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RESUMO

As células-tronco embrionárias humanas (CTEhs) são células pluripotentes extraídas da massa celular interna do blastocisto. Essas células 
possuem o potencial de formarem colônias de células quando cultivadas sob condições específicas em aderência a uma matriz protéica. As CTEhs 
apresentam capacidade de se diferenciar em células de qualquer um dos folhetos embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma) e, por 
consequência, em todas as células somáticas do indivíduo. Para uma célula ser considerada pluripotente ela precisa apresentar morfologia 
indiferenciada, ter a capacidade de formar tecidos originados dos três folhetos embrionários quando injetadas in vivo e possuir a capacidade de 
expressar fosfatase alcalina, além dos antígenos de pluripotência Tra-1-60; Tra-1-81; SSEA-4; SSEA-3. Dentro desse contexto, o presente estudo 
tem por objetivo identificar a expressão dos marcadores de pluripotência em CTEhs cultivadas in vitro. Para isso, as CTEhs foram repicadas 
manualmente com o auxílio de ponteiras estéreis, em ambiente estéril com o uso de uma capela de fluxo laminar horizontal e um microscópio 
óptico invertido para cultura de células. As colônias de CTEhs foram individualizadas através da digestão com a enzima Tryple Select® e, em 
seguida, foram marcadas com anticorpos específicos para antígenos de pluripotência (Tra-1-60, Tra-1-81, Ssea-4 e Ssea-3) de membrana celular. 
As células foram incubadas por 15 minutos com os anticorpos, lavadas em seguida, e avaliadas por citometria de fluxo para determinação 
quantitativa e qualitativa do complexo antígeno-anticorpo imunofluorescente. Os resultados demonstraram que a maior parte das CTEhs 
expressavam os marcadores de pluripotência: Tra-1-60 = 86,6%; Ssea-4 = 70,87%; Tra-1-81 = 59,14%; Ssea-3 = 44,43% e não expressam o 
marcador de célula diferenciada SSEA-1 = 0,1%. A avaliação da pluripotência das células embrionárias é um importante aspecto a ser investigado 
antes do uso destas células para a diferenciação celular. Os resultados preliminares permitem concluir que as CTEhs cultivadas in vitro neste 
estudo apresentam características de células indiferenciadas e expressam marcadores de superfície que corroboram o seu estado de 
pluripotência.
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