, 2004; SHI et al., 2006), sendo o 

domínio intracitoplasmático de CD74 imprescindível para a transdução do sinal de 

MIF (SHI et al., 2006). MIF é capaz de se ligar ao receptor de superfície celular 

CD74, mas não ativa vias de sinalização se CD44 não estiver presente ou ativo 

(GORE et al., 2008; SHI et al., 2006). A ligação de MIF ao CD74 leva à adição de 

sulfato de condroitina a sua estrutura (CD74-CS), que age como uma proteína 

acessória na associação CD74 e CD44 (BESWICK; REYES, 2009; NAUJOKAS et 

al., 1993), o que resulta na ativação de vias de sinalização dependente de Src-

kinase, PI3K-AKT/PKB (fosfatidilinositol-3-quinase/proteína kinase B) (GORE et al., 

2008; SHI et al., 2006). Ainda, estudos realizados por Shi et al. (2006) indicam que a 

inibição de apoptose dependente de p53 conferida por MIF é dependente de CD74 e 

CD44 (GORE et al., 2008; LUE et al., 2007; STARLESTS et al., 2006). 

MIF pode ainda se ligar funcionalmente a receptores de quimiocina CXCR2 e 

CXCR4 onde participa do controle para o recrutamento inflamatório de leucócitos 

(BERNHAGEN et al., 2007). Além dos receptores CD44-CD74, CXCR2 e CXCR4, 

para iniciar ativação de vias de sinalização para MIF, há também sua captação por 

endocitose (Figura 2) (BERNDT et al., 2008). Quando endocitado junto a CD74 é 

capaz de ativar a via de sinalização ERK (extracellular signal-regulated kinases) (XIE 

et al., 2011). Estas quinases são membros da família das quinases ativadoras de 

mitógenos [mitogen activated protein kinase, MAPK] capazes de induzir processos 

fisiológicos como proliferação e diferenciação. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Figura 2 – Vias possíveis de sinalização de MIF  

 

MIF pode agir ligando-se a complexo-receptores CD74/CD44, CXCR ou por endocitose, ativando as 
vias de sinalização MAPK/ERK ou PI3K/AKT. 
Fonte: Adaptado de Zernecke, 2008 

 

1.4 MIF na gestação 

 

MIF tem sido estudado por diferentes grupos de estudos em diferentes 

espécies, sua expressão gênica e proteica ao longo da gestação na interface 

materno-fetal tem sido mostrada em murinos (FARIA et al., 2010; SUZUKI et al., 

1996a; SUZUKI; KANAGAWA; NISHIHIRA, 1996b) e em humanos (ARCURI et al., 

1999, 2001, 2007; IETTA et al., 2007; VIGANO et al., 2007), assim como seu 

complexo receptor CD74/CD44 em murinos (MARTUCCI, 2010) e CD 74 em 

humanos (XIE et al., 2010). Estes achados sugerem um papel regulatório no 

processo de implantação embrionária, desenvolvimento placentário e manutenção 

gestacional (IETTA et al., 2007; PAULESU et al., 2005). Em humanos, Arcuri et al. 

(2007) sugeriram que a presença de MIF na decídua a termo pode estar relacionada 

à regulação da migração de macrófagos na interface materno-fetal e a uma ação 

sobre as células natural killer uterinas (uNK), contribuindo para o privilégio 

imunológico da interface materno-fetal. 

Sua expressão foi descrita em órgãos do sistema reprodutivo feminino em 

humanos ao longo do ciclo menstrual e estral e em diferentes fases da gestação 

(ARCURI et al., 2001; PAULESU et al., 2005; SUZUKI et al., 1996a; SUZUKI; 

KANAGAWA; NISHIHIRA, 1996b). Foram encontradas diferenças quanto à 

expressão de MIF ao longo do ciclo menstrual que poderiam direta ou indiretamente 

afetar a proliferação celular, angiogênese e remodelação tissular (KATS et al., 
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2005). A expressão de MIF na gestação a termo sugere que MIF contribui para 

eventos inflamatórios que conduzem ao parto (IETTA et al., 2002). MIF é altamente 

expresso nas fases de implantação e peri-implantação em humanos podendo 

desempenhar um papel crítico neste evento e no desenvolvimento embrionário 

inicial (ARCURI et al., 1999). Particularmente no epitélio glandular e estroma 

endometrial sua expressão sugere que MIF é parte integrante da rede de citocinas 

da gestação (ARCURI et al., 2001). 

Ainda em humanos, Cardaropoli et al. (2012) indicaram que MIF está 

envolvido na patogênese da pré-eclâmpsia e mostraram que diferentes tecidos 

placentários (membranas fetais patológicas, células endoteliais, citotrofoblasto, 

sinciciotrofoblasto, camada epitelial, mesênquima e decídua) contribuem para a 

produção de MIF em gestações com esta patologia com ou sem restrição de 

crescimento fetal. Este estudo corroborou o trabalho de Todros et al. (2005), que 

mostrou aumento dos níveis séricos maternos de MIF nas gestações complicadas 

por pré-eclâmpsia, enfatizando o caráter inflamatório desta enfermidade. A 

expressão de MIF também aumenta na placenta em condições de hipóxia in vitro, o 

que pode estar relacionado ao controle do crescimento do trofoblasto (IETTA et al., 

2007).  

Em murinos, Suzuki et al. (1996a) identificaram MIF no fluído amniótico em 

concentração diferente da produzida pelo organismo materno, sugerindo uma função 

autócrina no desenvolvimento embrionário. 

Resultados prévios obtidos por nosso grupo mostraram que a citocina pró-

inflamatória MIF também é expressa ao longo da gestação em camundongos 

principalmente na face fetal da placenta e seu complexo receptor, CD74/CD44, 

principalmente na decídua (FARIA et al., 2010; MARTUCCI, 2010). A expressão 

gênica e proteica de MIF e seus receptores é alta na interface materno-fetal no dia 

7,5 de gestação, atingindo valores máximos no dia 10,5 de gestação (dg). Neste 

mesmo período, análises imunohistoquímicas localizaram os receptores de MIF em 

leucócitos e células deciduais, tornando estas células potenciais alvos da ação desta 

citocina. 
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1.5 AKT/PKB 

 

O gene de AKT foi descoberto inicialmente em um retrovírus com potencial 

oncogênico em camundongos, porém as isoformas só foram identificadas em 1991 

(BELLACOSA et al., 1991; COFFER; WOODGETT, 1991) 

AKT, também chamada de PKB, é uma proteína quinase serina/treonina de 

60 kDa importante por modular a função de diversos substratos envolvidos em 

processos biológicos tais como: síntese de proteínas, crescimento, proliferação, 

angiogênese, metabolismo de glicose e sobrevivência (MANNING; CANTLEY, 

2007). O gene apresenta variantes de transcritos por splicing alternativo, 

denominados AKT1, AKT2 e AKT3, sendo a AKT1 a isoforma mais encontrada e 

envolvida em processos vitais como a sobrevivência. AKT2 é uma molécula de 

sinalização na via da insulina, e AKT3, a menos conhecida, é encontrada 

predominantemente no cérebro. A arquitetura de AKT é bem conservada entre as 

espécies e apresenta três domínios funcionais: N-terminal PH (pleckstrin homology), 

central quinase e um domínio regulatório carboxi-terminal hidrofóbico (HM-

hydrophobic motif) (FAYARD, 2005; KUMAR; MADISON, 2005; YANG et al., 2002). 

Já se sabe que camundongos knockout para AKT/PKB apresentam 

desenvolvimento anormal de pelos, ossos e músculos, menor desenvolvimento 

cerebral, maior índice de morte pós-natal, restrição de crescimento e defeitos 

congênitos, além de alterações na formação placentária (FAYARD et al., 2005; 

YANG et al., 2004). 

 

1.5.1 Sinalização da via montante (upstream) da AKT/PKB 

 

A ativação de AKT inicia-se pela autofosforilação de receptores tirosina 

quinase, por ligação de fatores de crescimento (AUGER et al., 1989) ou citocinas, 

por estimulação de proteína G acoplada ou por ativação de sinalização via 

integrinas. Todos levam à ativação de fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) que fosforila 

fosfatidilinositol P2 (PIP2) convertendo-o em fosfatidilinositol P3 (PIP3) (fosfolipídeos 

de membrana plasmática), que leva à translocação de AKT para a membrana, 

manobra necessária para sua interação com PIP3 (BRAZIL et al., 2001; FAYARD et 

al., 2005). AKT pode ser fosforilada pela quinase piruvato desidrogenase (PDK) 1 na 

treonina 308 ou por PDK2 na serina 473 (ALESSI et al., 1997; MANNING; 
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CANTLEY, 2007; VIVANCO; SAWYERS, 2002) e para que sua ativação ocorra é 

necessária a fosforilação desses dois sítios (SONG; OUYANG; BAO, 2005). 

