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CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO



Por que Pesquisar Células-Tronco?

Desvendar mecanismos moleculares do 

desenvolvimento embriológico e fetal

Produção de medicamentos 

Produção de tecidos e órgãos para 

transplante

Veículo de para inserção de genes 

específicos

Outros motivos



O Que é Célula-Tronco?

Célula do embrião, do feto ou do adulto que 

apresenta, sob certas circunstâncias, a 

capacidade de se auto-reproduzir por longos 

períodos de tempo e gerar diferentes tipos 

especializados de células.

Indiferenciada (não é especializada).

“Especializada” em originar células 
especializadas.



Auto
replicação

Célula
tronco

Célula
tronco

Célula
tronco

CCéélulalula
Tronco Tronco 

comissionadacomissionada

CC
ÉÉ
LL
UU
LL
AA
SS

PP
RR
OO
GG
EE
NN
II
TT
OO
RR
AA
SS

CC
ÉÉ
LL
UU
LL
AA
SS

EE
SS
PP
EE
CC
II
AA
LL
II
ZZ
AA
DD
AA
SS

Diferenciação

CCéélulalula
Tronco Tronco 

comissionadacomissionada

CCéélulalula
Tronco Tronco 

comissionadacomissionada

CCéélulalula
Tronco Tronco 

comissionadacomissionada



Definições e Conceitos Básicos de Células-Tronco 

TotipotenteTotipotente:: É um óvulo fertilizado ou zigoto, capaz de gerar todos os 

tecidos e órgãos de um indivíduo, inclusive a placenta e anexos 

embrionários.

PluripotentePluripotente:: É capaz de gerar células dos três folhetos embrionários. 

Ex: células-tronco embrionárias.  

MultipotenteMultipotente:: É capaz de gerar células que compõem um tecido ou 

órgão. Ex: Células-tronco hematopoiéticas.

Plasticidade ou Plasticidade ou TransdiferenciaTransdiferenciaççãoão:: Célula que apresenta potencial 

para se especializar em determinados tipos celulares diferentes de 

onde foi obtida originalmente. Ex: Células-tronco nervosa transforma-

se em célula do sangue.



CCéélulaslulas--Tronco Tronco 
DerivadasDerivadas

EMBRIÃOEMBRIÃO FetoFeto ADULTOADULTO

ClonagemClonagem



Células-tronco derivadas de 
tecidos maduros/adultos

Células-tronco derivadas de 
tecidos embrionários

Isoladas na década de 1960 Isoladas em 1998

~ 45 anos de pesquisa ~ 8 anos de pesquisa

Resultados:  aplicação em  
mais de 50 tipos de terapias
médicas.

Resultados: Apenas em 
animais.

Financiamento com verba do 
governo norte-americano = 
~ $3 Billhões USD

Financiamento com verba do 
governo norte-americano = 
~ $60 Millhões USD (2001)

Aparentemente não formam
teratoma quando injetadas
em animal imunossuprimido.

Formam teratoma quando
injetadas em animal 
imunossuprimido.

Célula-Tronco Adulta x Embrionária



Células-tronco derivadas de 
tecidos maduros/adultos

Células-tronco derivadas de 
tecidos embrionários

Número reduzido de células
dificultam o isolamento e 
purificação

Fácil isolamento, purificação e 
obtenção de células

Em cultura são mortais Em cultura são imortais

Apresentam menor potencialidade
genética para se especializar em 
vários tipos celulares

Apresentam maior capacidade 
de se especializar em vários 
tipos celulares

Não apresentam rejeição
imunológica

Apresentam problemas de 
rejeição imunológica

Não suscitam questões de ordem 
ética, moral ou religiosa

Suscitam questões de ordem 
ética, moral e/ou religiosa

Célula-Tronco Adulta x Embrionária



Cronologia dos Principais Eventos da Pesquisa com Células-Tronco

1878 – Primeiras tentativas registradas de fertilização do ovócito de 
mamíferos em laboratório.

1959 – Primeiro mamífero (coelho) produzido através de fertilização 
in vitro nos EUA.

1956 – Primeiro transplante de medula óssea entre gêmeos 
idênticos. Dr. E. Donnall Thommas, NY.

1968 – Edwards e Bavister fertilizam o primeiro ovócito humano in 
vitro. 

1973 – Primeiro transplante de medula óssea entre doadores 
desconhecidos. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY.

1978 – Nasce o primeiro bebê por fertilização in vitro. Inglaterra
1980 – Nasce o primeiro bebê por fertilização in vitro na Austrália. 
1981 – Células-Tronco (CT) são extraídas de embriões de 

camundongo e mantidas em cultura. Evans, Kaufman e Martin.
1995 – Isolada a primeira CT embrionária de Macaco. Universidade

de Wisconsin, EUA.
1996 – Clonagem da ovelha Dolly por I. Wilmut (Escôcia). 
1998 – Richard Seed planeja inaugurar clínica de clonagem humana  

nos EUA.
1998 – CT são extraídas de embriões humanos e mantidas em 

cultura por Thonsom (Universidade de Wisconsin – EUA).



