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As células-tronco, como todas as outras, também se comunicam por mecanismos de 

sinalização celular, que faz parte de um complexo sistema de comunicação que governa e 

coordena as atividades e funções celulares. A habilidade que as células possuem em perceber 

e responder corretamente ao seu ambiente forma a base do desenvolvimento e reparo dos 

tecidos. A identificação dos receptores ativados, das moléculas que se ligam a estes e das vias 

de sinalização que possam atuar durante a diferenciação das células-tronco adultas poderá 

auxiliar na elucidação dos mecanismos envolvidos na diferenciação celular. Os receptores de 

tirosina quinases (RTKs) têm como principal função a manutenção dos níveis de proteínas 

necessárias para a sobrevivência, crescimento axonal e coordenar as alterações na transcrição 

gênica.  

O objetivo desse estudo é investigar in vitro a atividade dos RTKs e a produção de 

neurotrofinas durante o processo de neurodiferenciação e neurogênese de células 

mononucleares de medula óssea.  

Células-tronco da medula óssea foram obtidas de camundongos C57BL/6. A medula óssea foi 

fracionada em gradiente de densidade gerado por centrifugação sobre Histopaque.  As células 

da fração mononuclear foram cultivadas em meio DMEM e mantidas em estufa a 37ºC por 4-

5 dias para a adesão das células mesenquimais até a quinta passagem. Para caracterização da 

linhagem mesenquimal, as células foram recultivadas em placas de 24 poços por quatro 

semanas em meio DMEM\F12 e Neurobasal Medium N5. As culturas foram coradas com 

Vermelho de Alizarina e Oil Red para caracterização da diferenciação osteogênica e 

adipogênica, respectivamente. A neurodiferenciação das células mesenquimais será avaliada 
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através de QT-PCR, utilizando marcadores neurais (Nestin, β-tubulina, GFAP, NeuN, NF) e 

imunofluorescência utilizando o anticorpo Neuronal Fluoro Pan. A análise da expressão de 

fatores tróficos e a verificação da ativação dos receptores RTKs será por imunocitoquímica ou 

ELISA. 

As células encontram-se em fase de neurodiferenciação e os eventos de sinalização e 

fosforilação ainda serão avaliados nestas culturas.  Compreender os mecanismos, as formas de 

comunicação intercelular e a sua ligação com o início das cascatas de sinalização, além dos 

sinalizadores de membrana durante a neurodiferenciação e a neurogênese, podem possibilitar 

a compreensão e auxiliar no processo de entendimento pertinente aos mecanismos de ação das 

células-tronco em reparos ao sistema nervoso central.  

 
 