A ativação de PI3K pode ser bloqueada por intermédio das substâncias 

wortmannin (ARCARO; WYMANN, 1993; POWIS et al., 1994; STARLETS et al., 

2006) e LY294002 (STARLETS et al., 2006; VLAHOS et al., 1994) de forma que a 

via AKT/PKB é indiretamente inibida pela desfosforilação de PIP3 que é convertido 

em PIP2 por PTEN (tumor supressor phosphatase and tensin homology deleted on 

chromosome ten) (STAMBOLIC et al., 1998) ou SHIP (SH2-domain-containing 

inositol polyphospatase 5-phosphatase) (ENGELMAN; LUO; CANTLEY, 2006; 

FAYARD et al., 2005). 

 

1.5.2 Sinalização da via jusante (downstream) da AKT/PKB 

 

AKT/PKB é a principal via que medeia a sobrevivência celular. Pode atuar de 

modo direto ou indireto por meio das seguintes vias: i) inativando BAD, uma proteína 

pró apoptótica da família Bcl-2; ii) ativando NF-κB através da regulação da quinase 

IκB (I-kappa-B kinase/IKK), o que resulta na transcrição de genes pró-sobrevivência; 

iii) fosforilando a proteína p21 e inibindo seus efeitos antiproliferativos; iv) 

fosforilando Mdm2 que no núcleo, leva à redução nos níveis de p53 e sua transcrição 

ou ainda, v) fosforilando mTOR (alvo da rapamicina em mamíferos), também 

relacionado ao crescimento celular (LUE et al., 2007; SCHWARTZ et al., 2009; 

STARLETS et al., 2006; VIVANCO; SAWYERS, 2002). 

Um importante substrato “dowstream” (jusante) direto de AKT é MDM2, cuja 

fosforilação inibe p53, o fator supressor de tumor que ativa a apoptose ou impede o 

ciclo celular (VIVANCO; SAWYERS, 2002). 

 

1.6 MIF promove a sobrevivência celular ativando PI3K/AKT 

 

Em 2007, Lue e colaboradores demonstraram a inibição de apoptose e 

aumento da sobrevida celular em fibroblastos mediada por MIF com consequente 

ativação de PI3K/AKT. Quando as células foram tratadas com o inibidor da PI3K, 

LY294002, mesmo na presença de MIF, entraram precocemente em processo 

apoptótico, reforçando a importância da via AKT no papel desempenhado por MIF 

na sobrevivência celular. 
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Por outro lado, a sobrevivência das células deciduais também foi analisada 

pelo nosso grupo de pesquisa, com relação à presença do trofoblasto. Foi realizada 

uma cocultura de células deciduais e células trofoblásticas do cone ectoplacentário 

sob a ação de um agente indutor de apoptose. Observou-se que na cocultura as 

células deciduais apresentaram um menor índice apoptótico na presença do indutor 

do que o observado nas culturas controle. O aumento na sobrevivência das células 

deciduais parece, desta forma, ter sido mediado pelo trofoblasto (BORBELY et al., 

2012). Este achado em conjunto com outros dados obtidos em nosso laboratório, 

mostrando a expressão de MIF na interface materno fetal principalmente pelas 

células trofoblásticas (FARIA et al., 2010) e a presença de receptores de MIF nas 

células deciduais (MARTUCCI, 2010), nos levou a elaborar a hipótese de que a 

presença de MIF nesta interface está relacionada a mecanismos envolvidos na 

homeostase desta unidade funcional, ativando a via de sinalização mediada por Akt 

de modo a promover sobrevivência celular e, contribuindo desta forma com o 

sucesso gestacional. 

 

  



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

 

Determinar se a via AKT é ativada por MIF nas células deciduais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar a presença do complexo receptor para MIF nas células deciduais 

de camundongo mantidas in vitro; 

b) avaliar se estas células expostas ao MIF recombinante de camundongo 

ativam a via AKT; 

c) avaliar os efeitos de MIF nas células deciduais no que diz respeito a 

sobrevivência celular. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Reagentes e suas procedências 

 

Abcam Inc. (Cambridge, MA, USA): anticorpo policlonal anti MIF, anticorpo 

policlonal anti pan AKT, anticorpo policlonal anti MDM2, anticorpo policlonal anti-

pMDM2 (S166), todos produzidos em coelho. Amersham Biosciences (Uppsala, 

Suécia): azul de bromofenol, tris-hidroximetil-aminometano, tween-20, ECL Western 

Blotting Detection kit, Hyperfilm ECL high performance chemiluminescence. Bio-Rad 

Laboratories (CA, USA): padrão de peso molecular para proteínas Kaleidoscope, 

membrana de nitrocelulose, acrilamida. DAKO S/A (Glostrup, Dinamarca): 

anticorpo monoclonal antidesmina produzido em camundongo, kit LSAB (contém 2 

itens: anticorpo secundário biotinilado universal anti IgG de coelho/camundongo/ 

cabra e streptoavidina-HRP), kit 3,3’ diaminobenzidina (DAB). Merck KGaA 

(Darmstadt, Alemanha): anticorpo policlonal antifosfo-AKT1(SER473) produzido em 

coelho, Wortmannin, LY 294002, metanol, peróxido de hidrogênio (H2O2), 

hematoxilina de Harris, eosina, hematoxilina de Mayer. Sigma Chemical Co. (St 

Louis, MO, EUA): antisoros anti alfa2 macroglobulina e antivimentina produzidos em 

cabra, albumina sérica bovina (BSA), paraformaldeído, tampão fosfato salina (PBS), 

tampão tris salina (TBS), collagenase tipo II, protease, azul de Trypan, coquetel 

inibidor de protease, Triton X-100, Meio Eagle modificado por Dulbecco – DMEM, 

lactato de cálcio, piruvato de sódio, insulina, albumina conjugada à isotiocianato de 

fluoresceína, persulfato de amônio, anticorpo monoclonal anti-β-actina produzido em 

camundongo, fenilmetanosulfonilfluorido (PMSF), ortovanadato de sódio, ácido 

deoxicolato de sódio, pirofosfato de sódio tetrabásico, fluoreto de sódio, coquetel 

inibidor de proteases, tris HCl, Glicina, tetrametiletilenediamina (TEMED). Invitrogen 

(Carlsbad, CA, USA): anticorpo anti cabra conjugado a Alexa flúor 647 produzido 

em coelho, anticorpo anti-rato ligado a Alexa flúor 488 produzido em galinha, 

tripsina-EDTA, soro bovino fetal, dodecil sulfato de sódio (SDS). Vector 

Laboratories Inc. (Burlingame, CA, USA): meio de montagem Vectashield com 

“4',6-diamidino-2-phenylindole” (DAPI), IgG anticamundongo conjugada a 

fluoresceína produzida em cavalo, IgG anticamundongo conjugada a Texas red 

produzida em cavalo, IgG anticoelho conjugada a Texas red produzida em cabra, 

IgG anticoelho conjugada a fluoresceína produzida em cabra, IgG anti-rato 

conjugada a Texas red produzida em cabra. Promega Corporation (Madison, WI, 

USA): Cell Titer 96 solução aquosa para ensaio de proliferação celular (3-(4,5-
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dimetiltiazol-2-yl)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio) / MTS). R&D 

Systems Inc. (Minneapolis, MN, USA): proteína MIF recombinante de camundongo 

(mrMIF). F. Hoffmann-La Roche Ltd (Basel, Suíça): kit para detecção in situ de 

morte celular ligado à fluoresceína. Honeywell Riedel-de Haën (Morristown, NJ, 

USA): Cloreto de amônio. Bender MedSystems Gmbh (Vienna, Áustria): anticorpo 

monoclonal anti CD44 (V4) produzido em rato. BD Biosciences (Franklin Lakes, 

NJ, USA): anticorpo monoclonal anti CD74 produzido em rato, Mitos plus Serum 

Extender. Developmental Studies Hybridoma Bank (Iowa City, IA, USA): 

anticorpo monoclonal anti citoqueratina endo A (TROMA I) produzido em rato. 

Thermo Fisher Scientific Inc. (Waltham, MA, USA): Permount®, Restore Plus 

Western Blot Stripping Buffer, BCA Protein Assay Reagent (bicinchoninic acid). 

Vitrocell-Embriolife (Campinas, SP, Brasil): Sulfato de Gentamicina, Anfotericina 

B, Penicilina/Estreptomicina. Santa Cruz Biotechnology (CA, USA): anticorpo 

policlonal anti Ki67 produzido em cabra, anticorpo secundário anti IgG de coelho 

conjugado a HRP produzido em cabra, anticorpo secundário anti IgG de 

camundongo conjugado a HRP produzido em cabra. 

