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RESUMO 

ROBALLO, K. C. S. Comunicação exossomal na transdiferenciação de células-tronco 

em cocultivo com células neuronais. 2017. 159 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2017. 

Células neuronais cocultivadas com células-tronco derivadas do tecido adiposo (ADSC) podem 

induzir estas últimas à transdiferenciação neuronal. No entanto, os processos de comunicação celular 

envolvidos nessa indução, e a funcionalidade da ADSC transdiferenciada in vivo, são desconhecidos. 

Recentemente, um novo tipo de comunicação celular mediada por vesículas extracelulares são 

indicados na modulação de diferentes eventos celulares como a diferenciação. Portanto, a hipótese, 

nesta proposta, foi identificar se o processo de diferenciação celular é mediado por vesículas 

extracelulares e se as células diferenciadas são capazes de atuar na regeneração de tecidos nas 

lesões do sistema nervoso periférico. Para tal, essa pesquisa foi dividida em duas fases: a primeira 

consiste no processo in vitro, com o objetivo de observar o processo de transição da ADSC para a 

linhagem neuronal e analisar a função da comunicação celular no processo de diferenciação; a 

segunda consistiu na avaliação in vivo da possível funcionalidade das ADSC diferenciadas. O 

camundongo foi o modelo animal utilizado (C57BL/6 e FVB). As ADSC e as células neuronais foram 

isoladas, cultivadas em cultivo primário e cocultivadas durante três, sete e 14 dias. Para a 

comprovação das mudanças fenotípicas das ADSC, realizou-se a imunolocalização com beta tubulina 

III e SNAP25 e PCR em tempo real (RT-qPCR) dos genes Map2 e Snap25. Seguido de analises de 

genes relacionados com a neurogênese. Adicionalmente, as vesículas extracelulares foram isoladas 

e utilizados para análises in vitro da diferenciação e análises gênicas e funcionais. Como resultado, 

verificou-se que as ADSC em cocultivo com neurônios podem se diferenciar em neuronais -like. Além 

disso, comprovou-se a comunicação por vesículas extracelulares entre neurônios e ADSC, e as 

vesículas extracelulares foram correlacionadas neste processo, pelo transporte da proteína SNAP25. 

Após estes resultados prosseguiu-se para a segunda fase deste trabalho, a etapa in vivo, que incidiu 

na utilização das ADSC cocultivadas por sete dias e avaliação funcional local e sistêmica no processo 

de regeneração do nervo ciático após neurotmese. Como resultado desta etapa as células -tronco 

cocultivadas modularam a lesão, e proporcionaram uma melhoria na funcionalidade após lesão. 

Conclui-se, através desta pesquisa, que as ADSC diferenciadas em neuronais-like, sob indução dos 

neurônios e suas vesículas extracelulares podem ser uma fonte celular alternativa no auxílio na 

regeneração de nervos periféricos.  

 

Palavras-chave: Transdiferenciação. Sistema nervoso. Expressão gênica. Comunicação celular. 

Exossomo. 



 

 

 

ABSTRACT 

ROBALLO, K. C. S. Exosome communication in the transdifferentiation of stem cells in 

co-culture with neuronal cells. 2017. 159 f. Thesis (PhD in Science) – Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 

Neuronal cells co-cultured with stem cells derived from adipose tissue (ADSC) can induce the latter to 

neuronal transdifferentiation. However, the cellular communication processes involved in this 

induction, and the functionality of the transdifferentiated ADSC in vivo, are unknown. Recently, a new 

type of cellular communication measured by extracellular vesicles was indicated in the modulation of 

different cellular events like differentiation. Therefore, the hypothesis in this proposal was to identify if 

the process of cellular differentiation is mediated by extracellular vesicles and if the differentiated cells 

are able to act in the regeneration of tissues in the lesions of the peripheral nervous system. For this, 

the research was divided in two phases: the first one consisted of the in vitro process, with the 

objective of observing the transition process of the ADSC to the neuronal lineage and analyzing the 

cellular communication function in the differentiation process; the second consisted in the in vivo 

evaluation of the possible functionality of the differentiated ADSCs. Murine was the animal model used 

(C57BL/6 and FVB). ADSCs and neuronal cells were isolated, cultured in primary culture and co-

cultured for three, seven and 14 days. To confirm the phenotypic changes of ADSC, 

immunolocalization with beta tubulin III and SNAP25 and real-time PCR (RT-qPCR) of the Map2 and 

Snap25 genes was performed, followed by analysis of genes related to neurogenesis. In addition, 

extracellular vesicles were isolated and used for in vitro differentiation and gene and functional 

analysis. As a result, it has been found that ADSCs in co-culture with neurons can differentiate into 

neuronal-like. The communication by extracellular vesicles between neurons and ADSCs was verified, 

and the extracellular vesicles were correlated in the differentiation process by the transport of the 

protein SNAP25. After these results, the second phase of this work was continued, the in vivo step, 

which focused on the use of the co-cultivated ADSCs for seven days and functional local and systemic 

evaluation in the process of sciatic nerve regeneration after neurotmese. As a result of this step, the 

co-cultured stem cells modulated the lesion and provided an improvement in functionality after injury. 

It is concluded that ADSCs can transdifferentiate neuronal lines in co-culture with neurons, the 

extracellular vesicles play a certain role in this process and the transdifferentiated ADSC may be an 

alternative to aid in the regeneration of peripheral nerves. 

Keywords: Transdifferentiation. Nervous system. Gene expression. Cellular communication. Exosome. 
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1 INTRODUÇÃO  

Mecanismos que envolvem as interações entre as células e a atividade 

intracelular podem ser estudados através das vias metabólicas (KELL et al., 2005), 

das interações celulares e ambientais (LANE et al., 2014), e atualmente pela 

comunicação celular mediada por vesículas extracelulares (VE) (VALADI et al., 

2007; ZHANG et al., 2015). 

O processo de diferenciação das células-tronco pode ser realizado por vários 

mecanismos. Dentre esses, destacam-se interação direta, célula-a-célula, e indireta, 

via fatores secretados (LANE et al., 2014; RATAJCZAK; WYSOCZYNSKI et al., 

2006). Ressaltando, também as alterações extracelulares e intracelulares (hipóxia e 

variações de glicose) (LANE et al., 2014), os fatores físicos como a topografia celular 

e matriz extracelular, e as vesículas extracelulares, que podem também influenciar 

no processo de diferenciação celular das células-tronco (LANE et al., 2014; VALADI 

et al., 2007; ZHANG et al., 2015).  

No caso das vesículas extracelulares (pequenas vesículas extracelulares- 

exossomos, e grandes vesículas extracelulares- microvesículas), estas auxiliam na 

interação celular, participando das vias metabólicas celulares que mantêm o 

organismo em funcionamento (LANE et al., 2014; MAAS et al., 2017; ZHANG et al., 

2015). Essas vesículas podem carrear internamente microRNAs, RNA mensageiros, 

DNA e proteínas (DE GASSART et al., 2004; VLASSOV et al., 2012), que podem 

modular a célula receptora, induzindo à diferenciação celular (HUANG et al., 2016). 

