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RESUMO

As células-tronco embrionárias humanas (CTEhs) apresentam a capacidade de se diferenciar em células de quaisquer dos três folhetos 
embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma) que darão origem a todos os outros tecidos do organismo. Essa capacidade confere às 
células-tronco embrionárias a característica de pluripotência. A fosfatase alcalina é uma enzima hidrolase responsável pela remoção de grupos 
fosfato a partir de muitos tipos de moléculas, incluindo nucleotídeos, proteínas e alcaloides, por um processo chamado defosforilação.  Essa 
enzima é encontrada em todos os tecidos somáticos do corpo humano, principalmente no fígado, nas vias biliares, nos rins, no intestino, nos 
ossos e no sangue de indivíduos sadios, e desempenha papel importante no processo de mineralização dos tecidos em que minerais como cálcio e 
fósforo participam do desenvolvimento, como ossos e dentes. Estudos têm demonstrado que a expressão de fosfatase alcalina é um marcador 
preciso do estado de pluripotência destas células. Dentro desse contexto, o presente estudo teve por objetivo caracterizar a expressão da enzima 
fosfatase alcalina em CTEhs como um marcador de pluripotência. Para isso, 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   
CTEhs foram cultivadas em placas de cultura de 35mm sobre matrigel e em meio de cultivo mTeSR® por 72 horas para permitir o crescimento das 
colônias e adaptação ao meio. Após, foi utilizado o kit Alkaline Phosphatase® composto por solução fixadora, mistura alcalina (1mL de naphthol + 
sais diazônio) e solução de hematoxilina. Após a execução da técnica, observou-se que todas as colônias de CTEhs apresentavam marcação para 
fosfatase alcalina, indicando a expressão da enzima por estas células e confirmando o seu estado de  pluripotência. No entanto, mesmo dentro da 
mesma colônia, nem todas as células expressaram essa enzima, evidenciando uma heterogeneidade com relação ao potencial pluripotente das 
células embrionárias que constituem uma mesma colônia. Este resultado corrobora que  CTEhs expressam fosfatase alcalina, e esta pode ser 
utilizada como um marcador de pluripotência para caracterização destas células para posteriores estudos de diferenciação celular.
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