 

3.2 Animais 

 

Neste estudo foram utilizados camundongos da linhagem CD-1 (Mus 

musculus domesticus) importados pela empresa LGC Scientific Supply, Inc. (Miami, 

FL, USA) do produtor Charles River Laboratories International, Inc. (Wilmington, MA, 

USA), mantidos no Biotério de Experimentação do Departamento de Biologia Celular 

e do Desenvolvimento, na temperatura de 23  2 oC e 55  5% de umidade, em 

ciclos de 12 horas de luz e 12 horas de escuro e sob regime de água e ração 

granulada ad libidium. Para o acasalamento, fêmeas virgens com aproximadamente 

três meses de idade foram colocadas na gaiola do macho (2:1) e na manhã seguinte 

foi pesquisada a presença de rolha vaginal, que determinou a metade do primeiro 

dia de gestação (dg). Um total de 120 fêmeas grávidas foi utilizado em todos os 

experimentos. 
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3.2.1 Comitê de ética 

 

Todos os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com os 

princípios éticos estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de 

Laboratório - SBCAL, e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (CEUA/ICB), 

coordenada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - 

CONCEA. Os procedimentos foram iniciados após licença cedida pelo CEUA/ICB. 

 

3.3 Obtenção das células deciduais e manutenção in vitro 

 

No dia 7.5 de gestação, as fêmeas foram sacrificadas por deslocamento 

cervical e laparotomizadas para obtenção dos sítios de implantação (Figura 3). 

Imediatamente após a exposição dos cornos uterinos, a porção mesometrial dos 

úteros gravídicos foi isolada para a obtenção de células deciduais de acordo com 

Borbely et al. (2012). 

 

Figura 3 – Esquema do sítio de implantação 

 

O esquema mostra um sítio de implantação indicando a decídua mesometrial (DM), a decídua anti 
mesometrial (DA), o cone ectoplacentário (CE) e o embrião (E). 
 

 

Os fragmentos de decídua mesometrial mantidos em PBS 0,1 M pH 7,4 estéril 

foram manualmente isolados dos demais tecidos maternos e fetais sob 

estereomicroscópio e transferidos para meio de cultivo DMEM estéril com 10% SBF 

e antibióticos (penicilina/estreptomicina 0,5 mg/mL). A porção decidual assim obtida 

foi fragmentada e submetida à solução de colagenase IA (3,6 mg/mL) e protease 

(1,2 mg/mL) por 30 minutos a 37 ºC para a separação das células. O processo 

enzimático foi interrompido pelo acréscimo DMEM com 20% de SBF. As amostras 
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foram centrifugadas a 1.000 rpm por 5 minutos a 4 ºC e o pellet ressuspendido em 

solução aquosa de hemólise com 0,83% de cloreto de amônio em meio de cultivo 

para remoção das hemácias. Após nova centrifugação, o pellet foi ressuspendido em 

1 mL de DMEM suplementado e fresco para a contagem do número de células e 

estimativa das taxas de viabilidade pelo método de exclusão com Azul de Trypan. 

Cones ectoplacentários, estruturas formadas exclusivamente por células 

trofoblásticas de origem epitelial, foram isolados da decídua, lavados com PBS 0,1 

M pH 7,4 10% de SBF a 37 ºC e transferidos para placas de cultura contendo 

lamínulas (13 mm de diâmetro) em meio DMEM suplementado, por 24 horas em 

condições semelhantes as descritas para as células deciduais e utilizadas como 

controle em reações imunohistoquímicas. 

 

3.4 Delineamento experimental 

 

As células deciduais foram obtidas para manutenção em cultivo primário, 

plaqueadas na proporção de 2,5x105 células/poço em lamínulas ou diretamente 

sobre placas de cultivo de 24 poços (TPP Techno Plastics Products AG, Suíça) ou 

na proporção de 1x104 células/poço sobre placas de 96 poços (TPP Techno Plastics 

Products AG, Suíça). As células foram mantidas em DMEM estéril suplementado 

com lactato de cálcio (0,5 mg/mL), insulina (0,2 µg/mL), BSA (4 mg/mL), Mitos (1 

µg/mL), L-glutamina (0,1 mM), antibióticos (penicilina/estreptomicina 0,5 mg/mL) e 

SBF 10% em incubadora (Lab-Line Instruments modelo 6201, Kerala, India) em 

atmosfera úmida, a 37 ºC contendo 5% de dióxido de carbono. 

Após 24 h as culturas tiveram seus meios substituídos e dependendo do 

ensaio experimental permaneceram em cultivo por adicionais 24 horas. Estes 

ensaios incluíram a determinação das taxas de viabilidade celular, de proliferação, 

de morte por apoptose e necrose e expressão de proteínas em culturas acrescidas 

ou não de: proteína MIF recombinante de camundongo – mrMIF ou inibidores de 

fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K): LY294002 (LY) e Wortmannin (WT) ou ambos 

associados: mrMIF + LY + WT. Experimentos também foram realizados na presença 

de peróxido de hidrogênio, utilizado como indutor de morte celular. Cada ensaio foi 

realizado em triplicata amostral e experimental.  

Durante o período experimental, as células aderidas foram avaliadas quanto 

às características morfológicas e quanto à pureza da população celular isolada, 
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utilizando-se como marcadores a expressão de citoqueratina (presente em células 

epiteliais), vimentina (células de origem mesenquimal) e alfa 2-macroglobulina e 

desmina (marcadores específicos de células deciduais) (ABRAHAMSOHN; ZORN, 

1993; GU et al., 1992; OLIVEIRA et al., 2000; TANG; GULLER; GURPIDE, 1993; 

THOMAS, 1993). 

 

3.5 Caracterização das células mantidas in vitro 

 

3.5.1 Análise morfológica 

 

Para a análise morfológica, as lamínulas contendo as células deciduais foram 

removidas do sistema de cultivo após 24 e 48 h, fixadas em 4% de paraformaldeído 

em PBS 0,1M pH 7,4, coradas com hematoxilina-eosina, desidratadas, diafanizadas, 

montadas em lâmina histológica com Permount® e analisadas sob microscopia de 

luz convencional (Axioskop2, Zeiss, Alemanha). As células mantidas em incubadora 

foram analisadas sob microscopia de fase (Axiovert S100, Zeiss, Alemanha) a as 

imagens capturadas com câmera AxioCamERc5s (Zeiss, Alemanha). 

 

3.5.2 Imunolocalização de antígenos utilizados como marcadores das células 

deciduais 

 

Para a imunolocalização de vimentina (antígenos utilizados como marcadores 

de células mesenquimais), desmina e alfa2-macroglobulina (antígenos utilizados 

como marcadores de células deciduais), as células mantidas sobre lamínulas foram 

fixadas em metanol por 10 minutos a -20 ºC. Após fixação, as células foram lavadas 

em PBS 0,1 M pH 7,4 e incubadas em 1% BSA em PBS, por 30 minutos, a 

temperatura ambiente, para bloqueio das ligações inespecíficas. As concentrações 

dos anticorpos primários utilizadas neste ensaio experimental estão compiladas na 

Quadro 1. Todos os anticorpos foram diluídos em 1% BSA em PBS e utilizados para 

incubação das culturas por 1 hora e 30 minutos, a temperatura ambiente. Após 3 

lavagens com PBS as culturas foram novamente incubadas por 45 minutos, a 

temperatura ambiente, em câmara escura, com os anticorpos secundários conforme 

Quadro 1, todos diluídos 1:50 em BSA 1% em PBS. As lamínulas contendo as 

células foram então lavadas com PBS novamente, montadas com o meio de 
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montagem Vectashield® com DAPI e analisadas em microscópio de fluorescência 

(Axioskop 2, Zeiss, Alemanha). Como controle negativo o anticorpo primário foi 

omitido da reação.  

Para confirmar a ausência de células de origem epitelial no cultivo de células 

deciduais, também foi realizada imunomarcação para citoqueratina (marcador de 

células epiteliais). Como controle positivo, foram utilizados cones ectoplacentários 

cultivados por 24 horas, conforme descrito no item 3.3. Semelhantemente aos 

demais marcadores, após fixação, permeabilização e bloqueio das ligações 

inespecíficas, as culturas de decídua e as de cone ectoplacentário foram incubadas 

com o anticorpo anti-citoqueratina (TROMA1) diluído em BSA 1% em PBS conforme 

Quadro 1, por 1 hora e 30 minutos. Após lavagens em PBS foi realizada a 

incubação com o anticorpo secundário (Quadro 1) diluído também em BSA 1% em 

PBS por 45 minutos, em câmara escura, após período o qual as culturas foram 

lavadas novamente e montadas com Vectashield® com DAPI e analisadas em 

microscópio de fluorescência (Axioskop 2, Zeiss, Alemanha). Como controle 

negativo o anticorpo primário foi omitido da reação.  