Além disso, o conteúdo de tais vesículas pode modular alterações na célula 

receptora, assim como a célula receptora pode liberar vesículas, estabelecendo uma 

comunicação bidirecional, que pode auxiliar em processos regenerativos 

(BONAFEDE et al., 2016; KALANI et al., 2014; QUESENBERRY et al., 2015) 

ampliando a gama de possíveis alternativas terapêuticas para a regeneração 

tecidual, como de tecidos do sistema nervoso (CAMUSSI et al., 2011; CAMUSSI, 

2017). 

As células-tronco derivadas do tecido adiposo (ADSC - sigla em inglês para 

adipocite derived stem cell) são células-tronco mesenquimais (MSC - sigla em inglês 
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para mesenchymal stem cell), com capacidade de se diferenciar em linhagens 

mesodérmicas como condrócitos (DU et al., 2016; TECHNAU et al., 2011), 

osteoblastos (BARBA et al., 2013; HANADA et al., 1997), adipócitos (BAGLIONI et 

al., 2009; LOCKE; WINDSOR; DUNBAR, 2009), e do ectodérmica como células 

neuronais (ADAMS; ARRUDA; LARKIN, 2012; FRANCO LAMBERT et al., 2009). 

Ademais, essas células produzem fatores de crescimento e fatores solúveis que 

podem mediar a neuroproteção (CHUNG et al., 2012; MOON et al., 2014; 

VOULGARI-KOKOTA et al., 2012), imunomodular a resposta imune, além de 

produzirem componentes que auxiliam na reparação tecidual (BALAJI; KESWANI; 

CROMBLEHOLME, 2012; BRONZI et al., 2010; DU et al., 2016; TECHNAU et al., 

2011; VOULGARI-KOKOTA et al., 2012). 

No processo de diferenciação neuronal muitos protocolos preconizam a 

utilização de fatores de crescimento (BRONZI et al., 2010), indutores (ERCOLIN et 

al., 2016; MARESCHI et al., 2006) e meio neurogênico (BAGLIONI et al., 2009; 

DHANASEKARAN et al., 2013; GOLDMAN, 2016; PRABHAKARAN et al., 2009). No 

entanto, pesquisas têm utilizado o cocultivo com insertos (transwell) de células-

tronco com outros tipos celulares, e demostraram aumento na taxa de diferenciação, 

devido a fatores secretados pelas células (BAHMANI et al., 2014; DARVISHI et al., 

2017; ROBALLO et al., 2013; ZHANG et al., 2017), e aumento da proliferação celular 

(ZHANG et al., 2017), tornando esse sistema de cocultivo in vitro atrativo para 

estudos que visam interações celulares e a indução da diferenciação. Desta 

maneira, nesse trabalho propusemos utilizar como método de indução ao processo 

de diferenciação neuronal o cocultivo com insertos (transwell) de células neuronais 

como ADSC, e também utilizar este método de cocultivo para o estudo da 

comunicação mediada por vesículas extracelulares, ressaltando que não há outros 

estudos semelhantes ao proposto nesse trabalho. 

Devido à escassez de estudos que analisam o processo de diferenciação 

neuronal das ADSC, de forma minuciosa e a nível molecular e se tais células após o 

processo de diferenciação possuem funcionalidade in vivo. Neste trabalho foi 

proposto: 1) O estudo da indução das células neuronais perante à ADSC, utilizando 

o cocultivo com o inserto que permitiu que as células tivessem comunicação sem 
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contato físico, ou seja, apenas comunicação via meio de cultivo quando em cultivo, e 

a quantificação e análise da transdiferenciação das ADSC induzidas in vitro; 2) 

Análise da transdiferenciação via comunicação celular por vesículas extracelulares; 

e  3) Análise da funcionalidade das células-tronco transdiferenciadas em linhagens 

neuronais in vivo, em lesões de nervos periféricos, como uma alternativa de terapia 

celular no auxílio ao progresso regenerativo em lesões de nervos periféricos. Para 

isso, foi utilizado o murino (mus musculus) como modelo animal.  

Acreditamos que as células neuronais podem induzir a transdiferenciação das 

ADSC em linhagens neuronais, e as vesículas extracelulares estão relacionadas 

nesse processo. Por fim, como foco final desse estudo, acreditamos que há 

funcionalidade das ADSC quando transdiferenciadas em linhagens neuronais in vivo, 

em lesões de nervos periféricos, e estas células neuronais-like são uma alternativa 

para a terapia celular no auxílio do processo regenerativo em lesões de nervos 

periféricos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Células-tronco do tecido adiposo 

Revisões de literatura assim como experimentos vêm demonstrando o grande 

potencial das ADSC na terapia celular regenerativa, devido à sua capacidade de 

diferenciação em linhagens da mesoderma, ectoderma e endoderma (GENTILE et 

al., 2012; VERONESI et al., 2014; WANKHADE et al., 2016). Além disso, sua 

distribuição no organismo facilita seu isolamento podendo ser coletada, por 

procedimentos pouco invasivos como por exemplo, por lipossucção ou biopsia 

(KISHI et al., 2010; PRUNET-MARCASSUS et al., 2006; TRAKTUEV et al., 2008).  

Contudo, para que as ADSC sejam consideradas células-tronco a sociedade 

internacional de terapias celulares (ISCT) estabeleceu alguns critérios de 

caraterização celular, tais como: expressão positiva de marcadores de membrana 

específicos de células-tronco como, CD90 (Thy-1), CD73, e CD105 (endoglina) 

(DHANASEKARAN et al., 2013; DOMINICI et al., 2006), expressão negativa/ausente 

dos marcadores específicos de linhagens hematopoiéticas CD45 e CD34 e de 

linhagens endoteliais, CD31 (CHURCH et al., 2014). 

Um outro aspecto que deve ser considerado para caracterização das ADSC e 

outras fontes de células-tronco mesenquimais é a capacidade de diferenciação em 

linhagens celulares mesodérmica como osteoblastos (HANADA et al., 1997), 

condrócitos (TECHNAU et al., 2011) e adipócitos (DU et al., 2016; GIMBLE; 

GUILAK, 2003;), assim como linhagens celulares ectodérmica como neurônios 

(ABDANIPOUR; TIRAIHI, 2012; DHANASEKARAN et al., 2013; FRANCO LAMBERT 

et al., 2009; HUANG et al., 2007; KURIHARA et al., 2014), células da glia (ZAVAN et 

al., 2010) e células de Schwann (LIU, F. et al., 2013; WANG et al., 2017; XU et al., 

2008). 

Com relação ao tipo de ADSC, Prunet-Marcassus et al. (2006) relatou que 

existem diferenças entre gordura branca ou gordura marrom, sendo que a gordura 

branca possui maior aplicabilidade terapêutica e plasticidade que a gordura marrom, 

o que a torna vantajosa quando se pensa em fonte de células-tronco, quando se 
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almeja células com maior plasticidade e capacidade de se diferenciar em outros 

tecidos. 

