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RESUMO 

As terapias com células-tronco mesenquimais sugerem uma promissora perspectiva 

de avanços na vida dos animais e humanos. As células-tronco de diferenciação ou 

adultas, já diferenciadas, detêm grande promessa para a reparação e regeneração 

de tecidos. É de interesse dos cientistas a investigação da biologia de células-tronco 

mesenquimais, em aspectos básicos e potencial de aplicações terapêuticas. O 

objetivo deste estudo é realizar um levantamento bibliográfico em trabalhos 

experimentais, observando os resultados alcançados nesta área. Há um notável 

aumento de publicações em países economicamente desenvolvidos. A principal 

fonte tecidual de células-tronco mesenquimais é a medula óssea, tendo como 

características a pluripotência, adesão e imunofenotipagem. Estudos clínicos têm 

relatado resultados positivos para tratamentos de forma geral.  

 

INTRODUÇÃO 

Células tronco são indiferenciadas e não especializadas. Tem capacidade de se 

multiplicar, mantendo-se indiferenciadas por autorreplicação, tendo a potencialidade 

de se diferenciarem em células especializadas em um tecido especifico (Weissman, 

2000).  

 A medida que o embrião se desenvolve, as células iniciam um processo de 

diferenciação. A primeira etapa de diferenciação se dá quando este atinge o estágio 

de blastocisto, visível no embrião de camundongo (Figura 1). 

 

(Imagem de Embrião humano retirada da revista: Ciênc. saúde coletiva v.13 n.1 Rio de 

Janeiro jan./fev. 2008.Trabalho: A importância do uso das células tronco para a saúde pública.) 

 

As células do blastocisto podem ser retiradas do embrião e colocadas em placas de 

cultura. Em condições apropriadas elas podem se multiplicar, mantendo seu 

potencial de diferenciação. Essas células são chamadas de células-tronco 

embrionárias (CTs embrionárias) (Figura 2).  



As células-tronco são de diversos tipos de acordo com a diferenciação e sua 

plasticidade. Podendo ser: totipotentes, pluripotêntes, multipotentes, oligopotentes e 

unipotentes.  

Reprogramadas, cel somáticas com sua potência aumentada através de 

reprogramação molecular (Mitalipova et al., 2003.). 

 

                                                Figura 2 

 A regulamentação do uso de embrião humano no Brasil pela Lei de Biossegurança 

(Lei 11.105), de 24 de março de 2005. 

OBJETIVO 

Verificar a eficácia da utilização de células-tronco adultas em terapia regenerativa 

humana. 

 

METODOLOGIA 

Embora as atuais técnicas de coleta dessas células sejam realizadas em pré-

embriões não aptos para a implantação, por questões éticas e religiosas, as 

pesquisas utilizando CT de embriões humanos ainda não são permitidas em muitos 

países do mundo (YAMANAKA, 2007).      

 

DESENVOLVIMENTO 

A diferenciação das CTA é subordinada aos estímulos bioquímicos produzidos pelo 

tecido ou meio de cultura no qual a célula está inserida. Tais estímulos, em sua 

maioria, decorrem da ação de peptídeos semelhantes a hormônios. Estes peptídeos 

são produzidos pela célula alvo ou liberados através da membrana plasmática das 

células adjacentes, modulando a atividade celular (TAKAHASHI et al., 2007). 

Através da análise da presença ou ausência de determinados marcadores celulares 

é possível identificar as CTH e, portanto, determinar o número dessas células que é 



um fator fundamental para o sucesso do transplante (KIRS- CHSTEIN e SKIRBOLL, 

2001). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

As pesquisas com os diferentes tipos de células-tronco devem ser acompanhadas 

com entusiasmo e cautela. Ainda não sabemos quais tipos de células cumprirão a 

promessa terapêutica e serão as mais adequadas para o tratamento de quais 

doenças. E enquanto desenvolvemos as pesquisas voltadas ao desenvolvimento de 

terapias com CTs, temos que ter sempre em mente que estas deverão ser 

disponibilizadas para toda a nossa população. Esses conhecimentos de biologia 

básica poderão levar a uma real melhora da qualidade de vida humana. 

 

FONTES CONSULTADAS 

LEI DE BIOSSEGURANÇA - Lei 11105/05 | Lei nº 11.105, de 24 de Março de 2005. 

Disponível em: http://presrepublica.jusbrasil.com.br/lesgislacao/96812/lei-de-

biosseguranca-lei-11105-05. Acesso em:16 de março de 2015. 

WEISSMAN IL. Translating stem and progenitor biology to the clinic: barriers and 

opportunities. Science 2000; 287:1442-1446. 

MITALIPOVA, M.; CALHOUN, J.; SHIN, S.; WININGER, D. et al. Human 

Embryonic Stem Cells Lines Derived from Discarded Embryos. Stem Cells, 21:521-

526, 2003. 

YAMANAKA, S. Strategies and new developments in the generation of patient-

specific pluripotent stem cells. Cell Stem Cell. v. 1; p. 39–49, 2007. 

KERKIS I, KERKIS A, DOZORTSEV D et al. Isolation and characterization of a 

population of immature dental pulp stem cells expressing oct-4 and other embryonic 

stem cells markers. Cells Tissues and Organs 2007; 184:105-116.       

TAKAHASHI K, TANABE K et al. Induction of pluripotent stem cells from adult 

human fibroblasts by defined factors. Cell. 2007 Nov 30;131(5):861-72. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18035408