 

Quadro 1 - Anticorpos primários e secundários utilizados nas reações de 
imunomarcação 

 
 ANTICORPO PRIMÁRIO DILUIÇÃO ANTICORPO SECUNDÁRIO DILUÍDO 1:50 

1 IgG de rato contra CD44 var (v4), monoclonal 1:75 IgG de galinha conjugado a Alexa fluor 488 anti-rato 

2 IgG de rato anti-CD74, monoclonal 1:25 IgG de cabra conjugado a Texas red anti-rato 

3 IgG de coelho anti-MIF, policlonal 1:50 IgG de cabra conjugado a Texas red anti-coelho 

4 Soro de cabra anti alfa-2-macroglobulina 1:50 IgG de coelho conjugado a Alexa fluor 647 anti-cabra 

5 IgG de camundongo anti-Desmina, monoclonal 1:50 IgG de cavalo conjugado a Fluoresceína anti-camundongo 

6 Soro de cabra anti-vimentina 1:50 IgG de coelho conjugado a Alexa fluor 647 anti-cabra 

7 IgG de rato anti-citoqueratina (TROMA I), monoclonal 1:200 IgG de galinha conjugado a Alexa flúor 488 anti-rato 

8 IgG de coelho anti pAKT1 (SER473), policlonal 1:75 IgG de cabra conjugado a Fluoresceína anti-coelho 

9 IgG de coelho anti pan-AKT, policlonal 1:100 IgG de cabra conjugado a Fluoresceína anti-coelho 

10 IgG de coelho anti pMDM2 (SER166), policlonal 1:100 IgG de cabra conjugado a Fluoresceína anti-coelho 

11 IgG de coelho anti-MDM2, policlonal 1:75 IgG de cabra conjugado a Fluoresceína anti-coelho 

12 IgG de cabra anti Ki-67, policlonal 1:50 Universal LSAB, anti-coelho/camundongo/cabra  
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3.6 Ensaios de morte celular 

 

3.6.1 Reação de TUNEL para identificação de células em processo de morte por 

apoptose 

 

Para identificar a melhor concentração e avaliar a ação de MIF sobre o 

processo de morte celular por apoptose as células plaqueadas sobre lamínulas 

receberam após 24 horas meio com restrição de SBF por 1 hora (DMEM acrescido 

de 0,1% de SBF) e em seguida foram tratadas com mrMIF nas seguintes 

concentrações: 25, 50, 100 e 200 ng/mL. Amostras que não receberam mrMIF foram 

utilizadas como controle. Após 24 h de tratamento as células foram lavadas em PBS 

e fixadas em 4% paraformaldeído tamponado e submetidas à reação de TUNEL 

(terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP Nick end labeling). Para isto, utilizou-se 

o kit para detecção in situ de morte celular ligado à fluoresceína conforme 

recomendações do fabricante: lavagem em PBS 0,1 M pH 7,4, permeabilização por 

2 minutos sobre gelo com Triton X-100 0,1% em solução aquosa de citrato 0,1%, 

novas lavagens em PBS, incubação no ”mix” constituído por 4 μL de enzima para 10 

μL de marcador por 1 hora a 37 ºC em câmara úmida e escura e, após novas 

lavagens com PBS, montagem das lamínulas com meio Vectashield® com DAPI. As 

células foram analisadas ao microscópio de fluorescência (Axioskop, Zeiss, 

Alemanha), e as imagens capturadas através do sistema AxioVision (Zeiss, 

Alemanha). A quantificação foi realizada a partir do número de células reativas, ou 

seja, células em apoptose, sobre o número total de células por campo. Um total de 

cinco campos randomicamente selecionados em um aumento de 100 X, e um total 

de cinco culturas para cada tratamento foram analisadas para o cálculo dos valores 

médios percentuais. 

 

3.6.2 Coloração com albumina-FITC para identificação de células em processo de 

morte por necrose 

 

Para o ensaio de necrose com o objetivo de analisar o grau de citoxicidade e 

interferência dos procedimentos na sobrevivência celular, após tratamento conforme 

descrito acima na seção 3.6.1, as células deciduais foram incubadas ainda em 

cultivo com albumina conjugada à isotiocianato de fluoresceína (FITC) na 
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concentração de 3 mg/mL por 5 minutos, lavadas, fixadas em 4% paraformaldeído 

tamponado, e montadas com Vectashield®. As culturas foram então observadas em 

microscópio de fluorescência (Axioskop, Zeiss, Alemanha). Células coradas e o total 

de células por campo microscópico foram contadas em cinco campos 

randomicamente selecionados em um total de cinco culturas para cada tratamento, 

para o cálculo dos valores médios percentuais. 

 

3.7 Viabilidade das células deciduais 

 

3.7.1 Viabilidade em função do tempo de cultivo 

 

Para análise da viabilidade celular em função do tempo de cultivo, 2x105 

células deciduais foram cultivadas em placas de 24 poços por 24, 48, 72, 96 e 120 

horas. Após cada período as células foram lavadas com PBS 0,1 M pH 7,4 e 

destacadas da placa utilizando-se Tripsina-EDTA 0,5% por 5 minutos a 37 ºC. Cada 

amostra de cada tempo experimental foi ressuspendida em meio fresco DMEM 

suplementado conforme descrito na seção 3.4, e quantificadas em câmara de 

Neubauer para a contagem do número de células e avaliação da taxa de viabilidade 

celular pelo método de exclusão com azul de Trypan 0,4%. Neste método as células 

mortas são coradas e, portanto, excluídas da contagem. Os dados obtidos foram 

normatizados em função do número de células viáveis inicialmente inseridos nas 

placas de cultivo e suas médias comparadas entre si em relação ao tempo de 

cultivo.  

 

3.7.2 Imunolocalização de Ki67 

 

Para a imunolocalização de Ki67, as células cultivadas sobre lamínulas em 

placa de 24 poços, por 24 horas foram fixadas em 4% paraformaldeído tamponado 

por 20 minutos e permeabilizadas com 0,1% Triton X-100 em PBS 0,1 M pH 7,4 por 

5 minutos. Após sucessivas lavagens foram incubadas com metanol e peróxido de 

hidrogênio na proporção 1:1 para bloqueio da peroxidase endógena, e após novas 

lavagens em PBS, submetidas à solução de BSA 1% em PBS, para bloqueio das 

ligações inespecíficas. As culturas foram então incubadas por 1 hora e 30 minutos 

no anticorpo primário anti-Ki67 e respectivo anticorpo secundário conforme descrito 
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na Quadro 1. Após lavagens em PBS, as células foram incubadas com 

estreptoavidina-HRP por 30 minutos e a revelação enzimática da peroxidase 

realizada com tetracloreto de 3,3’diaminobenzidina (DAB) por 10 minutos. As células 

foram contracoradas com hematoxilina de Mayer por 10 minutos e analisadas em 

microscópio de luz convencional (Axioskop 2, Zeiss, Alemanha). Como controle 

negativo o anticorpo primário foi omitido da reação. 

 

3.7.3 MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-

tetrazólio) 

 

Para avaliar o grau de interferência de MIF no processo de viabilidade celular, 

foram mantidas 1x104 células deciduais por poço, em placas com 96 poços. Após as 

primeiras 24 horas em cultura, o meio foi substituído por outro com restrição de SBF 

(DMEM acrescido de 0,1% de SBF) aonde as culturas permaneceram por 1 h. A 

seguir as células foram lavadas com PBS 0,1M pH 7,4 e submetidas ao tratamento 

com mrMIF nas concentrações de 25, 50, 100 e 200 ng/mL em meio de cultivo por 

adicionais 24 horas. A análise foi então realizada pela reatividade do MTS, medida 

por absorbância, aplicado a 10% em meio de cultivo, após incubação por 3 horas a 

37 ºC. A leitura foi realizada em leitor de microplacas (EL 800 G, BioTek Instruments 

Inc., Winooski, VT, USA) a 490 nm. Como referência utilizou-se meio de cultivo com 

MTS a 10% em poços sem células, sendo os dados normatizados com a amostra 

que não recebeu tratamento, ou seja, foi incubada somente com meio de cultivo 

suplementado sem mrMIF. Neste ensaio os experimentos foram repetidos três vezes 

em diferentes ocasiões e realizados em quadriplicata. 