A aplicabilidade terapêutica é um ponto importante a ser considerado quando 

se trabalha com células-tronco como terapia regenerativa. No caso das ADSC já foi 

demonstrado por Cooney et al. (2016), De Lombardo et al. (2009) e Delarosa e 

Lombardo (2010) sua capacidade de modulação e atuação no processo de 

regeneração em lesões de nervo periférico. A regeneração celular induzida pelas 

ADSC, deve-se ao fato dessas células serem imunoprivilegiadas, por terem menor 

expressão de MHC I, fato este, que as tornam uma valiosa fonte de células-tronco 

adultas para a terapia regenerativa do sistema nervoso periférico (BAGLIONI et al., 

2009; CHURCH et al., 2014; GIMBLE; GUILAK, 2003; LOCKE; WINDSOR; DUNBAR, 

2009; WANKHADE et al., 2016).  

A plasticidade das ADSC em se diferenciarem em células neuronais-like, 

ainda não se tem certeza se as células neuronais poderiam induzi-las a este 

processo in vivo, e este processo ocorreria, por um via de ativação gênica 

semelhante a via envolvida in vivo na ativação das células-tronco neurais (NSC - 

sigla em inglês para neural stem cell) durante a neurogênese adulta (HSIEH; ZHAO, 

2016).  

Desta maneira, o sistema de cocultivo com inserto (também conhecido como 

transwell) se torna uma alternativa menos invasiva para este estudo minucioso, que 

se remete a uma situação in vivo mimetizada in vitro (HRDÝ et al., 2017). No caso 

do estudo da ativação do processo da transdiferenciação neuronal, este sistema 

torna viável avaliar se as ADSC sob indução das células do sistema nervoso central 

se diferenciariam em células neuronais-like e se a via de ativação gênica da 

diferenciação se assemelharia com a via envolvida na ativação das células-tronco 

neurais na neurogênese adulta (HSIEH; ZHAO, 2016). 
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2.2. Principais genes e microRNAs (miRNA) relacionados com a neurogênese 

adulta, morfologia, e função dos neurônios  

A neurogênese adulta engloba vários processos de regulação das células-

tronco neurais, sendo que muitos deles são controlados por genes, fatores de 

regulação da transcrição e miRNAs (GAO et al., 2011; HSIEH; ZHAO, 2016) (Figura 

1).  

Figura 1 – Genes, fatores de transcrição e miRNAs relacionados com a neurogênese adulta 

 

Fonte: Adaptado de HSIEH, J.; ZHAO, X. Genetics and epigenetics in adult neurogenesis. 
Cold Spring Harb Perspect Biol, Woodbury, v. 8, n. 6, art. a018911, 2016.  
Legenda: Representação dos genes, fatores de transcrição e micro RNAs realcionados com 
a neurogenese aduta das células tronco neurais (NSC), e indicação de cada etapa desse 
processo. 
 

O início da neurogênese começa com a regulação do gene numb-like 

(Numbl), essencial para a neurogênese adulta em camundongos (PETERSEN et al., 

2002; PETERSEN et al., 2004), sendo este gene responsável pela manutenção e 

autorrenovação das células-tronco neurais progenitoras independentemente de sua 

localização e origem (PETERSEN et al., 2002; PETERSEN et al., 2004). De acordo 

com Petersen et al. (2002) é um dos genes que mantém o nicho de NSC. 

Dentre os genes que regulam os transcritos neste início de via há o gene da 

proteína ligante-CpC-metil (Mbd1), parte da família de proteínas epigenéticas 

“readers” que se ligam à metilação presente no DNA em regiões específicas, 

auxiliando na regulação da maquinaria de transcritos (HENDRICH; BIRD, 1998). 

Mbd1 auxilia na neurogênese, reduzindo os níveis de diferenciação neuronal, 

neurogênese desreguladas e na manutenção dos genes neuronais (JOBE et al., 

2017).  
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Outro gene essencial, neste começo é o gene repressor elemento 1- de 

silenciamento de fatores de transcrição (Rest), um dos mais importantes no 

silenciamento de genes neuronais, além de estar envolvido na quiescência e 

proliferação das células-tronco neurais presentes no cérebro (GAO et al., 2011; 

MUKHERJEE et al., 2016). Ademais, também atua como um repressor de fatores de 

transcrição de uma gama de genes codificantes e não codificantes de proteínas 

relacionados à função neuronal (GAO et al., 2011; OTTO et al., 2007).  

Ainda no início da via tem-se o gene da subfamília do receptor nuclear 2, 

membro do grupo 1 (Nre1 ou também conhecido como Tlx), que é um receptor 

nuclear de fatores de transcrição dependente de ligantes que regulam a expressão 

de genes críticos envolvidos com a neurogênese adulta, sendo um gene essencial 

na regulação da proliferação e renovação de NSC (ISLAM; ZHANG, 2015; SHI et al., 

2004; SUN et al., 2007). Há também potenciador de zeste homologo 2 (Ezh2), que é 

pouco expresso em células neuronais, porém faz parte da neurogênese adulta (NEO 

et al., 2014; ZHANG, J. et al., 2014), e é um dos genes determinantes da 

diferenciação das NSC (SHER et al., 2008; NEO et al., 2014; ZHANG, J. et al., 

2014). 

Entre outros genes reguladores de fatores de transcrição, há um membro da 

família de genes repressores, da mesma família do Mbd1, o metil CpG ligante de 

proteína 2 (MeCP2), que por sua vez é expresso em neurônios (SETOGUCHI et al., 

2006), e geralmente está envolvido com a sinapse (CHENG et al., 2017).  

No sistema nervoso central, no processo de diferenciação de NSC ocorre a 

regulação de proteínas no processo de splicing (emendar), tais como a proteína de 

ligação, a polipirimidina (PTBP) (VUONG, C. K. et al., 2016), que reprime splicing 

específicos de mRNAs relacionados a genes neuronais (KEPPETIPOLA et al., 2012; 

VUONG, J. K. et al., 2016). Consequentemente, Ptbp1 regula a transição de NSC 

para neurônios (ZHANG et al., 2016). 

Um dos genes mais importantes relacionados com a manutenção das células 

neuronais é o fator neurotrófico derivado do cérebro (Bdnf) que está envolvido na 

neurogênese das NSC (HSIEH; ZHAO, 2016). O Bdnf é uma neurotrofina secretada 
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pelos neurônios, associada com desenvolvimento e comunicação dos neurônios e 

com a proteção contra estresse oxidativo (HUANG; REICHARDT, 2001; SKAPER et 

al., 1998; WURZELMANN et al., 2017). Além disso, auxilia no crescimento axonal no 

processo de diferenciação celular das NSC (YOSHII; CONSTANTINE-PATON, 

2010). Outro gene participante do crescimento axonal é o gene da proteína 

associada ao conjunto de microtúbulos (Map2), que está principalmente presente 

quando ocorre a formação dos neurônios, pois ele auxilia estruturalmente na 

formação axonal e é essencial para a morfologia e funcionalidade neuronal 

(SHIMAMURA et al., 2017). 

