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Introdução: A habilidade que as células possuem em perceber e responder corretamente ao 

seu ambiente forma a base do desenvolvimento, reparo e homeostasia dos tecidos. Erros no 

processamento da informação celular são responsáveis por diversas doenças. A principal 

função da sinalização dos receptores de tirosina quinases (RTKs) é manter os níveis de 

proteínas necessários para a sobrevivência e crescimento axonal. Compreender os 

mecanismos e as formas de comunicação intercelular e a sua relação com a ativação das 

cascatas de sinalização durante a neurodiferenciação e a neurogênese responder algumas 

questões pertinentes aos mecanismos de ação das células-tronco permitirá no reparo do 

sistema nervoso central. 

Objetivo: Investigar in vitro a atividade dos receptores de tirosina quinases e a produção de 

neurotrofinas durante os processos de neurodiferenciação.  

Metodologia: Células-tronco da medula óssea foram obtidas de ratos Lewis transgênicos para 

EGFP. A medula óssea foi fracionada em gradiente de densidade gerado por centrifugação 

sobre Histopaque.  As células da fração mononuclear foram cultivadas em meio DMEM 

suplementado e mantidas em estufa a 37
o
C por 4-5 dias para a adesão das células 

mesenquimais até a quarta passagem. Para caracterização da linhagem mesenquimal as 

células foram cultivadas em placas de 24 poços por quatro semanas em meio DMEM 

suplementado com dexametasona, ácido ascórbico2-fosfato e β-glicerol-fosfato. Após o 

período de diferenciação, as culturas foram coradas com Vermelho de Alizarina, para 

caracterização da diferenciação osteogênica. Para a diferenciação adipogênica as células 

foram cultivadas pelo mesmo período em meio DMEM suplementado com dexametasona e 

insulina, seguido de coloração com Oil Red. Após a quinta passagem as células-tronco 

mesenquimais serão cultivadas com meio DMEM suplementado com β-mercaptoetanol por 3 

dias, seguido pelo cultivo em meio DMEM/F12 por 3 dias. Após, as células serão cultivadas 
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em meio (N5) suplementado com BDNF e GCSF por 7 dias. A neurodiferenciação das células 

mesenquimais será avaliada 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 será realizada pela quantificação dos níveis de 

BDNF, VEGF, Neurotrofina 3 e 4, NGF e FGF. Para verificação da ativação dos receptores 

RTKs será utilizado os kits anti-phospho-EGFR, TIE2/TEK e EPH A2/A3/A4/A5-phospho. 
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