 

3.8 Expressão de MIF e seus receptores pelas células deciduais in vitro 

 

Para a imunolocalização de MIF, as células mantidas sobre lamínulas foram 

fixadas em metanol por 10 minutos a -20 ºC. Após fixação, as células foram lavadas 

em PBS 0,1M pH 7,4 e incubadas em 1% BSA em PBS, por 30 minutos, a 

temperatura ambiente, para bloqueio das ligações inespecíficas. O anticorpo anti-

MIF foi diluído 1:50 em 1% BSA em PBS e utilizado para incubação das culturas por 

1 hora e 30 minutos, a temperatura ambiente. Após três lavagens com PBS as 

culturas foram novamente incubadas por 45 minutos, a temperatura ambiente, com o 
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anticorpo secundário conforme Quadro 1, diluído 1:50 em BSA 1% em PBS. As 

lamínulas contendo as células cultivadas foram então lavadas com PBS novamente, 

montadas com o meio de montagem Vectashield® com DAPI e analisadas em 

microscópio de fluorescência (Axioskop 2, Zeiss, Alemanha). Como controle 

negativo o anticorpo primário foi omitido da reação. 

Para o complexo receptor CD44/CD74, as células cultivadas sobre lamínulas 

em placa de 24 poços, por 24 horas, foram fixadas em paraformaldeído 4% em PBS 

0,1 M pH 7,4 por 20 minutos a temperatura ambiente. Após fixação, as células foram 

lavadas em PBS 0,1M pH 7,4 e incubadas em albumina sérica bovina (BSA) 1% em 

PBS, por 30 minutos a temperatura ambiente, para bloqueio das ligações 

inespecíficas. O anticorpo primário anti CD44 foi incubado e homogeneizado com o 

respectivo anticorpo secundário anti rato conjugado a Alexa flúor 488 em um tubo, 

diluídos em BSA 1% em PBS, e em seguida aplicado às células para incubação por 

1 hora e 30 minutos. Após lavagem em PBS 0,1M pH 7,4, as culturas foram 

incubadas por 1 hora e 30 minutos com anticorpo anti CD74 (após sua incubação 

com o anticorpo secundário anti rato conjugado a Texas red em um tubo diluídos em 

BSA 1% em PBS). A concentração dos anticorpos secundários foi sempre de 1:50 e 

a dos anticorpos primários estão compiladas na Quadro 1. Os procedimentos foram 

realizados a temperatura ambiente em câmara escura. As lamínulas contendo as 

células cultivadas foram então montadas com o meio de montagem Vectashield® e 

analisadas em microscópio de fluorescência (Axioskop 2, Zeiss, Alemanha). Como 

controle negativo o anticorpo primário foi omitido da reação. 

 

3.9 Ensaios de sobrevivência celular mediada pelo MIF 

 

Para testar os efeitos do MIF como mediador de sobrevivência celular, injúria 

foi induzida nas células cultivadas através da administração de peróxido de 

hidrogênio (H2O2). Para determinar a concentração adequada desta espécie reativa 

de oxigênio, capaz de afetar a viabilidade das células cultivadas sem destruir 

completamente a cultura, curvas dose-resposta em função da morte por apoptose e 

necrose foram estimadas em ensaios utilizando as concentrações de 0, 250 μM, 500 

μM, 1 mM, 2 mM e 4 mM de H2O2 em meio DMEM suplementado, após restrição de 

SBF por 1 hora. Os efeitos do MIF sobre a indução de morte pelo H2O2 foram 
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avaliados após a administração de 25 ng/mL de mrMIF, 24 h antes da administração 

de H2O2 e após restrição de SBF por 1 hora. 

 

3.10 Expressão proteica nas células deciduais tratadas com mrMIF 

 

3.10.1 Tratamento com mrMIF 

 

Para esta análise, após 24 horas de cultivo e restrição de SBF por 1 hora, as 

células foram tratadas com os inibidores da proteína PI3K: 50 mΜ de LY294002 

(STARLETS et al., 2006; VLAHOS et al., 1994) e 100 nM de Wortmannin (POWIS et 

al., 1994; STARLETS et al., 2006) juntos, por 15 minutos seguido por tratamento 

com 25 ng/mL de mrMIF, por adicionais 15 min. Controles foram realizados 

utilizando-se ensaios similares que: i) não receberam mrMIF ou inibidores de PI3K, 

ii) que não receberam mrMIF, apenas os inibidores de PI3K e, iii) que receberam 

mrMIF, mas não os inibidores de PI3K. Os experimentos foram realizados em 

triplicatas e repetidos em diferentes ocasiões. 

 

3.10.2 Análise por imunofluorescência 

 

Após os tratamentos, as células foram lavadas com PBS 0,1M, fixadas em 4% 

paraformaldeído tamponado por 20 min, permeabilizadas com 0,1% Triton X-100 em 

PBS 0,1 M pH7,4 por 5 min e seguiram protocolo específico para imunomarcação 

conforme descrito na seção 3.5.2 e Quadro 1, para a imunolocalização das 

proteínas pAKT, AKT, MDM2 e pMDM2.  

 

3.10.3 Análise por Western Blotting 

 

 Para obtenção das amostras para análise da expressão proteica de AKT, 

pAKT, MDM2 e pMDM2 nas células deciduais após tratamento com mrMIF conforme 

descrito no item 3.10.1, foram lavadas três vezes com PBS 0,1M pH 7,4 e lisadas na 

placa de cultura sobre gelo com tampão RIPA (NP40 1%, Na-deoxicolato 0,25%, 

NaF 2 mM, NaCl 150 mM, PMSF 1 mM, Na3VO4 1 mM, EDTA 1 mM e Tris-HCl 50 

mM pH 7,4) acrescido de um coquetel inibidor de protease, por 10 minutos. A 

suspensão foi centrifugada a 11000 rpm por 20 minutos a 4 ºC, e a partir do 
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sobrenadante foi determinada a concentração de proteína total de cada amostra 

utilizando-se o kit BCA Protein Assay Reagent (bicinchoninic acid) a qual leitura foi 

realizada em leitor de microplacas a 562 nm (EL 800 G, BioTek Instruments Inc., 

Winooski, VT, USA). Utilizando os dados desta quantificação as amostras foram 

preparadas de modo que 20 μL contivessem 30 μg de proteína total em um tampão 

de amostra (Tris 85 mM, DTT 40 mM, glicerol 17%, SDS 0,1% e azul de bromofenol 

0,4% diluídos em água Milli-Q), submetidas a 95 ºC por 5 minutos em placa de 

banho seco (DB-2ª, TECHNE, Bibby Scientific Limited, Staffordshire, UK) e 

armazenadas a -80 ºC. Em uma etapa subsequente, as proteínas presentes nas 

amostras foram separadas por eletroforese SDS-PAGE em gel de poliacrilamida a 

10% a uma voltagem de 110 V (Fonte Power Pac HC, Bio-Rad Laboratories, CA, 

USA) durante cerca de 1 hora e 15 minutos. As proteínas já separadas pelo peso 

molecular foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose de 0,45 μm 

(Merck Millipore Headquarters, Billerica, MA, USA) a uma voltagem de 100 V por 1 

hora, sob gelo, a 4 ºC, que foi corada com solução de Ponceau Red a 0,5% para 

constatação da conclusão da transferência e sua imagem capturada. No blotting, a 

membrana foi lavada duas vezes com 0,1 M TBS pH 7,5 com Tween 20 0,1% (TBS-

T) e incubada em solução de bloqueio das reações inespecíficas contendo 5% de 

leite desnatado (para as proteínas não fosforiladas e β-actina) ou BSA 2% (para as 

proteínas fosforiladas), ambas soluções em TBST por 1 hora a temperatura 

ambiente sob agitação. Após o período de bloqueio, a membrana foi incubada 

overnight a 4 ºC nos anticorpos primários diluídos na respectiva solução de bloqueio 

sob agitação, e no dia seguinte após sucessivas lavagens nos anticorpos 

secundários diluídos também em solução de bloqueio, incubado por 1 hora e 30 

minutos sob agitação a temperatura ambiente. As diluições dos anticorpos primários 

e secundários estão descritas na Quadro 2. A revelação foi executada com kit ECL 

preparado na proporção de 40:1 (solução A para solução B, respectivamente), 

conforme orientações do fabricante (Amersham Biosciences Uppsala, Suécia) a qual 

a membrana ficou exposta por 1 minuto e a partir da qual as bandas foram 

detectadas por quimioluminescência impressas em filme de raio-X. A análise foi 

realizada por densitometria: os filmes foram escaneados em Multifuncional Canon 

modelo Image Runner 1025iF (Canon USA Inc., NY, USA) e as bandas de proteínas 

reconhecidas pelo anticorpo e impressas no filme foram quantificadas com o auxílio 

do software Image J (NIH, Bethesda, USA). A média dos valores obtidos foi utilizada 
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para cálculo da razão entre a proteína na sua forma fosforilada pela não fosforilada, 

normatizadas pela β-actina, utilizada como proteína de referência. 