Outra proteína relacionada à regulação da neurogênese é a Mind bomb1 

(Mib1) ubiquitina ligase, que atua no final do processo da diferenciação neuronal 

(OSSIPOVA et al., 2009). Adicionalmente, no final do processo de neurogênese, é 

ativado o gene da proteína sensível ao elemento responsivo ao cálcio (Creb), que 

está relacionado com a atividade neuronal, maturação dos neurônios e regulação da 

sinapse (LANDEIRA et al., 2016), e o gene codificante da proteína da família 

SNARE, conhecida como proteína associada do sinaptossoma (Snap25) (ISLAMOV 

et al., 2015). 

No caso dos miRNAs, sabe-se que são componentes formados com 20-22 

nucleotídeos, não codificantes, de fita única, que podem reprimir a expressão de 

genes através inibição ou degradação de mRNAs (BARTEL, 2004; ELBASHIR et al., 

2001), atuar no estado de pluripotência das células-tronco (TAY et al., 2008; LI et al., 

2017), e modular a neurogênese adulta (HSIEH; ZHAO, 2016). Dentre os miRNAs 

que regulam a neurogênese estão o miR-195, miR-184, miR-9, miR-137, miR-124 e 

miR-132 (HSIEH; ZHAO, 2016), que podem regular genes das NSC envolvidos no 

controle de proliferação, diferenciação ou na decisão do tipo celular das NSC que 

vão se diferenciar (HSIEH; ZHAO, 2016).  

Especificamente, o miR-195 tem como o gene alvo Mbd1, que quando 

reprimido resulta na proliferação das células neuronais progenitoras, e quando há 

baixos níveis de miR-195 tem-se o processo diferenciação neuronal (LIU, C. et al., 

2013). O miR-184 pode ter sua expressão regulada por Mbd1, que resulta na 
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repressão da expressão de Numbl, e ativação do estado de diferenciação das NSC 

(LIU et al., 2010). 

Outro miRNA importante é o miR-9, que regula o receptor nuclear Tlx no 

processo de decisão celular, que fará com que a célula tronco neural se estabeleça 

ou não em linhagem neuronal (ZHAO et al., 2009). Enquanto, o miR-137 pode 

controlar a morfologia dos neurônios (SMRT et al., 2010). Esse miRNA interage com 

mind bomba 1 (Mib1), importante para o desenvolvimento neuronal e em conjunto 

trabalham na regulação da maturação e morfologia dos dendritos (SMRT et al., 

2010).  

Parte também da regulação da neurogênese, o miR-124 atua sobre genes 

que estão correlacionados com a diferenciação neuronal (MAKEYEV et al., 2007), 

como o Ptbp1 (HSIEH; ZHAO, 2016), e Ezh2 em neurônios que estão começando a 

se diferenciar (NEO et al., 2014), sendo o mais abundante no sistema nervoso 

central (LAGOS-QUINTANA et al., 2002). O miR-132 tem sua atuação após a 

especificação celular, atuando muito mais no final da diferenciação e na maturação 

neuronal (HSIEH; ZHAO, 2016). 

2.3. Comunicação celular no processo de diferenciação celular 

As comunicações celulares são úteis para o estudo da dinâmica do 

organismo, utilizando os componentes secretados e recebidos pelas células para o 

ambiente externo, como proteínas e lipídios, entre outros, que podem atuar sobre 

outra célula (AEBERSOLD; MANN, 2003; HAN; GROSS, 2003; YATES, 2000). 

Esses componentes são fortes indicadores no entendimento da população celular 

que os secretou, provendo respostas sobre algumas particularidades celulares, e 

comportamento celular (ZHANG et al., 2015). Dependendo do sinal/componente 

recebido pela célula, processos intracelulares são iniciados, podendo resultar em 

transformações químicas e físicas no nível intracelular e extracelular (SINGH; 

HARRIS, 2005; THERY, 2011; THÉRY et al., 2002). 

Há várias vias de comunicação celular, tais como: 1) a comunicação entre 

células próximas (sinal autócrino); 2) por meio de junções celulares (dependente do 

contato celular); 3) entre células relativamente próximas a células secretoras (sinal 
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parácrino), por exemplo a comunicação via vesículas extracelulares (VE); 4) entre 

células distantes (sinal endócrino) (BOBRIE et al., 2011; BONAFEDE et al., 2016; 

CAMUSSI et al., 2011; DE GASSART et al., 2004; HUANG et al., 2016; VALADI et 

al., 2007; VLASSOV et al., 2012; ZHANG et al., 2015). 

 

2.4. Comunicação celular através de vesículas extracelulares 

A comunicação celular via vesículas extracelulares, vêm recebendo grande 

atenção devido ao seu papel modulador na célula receptora (AKERS et al., 2015; 

BÁTIZ et al., 2015; CAMUSSI et al., 2011; MATHIVANAN et al., 2010; ROOJ et al., 

2016; STOORVOGEL et al., 2002). As vesículas extracelulares são componentes 

relacionados com a participação do processo de secreção celular (BÁTIZ et al., 

2015). No interior delas pode conter proteínas, lipídios bioativos, miRNAs, DNA e 

alguns metabolismos regulatórios (BOBRIE et al., 2011; BONAFEDE et al., 2016; 

CAMUSSI et al., 2011; DE GASSART et al., 2004; FITZNER et al., 2011; GONG et 

al., 2017; HUANG et al., 2016; MARCUS; LEONARD, 2013; VALADI et al., 2007; 

VLASSOV et al., 2012; ZHANG et al., 2015). 

Para serem classificadas como vesículas extracelulares, estas vesículas 

devem ser isoladas de fluidos extracelulares. Podem ser classificadas pelas 

proteínas presentes, por exemplo, por apresentarem proteínas especificas de 

membranas, citosolicas, intracelulares e extracelulares (LOTVALL et al. 2014). Ou 

classificadas pelo seu tamanho, por exemplo, as pequenas vesículas (exossomos) 

de 30-150 nm de diâmetro, as grandes vesículas (microvesículas) possuem 100-

1000 nm de diâmetro (DE GASSART et al., 2004; HEIJNEN et al., 1999; VALADI et 

al., 2007; ZHANG et al., 2015), e os corpos apoptóticos e os oncossomos, possuem 

até 2µm de diâmetro (DI VIZIO et al., 2009; MORELLO et al., 2013). Ou classificadas 

pela sua origem, por exemplo, os exossomos são primordialmente originados dos 

endossomos (VLASSOV et al., 2012), já as microvesículas são originadas da 

membrana plasmática (VLASSOV et al., 2012). 

Uma característica distintiva das VEs está em seu papel de mediador de 

processos de curta e longa duração (CAMUSSI et al., 2011; COCUCCI et al., 2009; 
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GONG et al., 2017; GOULD; RAPOSO, 2013; HUANG et al., 2016; TAKEDA; XU, 

2015; VLASSOV et al., 2012; ZHANG et al., 2015). Esforços têm sido feitos visando 

a compreensão do papel das VEs na secreção celular, neste sentido, como ocorre a 

liberação das VEs e o mecanismo envolvido nesse processo, como por exemplo, se 

as VEs são liberadas após a ruptura celular ou por outros mecanismos mais 

complexos (STOORVOGEL et al., 2002). Com o avanço das pesquisas, e os 

estudos cada vez mais acurado das VEs, já foi observado que elas podem ter 

funções diversas, sendo grandes mediadores de alterações celulares, como dito 

anteriormente (SINGH; HARRIS, 2005; VALADI et al., 2007; VLASSOV et al., 2012). 

