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Resumo 

 

Introdução: A Displasia Cortical é uma das formas mais frequentes de malformações do 

desenvolvimento cortical, sendo a patologia subjacente a uma parcela significativa de 

epilepsias parciais refratárias ao tratamento medicamentoso. Células somáticas podem ser 

reprogramadas pela adição de genes, os quais ativam seletivamente fatores de transcrição. Em 

2006, células-tronco pluripotente induzidas (iPS) foram geradas a partir de fibroblastos de 

camundongos e, em 2007, em células humanas, sendo similares às células-tronco 

embrionárias, apresentando as mesmas características de auto-renovação e potencial de 

diferenciação. 

O objetivo desse projeto é estabelecer um modelo celular de Displasia Cortical a partir da 

formação de células-tronco pluripotente induzidas (iPS) de fibroblastos de pacientes afetados, 

investigando as possíveis diferenças nos mecanismos envolvidos na neurodiferenciação, 

avaliando o potencial de migração em diferentes etapas da neurodiferenciação. 

Metodologia: Os fibroblastos humanos serão obtidos de biópsias de pele de cinco pacientes 

maiores de idade, saudáveis atendidos no Programa de Cirurgia de Epilepsia do Hospital São 

Lucas da PUCRS e cinco pacientes maiores de idade, saudáveis atendidos no Programa de 

Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas da PUCRS, após a assinatura do termo de 

consentimento. As biópsias de pele serão conduzidas ao Centro de Terapia Celular no 

Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUCRS, onde serão fragmentados em pedaços de 10 

mm
2
. Os fragmentos de pele serão colocados em uma placa de Petry com a face da derme 

voltada para placa até a obtenção dos fibroblastos. Para obtenção das iPS, serão adicionados 

aos fibroblastos vetores virais contendo os genes OCT3/4, SOX2, KLF4 e c-MYC.  As iPS 

serão diferenciadas a linhagem neural através do método de neurodiferenciação  adaptado a 
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partir daquele descrito por Song  et al. 2008. A avaliação da neurodiferenciação será feita 

através de imunoflorescência utilizando o anticorpo Fluoropan Neuronal Marker. Será 

avaliada a migração celular das iPS indiferenciadas, em processo de neurodiferenciação e 

neurodiferenciadas através de  cultivo em insertos celulares contendo membranas com 

preparo fluorescente ativado pelo contato das células com a membrana porosa. Para a 

avaliação da atividade eletrofisiológica das células diferenciadas, será utilizada a técnica de 

multieletrodos para registros eletrofisiológicos. 

 