 

Quadro 2 - Anticorpos primários e secundários utilizados nas reações de Western 

Blotting 

 Anticorpo Primário Diluição Anticorpo Secundário Diluído 1:2000 

1 IgG de camundongo anti-β-actina, Clone AC-15 monoclonal 1:5000 IgG de cabra conjugado a HRP anti-camundongo 

2 IgG de coelho anti pMDM2 (SER166), policlonal 1:500 IgG de cabra conjugado a HRP anti-coelho 

3 IgG de coelho anti-MDM2, policlonal 1:250 IgG de cabra conjugado a HRP anti-coelho 

4 IgG de coelho anti pAKT1 (SER473), policlonal 1:500 IgG de cabra conjugado a HRP anti-coelho 

5 IgG de coelho anti pan-AKT, policlonal 1:1500 IgG de cabra conjugado a HRP anti-coelho 

 

3.11 Análise estatística 

 

Em todos os ensaios, o total de células reativas em função do total de células 

por campo microscópico foi utilizado como meio de avaliar os diferentes parâmetros 

celulares. Foram contados pelo menos cinco campos por cultura, selecionados 

randomicamente, em culturas realizadas em pelo menos três diferentes ocasiões. A 

análise quantitativa da expressão proteica foi realizada a partir dos valores médios 

obtidos da relação entre a proteína analisada e a proteína de referência (β-actina), 

após a normatização, também foi analisada a relação entre a forma fosforilada e a 

forma não-fosforilada correspondente. As médias e os desvios padrão foram 

calculados utilizando-se o programa Excel for Windows 2007 (Microsoft Corporation, 

Charlotte, North Carolina, USA). Os valores foram comparados pelo teste ANOVA 

que foram confirmados pelo Teste Kruskal –Wallis utilizando-se o programa 

GraphPad InsStat 3.0 (GraphPad Software, San Diego, California, USA), 

considerados estatisticamente significantes os valores de p≤0,05. 
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4 RESULTADOS 
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4.1 Caracterização das células deciduais 

 

Durante as primeiras 24 h de cultivo as células deciduais aderiram à placa de 

cultura e mostraram morfologia bastante homogênea, embora variassem em 

dimensões (Figura 5A). Estas células distribuíam-se sobre a placa de cultura, 

apresentando-se fusiformes ou triangulares com projeções afuniladas em suas 

extremidades. Os núcleos em geral arredondados exibiam nucléolos evidentes 

(Figura 5B). Neste período experimental, os contatos entre células pareceram 

ocasionais, não constituindo, desta forma, organização em camadas (Figuras 4A-B, 

5A-B). Em função do tempo de manutenção em cultivo, entretanto, houve 

confluência das células, que preencheram completamente a placa de cultura, 

estruturando-se em camadas (Figuras 4C-E). A análise mais pormenorizada destas 

células mostra que ocorreu hipertrofia celular com as células agora exibindo formas 

poligonais heterogêneas (Figura 4C). 

Valores obtidos a partir da contagem de células viáveis em função do tempo 

de cultivo e plotados na Figura 5D mostram que nas condições utilizadas, as 

culturas se mantém estáveis por 48 h após o que há um significativo (p<0,05) 

decréscimo no número de células viáveis na cultura. No entanto, a imunolocalização 

da proteína Ki-67, um marcador de proliferação celular, presente durante todas as 

fases ativas do ciclo celular (G1, S, G2 e mitose), mas não nas células em repouso 

(G0) indica que a grande maioria das células cultivadas aderidas encontra-se ativa 

(Figura 5C). 
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Figura 4 - Cultura de células deciduais 

As fotomicrografias mostram células deciduais in vitro com 24 (A) e 48 horas (B) em subconfluência, 
e em confluência após 72 (C), 96 (D) e 120 horas (E). Aumento de 100X. 
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Figura 5 - Viabilidade das células deciduais 

 
As fotomicrografias A e B representam culturas de células deciduais cultivadas por 24 horas, e 
coradas pela Hematoxilina e Eosina (HE). Observar em C células deciduais cultivadas por 24 h e 
submetidas à reação imunohistoquímica para localização do antígeno de proliferação celular Ki67 
(método enzimático com peroxidase, contracorado com Hematoxilina de Mayer). Notar a presença de 
núcleos reativos corados em marrom escuro. (D) O gráfico mostra a curva de crescimento das células 
cultivadas durante 120 horas de cultivo (n = 3, valores médios ± desvio padrão). Letras diferentes 
indicam diferenças estatisticamente significantes, teste t de Student (p<0,05). 

 

A natureza das células cultivadas foi comprovada por meio de reações 

imunohistoquímicas para a localização de filamentos intermediários de vimentina, 

que identifica células de origem mesenquimal (Figura 6A), desmina (Figura 6B) e 

alfa2 macroglobulina (Figura 6C), que identificam células deciduais. A contagem das 

células reativas para cada tipo de marcador foi de 100% para as células vimentina e 

alfa2 macroglobulina e de 87% para as células desmina-reativas (Figura 6E). 

Ainda, para avaliar a presença de possíveis contaminantes epiteliais, a 

presença de células reativas para filamentos intermediários de citoqueratina foi 
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pesquisada; no entanto, não foram observadas células reativas em nenhuma das 

culturas analisadas (Figuras 6D, F). Como controle positivo da reação utilizou-se 

fragmentos de cones ectoplacentários, de origem epitelial. Estas células foram 

reativas ao anticorpo anti citoqueratina (Figura 6D, detalhe). 

 

4.2 Expressão de MIF e seus receptores pelas células deciduais in vitro 

 

As células deciduais foram reativas aos anticorpos anti CD44 (Figura 7A) e 

anti CD74 (Figura7B), respectivamente, na proporção de 94% e 67% (Figura 7E). 

Quando realizada a dupla marcação, observou-se que cerca de 50% destas células 

colocalizavam os dois receptores, evidenciados em amarelo, resultado da 

sobreposição dos fluorocromos verde e vermelho (Figura 7C). As células deciduais 

também se mostraram reativas ao anticorpo anti MIF (Figuras 7D-E). 

 

4.3 Determinação da concentração ideal de mrMIF 

 

O ensaio de MTS mostrou que mrMIF nas concentrações de 25, 50 e 100 

ng/mL manteve a viabilidade das células deciduais cultivadas em níveis maiores do 

que o observado no grupo controle que não recebeu MIF (0 ng/mL) ou que o 

recebeu na concentração de 200 ng/mL (Figura 8A). Por outro lado, a redução dos 

níveis de apoptose nas culturas foi estatisticamente significante (p<0,05) para todos 

os grupos analisados em função do controle que não recebeu MIF (Figura 8B). A 

presença de células com membrana rompida identificadas pela presença de 

albumina-FITC, características de células em processo de morte celular por necrose, 

ao contrário, mostrou índices significantemente maiores em relação ao controle 

apenas na concentração de 200 ng/mL. Ainda, destacou-se o baixo índice de células 

rompidas quando à cultura foi adicionado MIF na concentração de 25 ng/mL (Figura 

8C). 
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Figura 6 - Caracterização das células deciduais 

 

(A-D) As fotomicrografias mostram a presença de marcadores de células de origem mesodérmica 
como os filamentos intermediários de vimentina (A, vim), de desmina (B, desm) e alfa-2-
macroglobulina (C, A2M), típicos de células deciduais e a ausência de filamentos de citoqueratina 
(D), que só são observados nas células trofoblásticas do cone ectoplacentário (D, CK, canto superior 
direito). (E-F) Os gráficos representam valores percentuais médios de células reativas para cada 
marcador em relação ao total de células presentes por campo microscópico (n = 3). 
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Figura 7 - Expressão de MIF e seus receptores pelas células deciduais cultivadas 

 

Células deciduais cultivadas por 24 horas foram imunoreativas para o coreceptor CD44 (A) e o 
receptor CD74 (B). Notar no ensaio de dupla marcação a colocalização do complexo 
receptor/coreceptor nestas células (C). As células também foram imunoreativas para a citocina MIF 
(D). Nas figuras C-D, os núcleos foram corados com DAPI. (E) Quantificação das células reativas a 
cada um dos marcadores analisados (valores médios ± desvio padrão, n = 3). Notar que 50 % das 
células foram reativas ao complexo receptor/coreceptor de MIF (CD44/CD74). 
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Figura 8 - Determinação da concentração ideal de mrMIF 

 

Quantificação das células deciduais viáveis (A, ensaio de MTS) ou em processo de morte celular por 
apoptose (B, reação de TUNEL) e necrose (C, células coradas por FITC-albumina) após tratamento 
com concentrações variáveis de mrMIF (0, 25, 50, 100 e 200 ng/mL). Letras diferentes indicam 
valores estatisticamente diferentes (p<0,05). 

 

4.4 Sobrevivência das células deciduais após tratamento com H2O2 na  

        presença de MIF 

 

A administração de concentrações maiores do que 500 M de H2O2 às 

culturas de células deciduais levou a um significativo aumento nas taxas de morte 
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por apoptose em relação ao controle (p<0,05, Figura 9A). Aumento significativo 

também foi observado em relação a células necróticas, porém somente em 

concentrações mais altas da ordem de 2 mM ou mais. Os níveis de grandeza deste 

aumento foram da ordem de 3x para a concentração de 2 mM e de 9x para a 

concentração de 4 mM (Figura 9B). 

