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 RESUMO 

 O método de derivação nos permite extrair e cultivar em laboratório células-

tronco embrionárias (CTE) com totipotência (Capacidade de gerar um indivíduo 

completo), nos dando versatilidade para produzir de um modelo animal 

geneticamente modificado até a produção de células cardíacas para a condução de 

estudos específicos. Então, manter estas linhagens para usos futuros em pesquisas 

na área de manipulação genética ou como modelos celulares específicos in vitro faz-

se interessante a construção de um "banco" de CTE em nosso centro de pesquisa, 

uma vez que nosso Centro (CEMIB/UNICAMP) possui um vasto patrimônio genético 

de linhagens de camundongos utilizados em pesquisa. Recentemente foram 

descobertos novos protocolos capazes de melhorar as chances de sucesso da 

derivação de CTE em linhagens permissivas e até mesmo não permissivas. A 

derivação de CTE consiste primeiramente de se produzir uma camada de 

alimentação, utilizando fibroblastos mitóticamente desativados, extraídos de 

embriões de camundongos com aproximadamente 13 dias de gestação para manter 

de forma parácrina a totipotência das CTE durante a expansão "in vitro". Então, 

extraímos um embrião (blastocisto) com aproximadamente 3.5 5.5 dias de 

desenvolvimento, e após o rompimento da zona pelúcida, transferimos a massa 

celular interna para a camada de nutrição para o cultivo das células-tronco. Durante 

o projeto, devemos testar os clones de CTE para verificar sua totipotência através da 

expressão de Nanog e Oct-4, que caso seja positiva, as células serão congeladas e 

o banco celular estabelecido. 

1. INTRODUÇAO 

 É inquestionável o avanço promovido por modelos animais para o avanço do 

conhecimento científico biomédico. Modelos animais são espécies de fácil 

reprodução, manutenção e curto tempo de vida, facilmente controladas em 

laboratório, e muitas vezes apresentam vantagens experimentais particulares. Esses 

organismos permitem a obtenção de informações a respeito de sistemas 

semelhantes de outras espécies (incluindo humanos) as quais são mais difíceis de 

serem estudas diretamente. O rato ou o camundongo, vêm sendo estudados 

extensivamente como um dos melhores modelos animais para o estudo de doenças 

ou complicações genéticas humanas. Devido ao vasto conhecimento genético 
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principalmente dos camundongos e as inúmeras tecnologias encontradas na 

literatura, existe uma enorme versatilidade no uso destes modelos. Esses modelos 

animais podem ter seu DNA genômico modificado, através de técnicas de 

modificação do genoma, de maneira a imitar os efeitos de doenças que ocorrem em 

seres humanos, permitindo seu estudo, teste de medicamentos e tratamentos 

experimentais. 

  As células-tronco são células capazes de se diferenciar em diversos 

tipos de tecidos de um determinado organismo e são as maiores responsáveis pelo 

crescimento e renovação tecidual dos organismos superiores. O método de 

derivação de células-tronco embrionárias (CTE) com totipotência (Capacidade de 

gerar um indivíduo completo), nos permiti sua manipulação e expansão sem alterar 

suas características de totipotência, fornecendo versatilidade para produzir desde 

um modelo animal geneticamente modificado até a produção de células 

especializadas para uso como modelos biológicos. 

 Estudos recentes em 2014 demonstraram que um par de compostos cuja 

combinação é denominada 2i (CHIR99021 e PD0325901) poderiam aumentar 

significativamente as chances de sucesso desta derivação, até mesmo das 

linhagens denominadas não permissivas (linhagens com maior dificuldade de 

derivação)1. Estes avanços recentes vêm trazer um grande interesse de desenvolver 

a metodologia de derivação de células tronco embrionárias em nosso laboratório. 

Este interesse se expande ao futuro de se criar um banco de células-tronco 

embrionárias com diferentes linhagens de camundongos, modificados ou não, para 

diferentes propósitos, inclusive de proteção e manutenção da linhagens 

criopreservadas. O que se torna de extrema relevância para o nosso Centro- CEMIB 

que possuí várias linhagens de camundongos mantidas com características 

genéticas importantes. Algumas delas com mais de uma variação genética 

introduzida artificialmente através de tecnologia de transgeníase animal.   

2. OBJETIVOS 

  O objetivo do projeto é implementar o método de derivação no CEMIB, 

na Unicamp, produzindo inicialmente células-tronco embrionárias germinativas de 

linhagens padrões como C57BL/6 no próprio laboratório, utilizando metodologias 
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recentes demonstradas em literatura e manter um banco destas células 

criopreservadas. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A derivação de CTE consiste primeiramente de se produzir uma camada de 

alimentação composta de fibroblastos embrionários mitóticamente desativados, 

extraídos de embriões de camundongos com aproximadamente 13 dias de gestação 

para manter de forma parácrina a totipotência das CTE durante a expansão "in 

vitro"2. Então, extraímos um embrião (blastocisto) com aproximadamente 3.5 5.5 

dias de desenvolvimento, e após o rompimento da zona pelúcida, transferimos a 

massa celular interna para a camada de nutrição para o cultivo das células-tronco. 

Durante o projeto, devemos testar os clones de CTE para verificar sua totipotência 

através da expressão de Nanog e Oct-4, que caso seja positiva, as células serão 

congeladas e o banco celular estabelecido. 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estamos nas primeiras etapas do projeto. Após obtermos os embriões com 

aproximadamente 13 dias de gestação, iniciamos a produção das camadas de 

nutrição através da digestão dos tecidos embrionários (figuras). As células foram 

mantidas em cultura até a confluência e então divididas em 10 garrafas para 

expansão. Esta primeira expansão é importante para estimular a proliferação das 

células e para eliminar outras células não proliferativas, sobrando assim em sua 

maioria, fibroblastos. Congelamos as células e checamos a viabilidade.  
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