Cronologia dos Principais Eventos da Pesquisa com Células-Tronco

2000 – National Institute of Health financia pesquisa com CT 
embrionárias.

2001 – Presidente Bush bloqueia financiamento para pesquisa com CT 
embrionárias, mas libera com restrições para algumas linhagens 
celulares alguns meses depois.

2001 – Genoma humano é seqüenciado e o gene que participa da 
diferenciação de CT é identificado por Didier Stainer (UCSF -
EUA).

2001 – Cientistas do Centro de Tecnologia Celular Avançada de 
Massachusetts alegam ter clonado um embrião humano 
(alegação controversa e não conclusiva).

2004 – Cientista sul-coreano anuncia a primeira clonagem bem 
sucedida de embrião humano.

2005 – Cientistas na Califórnia reportam que a injeção de CT neurais 
humanas parecem reparar a medula espinhal de camundongos.

2005 – CNPq financia pesquisa com CT embrionárias na Universidade 
de São Paulo.

2006 – É reconhecida a fraude nos resultados apresentados pelo 
grupo sul-coreano que anunciou a clonagem de embrião 
humano.



CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO
DO EMBRIÃODO EMBRIÃO



CCéélulaslulas--Tronco do EmbriãoTronco do Embrião

Técnica de Fertilização in vitro

Linhagens estabelecidas 
Ex: National Institute of Health

Fetos abortados



Fases Iniciais do Fases Iniciais do 
DesenvolvimentoDesenvolvimento

EmbrionEmbrionáário  Humanorio  Humano







Blastocisto Contém Células-Tronco Pluripotentes



Diferenciação a partir de Células-Tronco 
Pluripotentes Embrionárias



"University of Kansas Medical Center, Center for Reproductive Sciences"



CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO
DO ADULTODO ADULTO



CCéélulaslulas--TroncoTronco
do Adultodo Adulto

Outros...Outros...



Células-Tronco da Medula Óssea

• Célula-Tronco Hematopoiética;

• Célula-Tronco Mesenquimal (estroma)

• Outros tipos celulares em processo de 
caracterização.





Cérebro 

Células-tronco do SNC 

Medula  
óssea 

Músculo
esquelético 

Células 
do 

sangue

Osso 

Célula mesenquimal 
da medula óssea 

Célula epitelial 

Neurônio 

Glia 

Músculo cardíaco 

Adipócito 

Fígado 

Vaso sangüíneo

Adaptado-National Institute of Health

Evidências da “pluripotencialidade” de células-tronco adultas de camundongo  





"University of Kansas Medical Center, Center for Reproductive Sciences"



InjeInjeçção de Cão de Céélulaslulas--Tronco em Tecido CardTronco em Tecido Cardííacoaco



CLONAGEM E  CLONAGEM E  
CCÉÉLULASLULAS--TRONCOTRONCO







"University of Kansas Medical Center, Center for Reproductive Sciences" 



Principais fenótipos patológicos relatados em espécies clonadas
(tabela adaptada de Susan M. Rhind et al., 2003)



Desafios da Pesquisa BDesafios da Pesquisa Báásica comsica com
CCéélulaslulas--TroncoTronco

Como manter as células em cultura? Como 
isolar linhagem de células? 
Ex: Isolar e testar morfológica e funcionalmente as células derivadas, incluindo 
no contexto do órgão (contato com outras células, componentes da matriz 
extracelular, etc.)

Como direcionar a especialização celular?
Ex: Todas as células serão musculares ou nervosas? Quais fatores de 
crescimento ou genes estão envolvidos com a diferenciação das células-
tronco? Como manipulá-los?

Como superar a rejeição imunológica?
Ex: Manipulação de genes da histocompatibilidade? Clonagem terapêutica?

Como criar um órgão?
Ex: Combinar os diferentes tipos celulares e tecidos em um modelo 
tridimensional.



Éticos

Morais

Desafios da Pesquisa com Desafios da Pesquisa com 
CCéélulaslulas--Tronco EmbrionTronco Embrionáárias rias 

para a Humanidade para a Humanidade 

Religiosos



Disse Jesus: 

“Eu sou a videira, e vós os ramos. 

Quem permanecer em mim, e eu, 

nele, esse dá muito fruto; porque 

sem mim nada podeis fazer”.
João 15:5



Assim como a MORTE veio Assim como a MORTE veio 

atravatravéés de um homem assim s de um homem assim 

tambtambéém a VIDA veio atravm a VIDA veio atravéés da s da 

MORTE de um Homem. MORTE de um Homem. 



Jesus MORREU, e ressuscitou, Jesus MORREU, e ressuscitou, 

para que tivpara que tivééssemos VIDA... ssemos VIDA... 

sem Ele não hsem Ele não háá esperanesperançça de a de 

VIDA!VIDA!



Obrigado !Obrigado !
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