Utilizando-se então a concentração de 2 mM de H2O2 em ensaios acrescidos 

de mrMIF (25 ng/mL), observa-se nas células cultivadas a redução dos índices 

apoptóticos (p<0,05), mas não dos necróticos para valores abaixo dos encontrados 

no controle, que não recebeu nenhum tratamento (Figuras 9C-D). 

 

4.5 Imunolocalização e expressão das proteínas AKT e MDM2 nas formas 

fosforilada e não fosforilada 

 

Foi imunolocalizado nas células deciduais em todos os grupos experimentais 

as proteínas p-Akt e pMDM2, em culturas que não receberam qualquer tratamento 

(controle), culturas tratadas com MIF (25 ng/mL mrMIF), em culturas tratadas com os 

inibidores do PI3K e culturas tratadas com MIF e inibidores do PI3K. A reatividade 

aos anticorpos mostrou diferenças em relação à quantidade e intensidade de células 

marcadas (Figuras 10E-H, 11E-H) nos diferentes tratamentos, bem como para sua 

forma não fosforilada. (Figuras 10A-D, 11A-D). 
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Figura 9 - Sobrevivência das células deciduais após tratamento com H2O2 

 

Células cultivadas e em processo de morte celular por apoptose (A) e necrose (B) foram 
quantificadas após tratamento com 250 μM, 500 μM, 1 mM, 2 mM e 4 mM de H2O2. Células TUNEL 
reativas e coradas pelo FITC-albumina após tratamento com 25ng/mL mrMIF por 24 horas e 2 mM de 
H2O2 estão compiladas nos gráficos C e D, respectivamente. Letras diferentes indicam valores 
estatisticamente diferentes (p<0,05). 
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Figura 10 - Imunolocalização de AKT e pAKT em células deciduais 

 

As fotomicrografias mostram respectivamente células deciduais não tratadas e células tratadas com: 
mrMIF (25 ng/mL), com os inibidores LY294002 (LY) (50μM) e Wortmannin (WT) (100nM) e com os 
inibidores e MIF (A-D) imunoreativas para AKT. Na mesma sequencia estão representados os 
tratamentos e imunoreatividade para pAKT (E-H). DAPI cora os núcleos. 
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Figura 11 - Imunolocalização de MDM2 e pMDM2 em células deciduais 

 

As fotomicrografias mostram respectivamente células deciduais não tratadas e células tratadas com: 
mrMIF (25 ng/mL), com os inibidores LY294002 (LY) (50μM) e Wortmannin (WT) (100nM) e com os 
inibidores e MIF (A-D) imunoreativas para MDM2. Na mesma sequência estão representados os 
tratamentos e imunoreatividade para pMDM2 (E-H). DAPI cora os núcleos. 
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4.5.1 Western Blotting 

 

A expressão de AKT e MDM2 assim como de suas formas fosforiladas foi 

analisada. No imunoblotting os anticorpos reconheceram as respectivas bandas 

(anti-AKT de 60kDa, anti-pAKT de 62kDa, anti-MDM2 de 55kDa, anti-pMDM2 de 

85kDa, além do controle, β-actina que reconheceu uma banda de 42 kDa) que foram 

quantificadas por densitometria (Figuras 12A,C). Não se observou diferenças 

significativas entre os grupos para AKT e MDM2 (p≥0,05). Já para as formas 

fosforiladas houve um maior índice de expressão nos grupos tratados com mrMIF 

comparado aos outros grupos, diferença que foi mantida após realizada a razão das 

respectivas formas fosforiladas sobre as não fosforiladas (p≤0,001, Figuras B e D, 

Tabela 1). A análise comparativa entre os demais grupos não apresentou diferenças 

significativas (p≥0,05) (Tabela 1). Os valores foram comparados pelo teste ANOVA 

que foram confirmados pelo Teste Kruskal –Wallis utilizando-se o programa 

GraphPad InsStat 3.0 (GraphPad Software, San Diego, California, USA), 

considerados estatisticamente significantes os valores de p≤0,05. 

 

Tabela 1 – Análise estatística dos resultados da expressão proteica 

Grupos AKT pAKT pAKT/AKT MDM2 pMDM2 pMDM2/ MDM2 

CTxMIF p≥0,05 p≤0,001 p≤0,001 p≥0,05 p≤0,001 p≤0,001 

CTxInib. p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 

CTxInib.+MIF p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 

MIFxInib. p≥0,05 p≤0,001 p≤0,001 p≥0,05 p≤0,001 p≤0,001 

MIFxInib.+MIF p≥0,05 p≤0,001 p≤0,001 p≥0,05 p≤0,001 p≤0,001 

Inib.xInib.+MIF p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 

 

Diferenças significativas entre os grupos (p≤0,05). Teste ANOVA foi utilizado para comparação que foi 

confirmado pelo Teste Kruskal –Wallis. 
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Figura 12 – Quantificação de AKT, pAKT, MDM2 e pMDM2 em células deciduais 

 

Células deciduais foram cultivadas e tratadas com mrMIF (25ng/mL) (MIF) e/ou com os inibidores 
(Inib.) LY294002 (50μM) e Wortmannin (100nM) além do grupo controle que não recebeu tratamento. 
A expressão de AKT, pAKT (A) e a relação entre a proteína na sua forma fosforilada e não-fosforilada 
também foi medida e estão compiladas no gráfico B (pAKT/AKT). O mesmo procedimento de 
quantificação foi realizado para MDM2 e pMDM2 (C) bem como sua relação foi medida e está 
compilada no gráfico D (pMDM2/MDM2). 
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5 DISCUSSÃO 
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Estudos prévios mostraram que muitas das características morfológicas e 

funcionais das células deciduais são mantidas quando cultivadas (ALMEIDA et al., 

2007; BORBELY et al., 2012; KEARNS; LALA, 1983). Em nosso estudo também 

observamos semelhanças morfológicas com células deciduais in vivo e com as 

cultivadas e descritas previamente. Após períodos maiores do que 96 h de cultivo, 

estas células mostraram ausência de inibição por contato, dispondo-se em camadas 

estratificadas, hipertrofia predominando sobre proliferação e expressão de 

marcadores típicos tais como α-2-macroglobulina, vimentina e desmina 

(ABRAHAMSOHN; ZORN, 1983; BORBELY et al., 2012; GU et al., 1992; TANG; 

GULLER; GURPIDE, 1993; THOMAS, 1993). A ausência de células expressando 

filamentos de citoqueratina também favoreceu a idéia de que a técnica de 

isolamento foi adequada eliminando possíveis contaminantes embrionários ou 

epiteliais maternos, eventualmente provenientes do epitélio luminal ou glândulas 

uterinas remanescentes. 

Do ponto de vista funcional, estas células não apresentaram proliferação, mas 

mantiveram-se estáveis em cultivo pelas primeiras 48 h após o que se observou um 

evidente declínio no número de células viáveis. Esta característica já havia sido 

descrita anteriormente (BABIARZ; ROMAGNANO; KURILLA, 1992; BORBELY et al., 

2012) e atribuída ao fato de se tratar de uma cultura primária de células 

terminalmente diferenciadas e com meia-vida in vivo pré-estabelecida. A decídua 

mesometrial diferencia-se durante a formação da placenta ao redor do 8º dia de 

gestação, atinge seu máximo de desenvolvimento ao redor do dia 10 e em seguida 

regride, desaparecendo por completo antes do pleno estabelecimento da placenta 

ao redor do dia 14 da prenhez, em camundongos (ABRAHAMSOHN; ZORN, 1993). 

Correlacionando a fisiologia decidual mesometrial com a sobrevida destas células 

em cultura, parece que o ciclo de vida destas células se manteve também in vitro, 

como já visto por outros grupos (BABIARZ; ROMAGNANO; KURILLA, 1992; 

KEARNS; LALA, 1983). 

Para que não houvesse interferência do natural processo de morte das 

células deciduais com os experimentos delineados neste estudo, optou-se por 

utilizar células deciduais cultivadas por no máximo 48 h de modo a não adentrar ao 

período em que estas células naturalmente degeneram e morrem. 
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Assim como in vivo, a expressão de MIF (FARIA et al., 2010) e receptores 

CD44 e CD74 (MARTUCCI, 2010) foi identificada nas células deciduais. 