Um estudo realizado por Souza-Schorey e Clancy (2012) mostrou que a 

formação da VE se assemelha aos processos de vias alternativas de secreção de 

substâncias regulatórias, como citocinas e interleucinas. Um dos importantes 

aspectos relacionados às vesículas é a secreção de substâncias que resultam na 

interação com células e componentes do ambiente extracelular e fluidos corpóreos, 

o que expande a gama de comunicação celular de forma praticamente irrestrita 

(AKERS et al., 2015; BASSO; BONETTO, 2016; COLOMBO et al., 2014; 

QUESENBERRY et al., 2015; TANG et al., 2017). 

A partir do momento que uma célula libera uma vesícula extracelular, esta 

poderá atuar em vários locais, criando uma plataforma única para a comunicação 

molecular entre as populações celulares adjacentes e remotas, muitas vezes 

resultando em profundas alterações fenotípicas nas células receptoras após este 

contato com a vesícula extracelular (TAKEDA; XU, 2015). 

As células receptoras podem ser estimuladas externamente pelas vesículas, 

com o contato e interação através das proteínas de superfície celular, ou 

internamente pela fusão de tais vesículas, por processos como fagocitose, 

macropinocitose, ou outras formas de internalizarão celular (ATAI et al., 2013; DEL 

CONDE et al., 2005; LÖSCHE et al., 2004; MULCAHY; PINK; CARTER, 2014; 

SVENSSON et al., 2013). 

O envolvimento das VEs na comunicação intercelular levanta questões 

quanto à sua funcionalidade em relação às células-tronco (QUESENBERRY et al., 

2015; RATAJCZAK; MIEKUS, et al., 2006; RATAJCZAK; WYSOCZYNSKI, et al., 
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2006). E outra vertente é a utilização das vesículas extracelulares ao invés das 

células em terapias regenerativas (CAMUSSI et al., 2011; CHEN et al., 2015; 

QUESENBERRY et al., 2015). 

2.5. Comunicação celular através de pequenas vesículas extracelulares 

As pequenas vesículas extracelulares, tais como os exossomos, são 

primordialmente originados dos endossomos, e podem conter proteínas de fusão 

(GTPases), tetraspaninas (CD63), proteínas de biogênese (TSG101) (VLASSOV et 

al., 2012), proteína de interação Bro1/ALG-2 (ALIX) (FRIAND et al., 2015) e lipídios, 

sendo possível a detecção de tais proteínas por técnicas como western blotting e 

ELISA (VLASSOV et al., 2012). Além disso, os marcadores de membrana das 

pequenas vesículas extracelulares são como uma marcação da célula de origem, 

podendo ser utilizados como biomarcadores (MULLER, 2012). 

Já foi demonstrado com êxito que nos exossomos há fatores que podem 

modificar o fenótipo das células receptoras, assim como o microambiente em que as 

envolve. Do ponto de vista das células-tronco, estas podem responder de forma 

única à comunicação celular, o que auxilia em sua manutenção, diferenciação e 

contato com os demais tipos celulares (QUESENBERRY et al., 2015). 

Terapias com células-tronco têm possibilitado respostas imunomoduladoras 

entre a célula e o tecido de regeneração, mas buscam-se métodos mais seguros 

que possibilitem uma melhor resposta terapêutica. Como alternativa vem-se 

estudando a sinalização celular parácrina, sendo que as pequenas vesículas 

extracelulares são componentes importantes desta via, contribuindo de forma única 

com a ação de uma célula sob outra no envio de informações, por exemplo, entre 

células-tronco e células de tecidos lesionados (HAN et al., 2016). 

A análise do conteúdo de tais vesículas (que pode conter proteína, lipídios e 

ácidos nucleicos) talvez possa ajudar a entender a origem de tais vesículas, e de 

como as células utilizam esse meio de comunicação, e como isso pode influenciar 

na modificação do microambiente em que elas estão inseridas (KALANI et al., 2014). 

Por exemplo, um estudo mostrou que os exossomos originados das ADSC possuem 
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capacidade neuroprotetora semelhante à realizada pelas próprias células-tronco de 

origem (BONAFEDE et al., 2016).  

Além disso, a comunicação celular é bidirecional (QUESENBERRY et al., 

2015), por exemplo, um tecido lesionado que recebeu pequenas vesículas 

extracelulares originadas de células-tronco pode liberar vesículas que possuem 

material biológico correlacionados ao estresse (COLLINO et al., 2010), à 

angiogênese (QUESENBERRY et al., 2015), à neurogênese (BÁTIZ et al., 2015), e 

fatores capazes de auxiliar na ativação da atividade celular regenerativa, podendo 

ativar mecanismos que auxiliam na reconstituição tecidual, ampliando a gama de 

possíveis alternativas terapêuticas para a regeneração tecidual, como de tecidos do 

sistema nervoso (BÁTIZ et al., 2015; CAMUSSI et al., 2011). 

2.6. Modulação das vesículas extracelulares no sistema nervoso 

Como proposta de terapia com vesículas extracelulares, é sugerida sua 

utilização no auxílio no tratamento de doenças do sistema nervoso devido sua 

plasticidade e resposta ao meio em que são direcionados, e a capacidade de 

carregar componentes e entregá-los de forma única protegendo o conteúdo de todo 

o meio externo (CHOPP; ZHANG, 2015; HAN et al., 2016). No sistema nervoso, tais 

transportadores podem auxiliar no desenvolvimento axonal, modulação sináptica e 

regeneração de tecido no sistema periférico (LAI; BREAKEFIELD, 2012). Por outro 

lado, há a ressalva que os exossomos podem ser mediadores de doenças 

neurodegenerativas, podendo ser o responsável por carrear partículas como príons 

e beta amiloides (KALANI et al., 2014; QUEK; HILL, 2017).  

Componentes presentes nas vesículas extracelulares possuem um papel 

ímpar, dentre eles pode-se citar miRNAs e mRNAs, que modulam na célula 

receptora a nível gênico. Ressaltando que os miRNAs podem modular vários fatores 

de transcrição relacionados com ativação de genes de pluripotência, podendo 

desencadear mudanças epigenéticas (CAMUSSI, 2017; CAMUSSI et al., 2011; 

QUESENBERRY et al., 2015).  

Estudos demonstraram que miRNAs estão relacionados com a regeneração 

do sistema nervoso, podendo ser carreados por VEs. Um exemplo é o miR-133b de 
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origem de células-tronco que é transportado via VEs aos neurônios e astrócitos (XIN 

et al., 2013).  

Outros miRNAs como o miR-302 e miR-367, junto com miR-9 e miR-124, 

podem induzir fibroblastos a se transdiferenciarem em células neuronais (ZHOU et 

al., 2015). Os miR-195, miR-184 e miR-9 podem regular a neurogênese do nicho 

células-tronco neuronais presentes na zona subventricular a se diferenciarem em 

células neuronais maduras (HSIEH; ZHAO, 2016). Adicionalmente, foi demonstrando 

que miR-9 regula o receptor nuclear Tlx, resultando na migração e diferenciação das 

células neuronais progenitoras no início do desenvolvimento (ZHAO et al., 2009). 

Porém, estudos que comprovam que estes podem ser transportados via vesículas 

para a regulação desta via ainda são necessários. 

Experimentos com células-tronco da medula óssea (BMSC - da sigla em 

inglês para bone marrow stem cell) cocultivadas com insertos em conjunto com 

células pulmonares, demonstraram que as BMSC expressaram miRNAs 

característicos de células pulmonares, o que sugere que talvez exossomos de tais 

células formem uma via de interação bidirecional, conforme relatado anteriormente, 

frisando desta maneira a amplitude de possibilidade terapêutica deste componente 

celular (ALIOTTA et al., 2007).  

Estudos com astrócitos corticais relatam que os exossomos destas células 

carregam sinapsina I que se liga com a molécula de adesão celular neuronal 

(NCAM), auxiliando no controle de neurites, e na resposta à inflamação no sistema 

nervoso central (WANG et al., 2011). Especificamente, em neurônios os exossomos 

ajudam na despolarização e neurotransmissão (CHIVET et al., 2014).  

2.7. Utilização de células-tronco na terapia regenerativa de lesão de nervos 

periféricos  

Os nervos periféricos possuem três grandes conjuntos de componentes: o 

tecido conjuntivo que recobre todo o nervo, os axônios e as células de Schwann que 

dão o suporte aos axônios (GRANT; GOODKIN; KLIOT, 1999). Os axônios são 

recobertos com a bainha de mielina que auxilia na principal função, a passagem do 

impulso nervoso (GRANT; GOODKIN; KLIOT, 1999). 
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A principal consequência da lesões de nervo periférico (PNI - sigla em inglês 

para peripheral nerve injury) é a perda definitiva da função do membro ou local 

afetado, sendo que muitas vezes o uso de transplante de nervo do próprio paciente, 

assim como a utilização de biomateriais em conjunto ou não com células-tronco, se 

tornam uma alternativa na busca da regeneração e retorno da função (BUENO et al., 

2017; COONEY et al., 2016; GÄRTNER et al., 2014; HEI et al., 2017; MARCONI et 

al., 2012; ZHANG, T. et al., 2014; WANG et al., 2010; WANG et al., 2017). 

Há três principais classificações de lesão de nervo periférico, segundo 

Seddon 1972 a saber: neuropraxia, quando há perda motora e sensitiva sem 

alteração na estrutura do nervo; axoniotmese, que são lesões por esmagamento ou 

qualquer força que atue alterando a morfologia e a continuidade das fibras nervosas, 

permanecendo as células de Schwann; e a neurotmese, quando há a separação 

total do nervo, com desorganização do axônio, podendo ter fibrose tecidual, sendo 

que para que haja recuperação deve-se passar por procedimento cirúrgico 

(SEDDON, 1972) 

No caso da neurotmese o axônio inicia o processo de degeneração, sendo 

que nas fibras distais há o processo de degeneração walleriana (LEE; WOLFE, 

2000). A reconstrução a fim de reconectar as partes proximais e distais do nervo 

periférico em caso de secção total pode ser imediata, ou demorar de três meses a 

dois anos, dependendo do grau e ambiente em que a lesão está (ROBINSON, 

2000). A atrofia muscular é a mudança mais evidente após a lesão nervosa, além da 

perda de função sensitiva e motora.  

As MSC são uma alternativa de terapia celular para a regeneração de lesões 

de nervos periféricos, como o nervo ciático, assim como para a regressão do 

processo de degeneração walleriana, degeneração específica que ocorre no sistema 

nervoso periférico (COONEY et al., 2016; GÄRTNER et al., 2014; MARCONI et al., 

2012; MATTHES et al., 2013; WANG et al., 2010). Recentemente pesquisadores 

utilizaram ADSC em conjunto com matriz de fibrina (REICHENBERGER et al., 2016), 

ou ADSC diferenciadas em conjunto com condroitinase (JIANG et al., 2015), ou 
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aplicação sistema de ADSC (MARCONI et al., 2012) e todos estes estudos 

comprovam que as ADSC tanto indiferenciadas quanto diferenciadas auxiliam de 

forma significativa na regeneração de lesão de nervo periférico após um trauma.  

A aplicação de ADSC indiferenciadas de acordo com Kingham et al. (2014) 

em lesões de nervos periféricos vem sendo estudada e utilizada, e os principais 

resultados observados no local da lesão são a regeneração de axônios e formação 

de mielina (KINGHAM et al., 2014 SOWA et al., 2016). Adicionalmente, ao utilizar 

este tipo de células-tronco há uma redução do processo de atrofia nos músculos 

relacionados com a função do nervo periférico lesionado (CARLSON et al., 2011), e 

a população de ADSC pode permanecer por quatro semanas sem se diferenciarem 

(SOWA et al., 2016) com capacidade de secretar fatores neurotróficos e 

angiogênicos (KINGHAM et al., 2014), com atuação de forma efetiva e a longo prazo 

na regeneração. Neste trabalho foi proposto avaliar de forma pioneira, se as ADSC 

diferenciadas devida a indução de neurônios, sob o sistema de cocultivo, em 

linhagens neuronais, resultariam em melhoras na lesão conforme relatado 

anteriormente. 
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3 HIPÓTESE GERAL 

Exossomos das células do sistema nervoso central transmitem informações 

para as ADSC, que induzem a transdiferenciação das mesmas em células 

neuronais-like, e estas células transdiferenciadas auxiliam no reparo de lesões no 

sistema nervoso periférico. 

 

3.1 Hipótese de cada estudo: 

Hipótese do Estudo 1 - “ Avaliação do potencial das células neuronais na indução da 

transdiferenciação de ADSC em cocultivo com insertos ” 

Em cocultivo as células do sistema nervoso induzem as ADSC a 

diferenciação em células neuronais-like. 

Hipótese do Estudo 2 - “Avaliação da relação das vesículas extracelulares no 

processo de transdiferenciação” 

Há o mecanismo mediado por vesículas extracelulares (microvesículas e 

exossomos), o que aumenta a comunicação celular e auxilia no processo de 

diferenciação celular. 

Hipótese do Estudo 3 - “Teste in vivo da capacidade de auxílio das ADSC-

CC/Neuronais-like no processo da degeneração walleriana e regeneração de lesão 

de nervo periférico” 

 A aplicação ADSC diferenciadas, in vivo tem função de auxílio na 

regeneração de lesões em nervos periféricos. 
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4 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho foi compreender a comunicação celular mediada por 

vesículas extracelulares na transdiferenciação de células-tronco mesenquimais do 

tecido adiposo em cocultivo com células neuronais. Adicionalmente, avaliar se após 

o cocultivo as células-tronco transdiferenciadas possuíam funcionalidade in vivo em 

lesões periféricas do sistema nervoso, utilizando o murino como modelo animal. 

 

4.1 Objetivos específicos  

1. Avaliar se as células-tronco do tecido adiposo têm capacidade de se 

transdiferenciar em células neuronais-like in vitro, devido à indução das 

células do sistema nervoso central em cocultivo, e em que tipos celulares elas 

se diferenciam. 