Interessantemente, entretanto, apenas uma parte destas células apresentou co-

localização dos receptores, caracterizando-as como potenciais candidatos à ação de 

MIF, seja de forma autócrina ou parácrina (FARIA et al., 2010). MIF é produzido por 

leucócitos e macrófagos ativados, populações celulares também encontradas na 

interface materno-fetal (BAUGH; BUCALA, 2002). Embora muitos estudos mostrem 

atividade celular mediada pelo MIF demonstrando apenas a expressão de CD74, 

achados recentes mostraram que a presença de CD44 é fundamental para as 

respostas biológicas associadas a esta citocina (MEYER-SIEGLER; HUDSON, 1996; 

SHI et al., 2006). 

Digno de destaque neste estudo foi a expressão de MIF imunolocalizado 

praticamente em todas as células cultivadas. Vários fatores podem ter contribuído 

para este achado: as técnicas de isolamento utilizadas podem ter privilegiado o 

isolamento da porção mesometrial já descrita como região de maior produção desta 

citocina (MARTUCCI, 2010) além das células uNK deciduais em humanos (ARCURI 

et al., 2006). Ainda, a indução de expressão de MIF pode ter ocorrido em 

decorrência das condições cultivo de alguma forma reconhecida como fator de 

estresse funcional ou determinadas pela ausência de fatores inibidores naturais. 

Lembramos que o MIF é um fator de resposta imediata a condições inflamatórias e 

de estresse funcional, capaz de desencadear respostas orgânicas de amplo e rápido 

espectro frente a disfunções teciduais (AMIN et al., 2003; CALANDRA; ROGER, 

2003; POLLAK et al., 2005). Neste estudo a expressão de MIF endógeno não foi 

neutralizada, o que não elimina a possibilidade de esta expressão ter representado 

um acréscimo acumulativo desta citocina nos efeitos observados in vitro. 

Os efeitos da adição de MIF às culturas foram analisados no que diz respeito 

à indução de morte ou sobrevivência celular nas condições utilizadas, um fator de 

extrema relevância para as funções deciduais e manutenção da gestação na 

primeira metade da gestação. 

Nossos resultados mostraram que o número de células viáveis aumenta na 

presença de MIF e que há uma redução significativa das células TUNEL reativas. 

Estes dados mostram que de alguma forma o MIF interferiu no processo de 

sobrevivência das células deciduais em cultivo e sugerem a indução de mecanismos 

específicos associados a esta resposta. Interessantemente, ruptura de membranas 
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nas células deciduais que pudessem caracterizar processo necrótico em andamento 

foi observada em doses bastante altas do MIF recombinante, sugerindo algum grau 

de toxicidade ou ativação de mecanismos necróticos dose-dependentes. Ao 

contrário, a dose mais baixa de 25 ng/mL interferiu no processo de morte celular 

programada, o que não ocorreu na morte por necrose, que nos induziu a escolher 

esta concentração para novos testes com indutor de morte. 

A ação atenuadora de apoptose exercida pelo MIF foi muito mais evidente 

quando as culturas foram desafiadas com o peróxido de hidrogênio, uma potente 

espécie reativa de oxigênio de alta toxicidade celular (YOON et al., 2002). Enquanto 

que na ausência de MIF o peróxido de hidrogênio aumentou drasticamente o 

número de células TUNEL reativas, na presença desta citocina houve inibição quase 

total da ação oxidante desta molécula. O peróxido de hidrogênio é capaz de induzir 

morte celular pré-programada em inúmeros tecidos e diferentes condições 

experimentais. O mecanismo pela qual induz apoptose, entretanto, não é bem 

conhecido, mas, na maioria dos tipos celulares, parece estar relacionado a 

alterações na permeabilidade da membrana mitocondrial. Esta alteração permitiria a 

translocação do citocromo C para o citoplasma com a formação do complexo 

apoptosomal, ativando caspases mediadoras da apoptose (YOON et al., 2002). 

Evidências prévias já haviam relatado a ação de MIF como fator capaz de 

ativar vias de sobrevivência celular. Em linfócitos B e macrófagos a ligação do MIF 

ao complexo CD74/CD44 leva à ativação de NF-kB, à entrada da célula no ciclo 

celular e expressão aumentada de proteínas anti-apoptóticas CD44-dependentes, 

indicando que o CD74 funciona como um receptor de sobrevivência (GORE et al., 

2008; LUE et al., 2007). Ainda, neste contexto, citocinas e fatores de crescimento 

também já foram descritos como capazes de ativar mecanismos anti-apoptóticos ou 

de sobrevivência celular associadas à ativação de genes da família Bcl-2 e vias de 

sinalização mediada por AKT (ARYA; MALLIK; LAKHOTIA, 2007; CORREIA-DA-

SILVA et al., 2005; FAN et al., 2008; RONG; DISTELHORST, 2008) em linfócitos B 

(GORE et al., 2008; LUE et al., 2007). 

Uma vez que houve manutenção da viabilidade das células deciduais na 

presença de MIF avaliamos também a possível participação da via sinalizadora 

mediada por AKT neste processo. Na presença de MIF houve um aumento na 

expressão da forma fosforilada de AKT, bem como de MDM2, substrato dowstream 

direto de AKT, o que mostra que AKT ativado, ativou MDM2. Na relação das formas 
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fosforiladas com as formas não fosforiladas de ambas as proteínas, o aumento da 

expressão do grupo tratado com MIF recombinante foi mantida em relação ao 

controle, o que não ocorreu nos grupos que receberam inibidores de PI3K, indicando 

a participação desta via na ativação celular mediada por MIF. A ativação de AKT, no 

entanto, depende da ativação da quinase fosfoinositol 3 quinase (PI3K) para 

fosforilar e inativar componentes da maquinaria apoptótica incluindo BAD e caspase 

9, ou regular a atividade de fatores de transcrição como o FKHRL1, controlando a 

expressão de genes críticos para o desencadeamento de morte celular como o Fas-

ligante (ARYA; MALLIK; LAKHOTIA, 2007; CORREIA-DA-SILVA et al., 2005; FAN et 

al., 2008; RONG; DISTELHORST, 2008) ou ainda, interferir com a atividade de p53 

(HUDSON et al., 1999; MAYO; DONNER, 2001; MITCHELL et al., 2002). Neste 

sentido, o uso de inibidores de PI3K em nossos experimentos, corroborou a hipótese 

de que a ação protetora do MIF está relacionada à ativação de AKT. Nestes 

experimentos a associação do MIF aos inibidores não diminuiu os níveis de 

apoptose que se mantiveram semelhantes aos observados nas culturas não tratadas 

com MIF e nos ensaios de expressão protéica não houve aumento na expressão das 

formas fosforiladas nestes grupos que receberam inibidores de PI3K. 

No contexto destes resultados, a expressão de MIF na interface materno-fetal 

pode estar associada a uma ação protetora relevante, na medida em que estas 

células sobrevivem em um ambiente como o encontrado, por exemplo, na fase pós-

implantacional em que abundam interleucinas e citocinas inflamatórias como o IL-1 

beta, TNF-alfa e IFN-gama (CALANDRA; ROGER, 2003). Em humanos e em 

diferentes modelos animais o aumento destas citocinas está relacionado ao aumento 

dos índices de morte celular e a perdas gestacionais recorrentes (BAINES et al., 

1997) e em condições experimentais, à morte das células deciduais (BORBELY et 

al., 2012). Esta capacidade protetora do MIF pode desta forma, vir a ser um 

mecanismo de sobrevivência para salvaguardar as células deciduais.  

Em suma, a via canônica de sinalização AKT é a principal via responsável 

pela sobrevivência celular e sua ativação por MIF nas células deciduais pode indicar 

um papel para esta citocina na homeostase decidual, garantindo a integridade da 

barreira materno-fetal e, desta forma, a manutenção do privilégio imunológico desta 

interface imprescindível para o sucesso da gestação (CHAOUAT; DUBANCHET; 

LEDÉE, 2007; DEKEL et al., 2010; DIMITRIADIS et al., 2005). 
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Nossos resultados mostram uma ação direta do MIF sobre as células 

deciduais com diminuição dos processos de morte celular por apoptose e ativação 

da via Akt o que, neste contexto, pode significar um papel importante na homeostase 

decidual. Interessantemente, trabalho prévio (FARIA et al., 2010) mostrou que in 

vivo são as células trofoblásticas que apresentam maior expressão de MIF durante a 

fase de pós-implantação o que sugere que MIF pode estar fazendo parte de um 

diálogo materno-fetal protegendo a decídua de um processo de morte por apoptose 

prematuro e deletério à gestação. 
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Nossos resultados nos permitiram concluir que in vitro, as células deciduais:  

a) expressam o complexo receptor CD44/CD74; 

b) apresentam índices baixos de apoptose na presença de MIF; 

c) apresentam aumento das proteínas AKT e MDM2 fosforiladas na presença 

de MIF sugerindo ativação desta via de sinalização por esta citocina e 

papel nos processos de controle da sobrevivência da célula decidual. 
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