2. Avaliar se há a comunicação celular através dos exossomos, entre uma célula 

sem multipotência com uma célula multipotente.  

3. Avaliar se as células do tecido adiposo transdiferenciadas in vitro podem in 

vivo auxiliar na regeneração de lesões periféricas do sistema nervoso, e se 

possuem funcionalidade.  
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5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL GERAL 

Todos os experimentos realizados neste trabalho foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo - FZEA/USP (CEUA/FZEA) na reunião de 

18/11/2015 protocolada sob o CEUA nº 7347240915 (ANEXO A). Foi utilizado como 

modelo animal os camundongos isogênicos C57/BL e FVB, com mais de dois meses 

de idade, de ambos os sexos, com peso médio de 15 g a 20 g. 

Dividiu-se este trabalho em três etapas denominadas aqui de estudos (Figura 

2), sendo que os estudos estão correlacionados com a hipótese central do trabalho 

que foi testada e avaliada.  

Estudo 1 - “Avaliação do potencial das células neuronais na indução da 

transdiferenciação de ADSC em cocultivo com insertos”. Nele foi verificado se as 

ADSC em cocultivo (ADSC-CC) poderiam se transdiferenciar devido à indução das 

células neuronais (BRC), em cocultivo com insertos, assim como foi avaliado se a 

via gênica da transdiferenciação neuronal seria semelhante à via de neurogênese 

adulta. Estudo 2 - “Avaliação da relação das vesículas extracelulares no processo de 

transdiferenciação”. Neste estudo foi verificado qual o papel das vesículas 

extracelulares no processo de transdiferenciação devido à indução dos neurônios 

sob as ADSC-CC em cocultivo com insertos. Estudo 3 -“Teste in vivo da capacidade 

de auxílio das ADSC-CC/Neuronais-like no processo da degeneração walleriana e 

regeneração de lesão de nervo periférico”. Neste estudo foi verificado se as ADSC -

CC teriam alguma funcionalidade in vivo em lesão de nervo periférico. ASDC-CC – 

Células-tronco derivadas do tecido adiposo em cocultivo; BRC- neurônios; CC- 

cocultivo. 
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Figura 2 - Delineamento experimental.  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Estudo 1 - “Avaliação do potencial das células neuronais na indução da 
transdiferenciação de ADSC em cocultivo com insertos”. (B) Estudo 2 - “Avaliação da 
relação das vesículas extracelulares no processo de transdiferenciação”. (C) Estudo 3-
“Teste in vivo da capacidade de auxílio das ADSC-CC/Neuronais-like no processo da 
degeneração walleriana e regeneração de lesão de nervo periférico”. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1. Estudo 1- “ Avaliação do potencial das células neuronais na indução da 

transdiferenciação de ADSC em cocultivo com insertos ” 

 Neste estudo, foram isolados os neurônios (BRC) e ADSC a partir do cultivo 

do tecido adiposo, utilizando como modelo animal o murino (Mus musculus) C57 ou 

FVB, ambos os sexos, com idade aproximada de dois meses e peso variando de 15 

g a 20 g. Em seguida foi realizado o cocultivo utilizando insertos, sendo que os 

neurônios foram adicionados no inserto e as ADSC na placa de cultivo. Após o 

cocultivo as ADSC passaram a ser denominadas no decorrer deste estudo e nos 

seguintes como ADSC-CC (ADSC-cocultivadas). Foram avaliadas as ADSC-CC por 

três momentos: três (D3), sete (D7) e 14 (D14) dias de cocultivo. Foram utilizadas 

como controle as BRC e ADSC isoladamente durante os três momentos avaliados 

(Figura 3). 

Figura 3 – Modelo esquemático experimental do Estudo 1 “Avaliação do potencial das 

células neuronais na indução da transdiferenciação de ADSC em cocultivo com insertos” 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) A capacidade de transdiferenciação das ADSC-CC foi avaliada in vitro durante 
três períodos (três, sete e 14 dias), (B) utilizando as técnicas de imunocitoquímica e 
citometria de fluxo para as proteínas TUBIII e SNAP25, assim como foram quantificados 
alguns transcritos relacionados com a morfologia neuronal e função neuronal, e 
neurogênese adulta. 
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6.1.1 Isolamento de neurônios e cultivo primário 

Foram isolados os neurônios de acordo com protocolo pré-estabelecido (LIU, 

F. et al., 2013), com algumas modificações. Em resumo, o cérebro foi lavado com 

PBS (sigla em inglês para Phosphate-Buffered Saline, Solução tampão fosfato, 

10010049, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA) pH 7,2-7,4 com 

1% de penicilina/estreptomicina, para reduzir potenciais contaminantes, foi removida 

a parte mais externa do cérebro, considerada contaminada, e a parte mais interna foi 

exposta. Pequenos pedaços do hipocampo foram isolados, e colocados na placa de 

Petri com PBS, e manualmente triturados, e transferidos para tubo tipo falcon de 15 

mL, centrifugado durante cinco minutos a 1300 rpm. Em seguida, o sobrenadante foi 

removido e pellet ressuspendido em meio Dulbecco Modified Eagle Médium (DMEM) 

com elevado teor de glicose suplementado com 10% KnockOut™ Serum 

Replacement (10828028, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA) e 

1% penicilina/estreptomicina (1000U; PAA, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA). 

Posteriormente, as células foram transferidas para um frasco de cultura com 75 cm2 

e incubadas em condição atmosférica de 5% de CO2 a 38,5°C.  

Durante o cultivo, o meio foi renovado a cada três dias. No dia dez os 

neurônios começaram a se aderirem a placa de cultivo. Neste momento, as células 

foram tripsinizadas e submetidas ao cocultivo com as ADSC em placas de 12 poços 

(401 mm2) com repetições técnicas (N=3) e biológicas (N=7). 

6.1.2 Isolamento de células-tronco do tecido adiposo e cultivo primário 

O protocolo utilizado foi baseado em Monaco et al., (2011), porém com 

adaptações para o modelo animal. O tecido adiposo da região intercostal foi isolado 

e lavado com Solução tampão fosfato (PBS - sigla em inglês para Phosphate-

Buffered Saline, 10010049, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, 

EUA) pH 7,2-7,4 contendo 1% de antibióticos para que potenciais contaminantes 

fossem removidos. O tecido foi manualmente triturado com o auxílio da lâmina de 

bisturi e seguiu para digestão com colagenase tipo I 0,075% (17100017, Gibco® life 

Technologies, Waltham, Massachusetts, EUA) em PBS incubado a 38,5 °C durante 

uma hora e 30 minutos, seguido de centrifugação. O sobrenadante foi descartado e 
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o pellet ressuspendido em meio Dulbecco Modified Eagle Médium (DMEM – sigla em 

inglês) com elevado teor de glicose suplementado com 10% KnockOut™ Serum 

Replacement (10828028, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA) e 

1% penicilina/estreptomicina (1000U, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA), e 

transferido para um frasco de cultivo primário de 75 cm2. As células foram incubadas 

em 5% CO2 e 38,5°C. O meio de cultivo foi trocado a cada três dias, até que 

atingissem a confluência de 70%, para então serem tripsinizadas e iniciar o cocultivo 

com as células neuronais em placas de 12 poços com repetições técnicas (N=3) e 

biológicas (N=7). 

6.1.3 Caracterização da célula-tronco do tecido adiposo 

Unidade formadora de Colônia -UFC 

Foi avaliado a capacidade de formação de colônia, com 103 ADSC em uma 

placa de 100 mm, onde tais células foram mantidas em cultivo com troca de meio a 

cada três dias, até atingir colônias com mais de 50 células. Então ADSC/colônias 

foram fixadas em 4% de paraformoldeido e corada com cristal de violeta por 15 

minutos, para contagem e documentação. 

Diferenciação Neuronal com indutor químico 

Foi seguido o protocolo já estabelecido por Ercolin et al., (2016). Em resumo 

3x105 ADSC foram plaqueadas em placas de seis poço até atingirem a confluência 

de 70%. Em seguida, foi adicionado 0,5 µL de monoetilglicerol (3-mercapto-1,2 

propanediol, M6145, Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA) por poço e 24 horas 

depois foi avaliado por imunocitoquímca para SNAP25, com intuito de verificar se 

tais células se diferenciaram em neuronais-like. 

Citometria de fluxo para marcadores de células-tronco mesenquimais 

Para a caracterização imunofenotípica ADSC foram cultivadas em meio de 

cultivo e então caracterizadas pela presença de marcadores de superfície CD90 

(CD90-anti-goat (igG) sc6071, Santa Cruz, Dallas, Texas, EUA), CD44 (MCA 

1082GA, AbD, Serotek, Raleigh, NC, USA), CD86 (NB100-77815, BD Pharmigen, 
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San Jose, CA, USA) e MHCI (MCA1086GA. AbD, Serotek, Raleigh, NC, USA). As 

células foram aliquotadas em 1x105 células/mL. O bloqueio foi feito com 5% de BSA 

(Bovine serum albumin, Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA), em PBS com pH 

7,2-7,4, durante 30 minutos. Posteriormente as células foram incubadas com 

anticorpo primário por pelo menos 10 horas na concentração de 1:100. Na etapa 

seguinte, foram realizadas três lavagens com PBS com pH 7,2-7,4, por cinco 

minutos, e incubação por uma hora a temperatura ambiente com anticorpo 

secundário (1:500 Alexa Fluor 594 donkey anti-goat, A11058, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA; ou Goat anti-mouse FITC, Policlonal goat 

anti-mouse (ab)2, F0479, Dako, Dallas, Texas, EUA) e novamente foi realizada uma 

etapa com três lavagens com PBS. Então as células foram analisadas em citômetro 

de fluxo (FACSAria Cell Sorter) com o software DiVa V.6.1.2 (BD Biosciences, San 

Jose, CA, USA). Os filtros utilizados no equipamento acima foram ajustados para a 

luz de emissão do fluorocromo FITC (525 nm). 

6.1.4 Cocultivo com insertos 

As células (BRC e ADSC-CC) foram cocultivadas utilizando a técnica de 

cocultivo com insertos (Figuras 4) já estabelecida em outros estudos (BAHMANI et 

al., 2014; KURODA et al., 2015; ROBALLO et al., 2013). As BRC foram colocadas 

na membrana de 400 nm de porosidade (ThinCertsTM, Greiner Bio-One, 

Kremsmünster, Austria) e as ADSC nas placas de cultivo conforme as figuras a 

seguir (Figuras 4 e 5), sendo que a porosidade não permitiu a passagem de células, 

apenas seus componentes, por exemplo, de pequenas vesículas extracelulares que 

possuem 40–120 nm de diâmetro. 

Como as ADSC têm alta taxa de proliferação, e as BRC não, no dia zero 

utilizou-se no cultivo uma maior quantidade de BRC, permitindo que durante o 

período estudado houvesse um equilíbrio em relação à quantidade celular.  

Foram colocados 105 BRC/mL e 104 ADSC/mL no cultivo inicial. Após a 

indução a transdiferenciação das células-tronco foi avaliada por meio da 

imunocitoquímica, citometria de fluxo e por expressão gênica (RT-qPCR). 
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Adicionalmente, foi analisado em que período foi observado a maior taxa de 

transdiferenciação das ADSC-CC em células neuronais-like.  

Figura 4 - Cocultivo com insertos 

  

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Cocultivo com insertos na placa de 12 poços. (B-C) Inserto (transwell) dentro 
do poço da placa de 12 poços. (D) Inserto na placa sem o contato físico entre as células 
cocultivadas. As setas pretas indicam o inserto que foi utilizado para a realização do 
cocultivo. 
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6.1.5 Imunocitoquímica  

O protocolo utilizado foi descrito previamente por Roballo et al., (2016). Em 

resumo, as ADSC-CC foram cocultivadas por três, sete e 14 dias e foram fixadas 

com 4% de paraformaldeído em PBS com pH 7,2-7,4, durante 15 minutos. Para 

evitar reações inespecíficas foi realizado bloqueio com BSA a 1% em PBS com 0,5% 

de tween (TWEEN® 20, Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA) durante uma hora 

à temperatura ambiente (ou overnight a 4°C). Em seguida, as células foram lavadas 

três vezes com PBS por três minutos e 1% de Triton X-100 (Amresco, Solon, Ohio, 

USA) em PBS foi adicionado durante 30 minutos. Na etapa seguinte, o anticorpo 

primário foi adicionado (1:500 rabbit polyclonal anti-beta tubulin III ab18207, Abcam; 

Cambridge, Reino Unido; 1:400 goat polyclonal anti-Snap25 SC-7538, Santa Cruz, 

Dallas, Texas, EUA), e incubado por pelo menos 10 horas a 4°C. Posteriormente, as 

células foram lavadas três vezes e incubadas com anticorpo secundário (1:1000 

goat Anti-Rabbit FITC ab6717, Abcam; Cambridge, Reino Unido; ou 1:1000 rabbit 

Anti-goat Alexa Flour 488, A11078 ou 1:500 donkey anti-goat Alexa Fluor 594, 

A11058, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA) durante uma hora 

à temperatura ambiente. Além disso o núcleo foi marcado com solução de Hoechst 

(Trihydrochloride, Trihydrate, 33342, Invitrogen, Calsbad, CA, USA) ou DAPI (sigla 

para 4′,6-Diamidina-2′-fenillindole dihidroclorido). As imagens foram capturadas com 

o microscópio fluorescente (AXIOVISION 4.7.1. Carl Zeiss). As BRC e ADSC (sem 

cocultivo) foram utilizadas como células para o controle positivo e negativo, 

respectivamente, deste protocolo (APÊNDICE A). Neste experimento foram 

realizadas repetições técnicas (N=3) e biológicas (N=7). 

6.1.6 Quantificação de células imunopositivas na imunocitoquímica 

A porcentagem de células positivas para os marcadores TUBIII ou SNAP25 

foi obtida por meio da contagem de células positivas e negativas aos marcadores. 

Cinco campos foram escolhidos aleatoriamente na magnificação de 10X, de pelo 

menos 4 lamínulas nos quais as células foram cultivadas em cima durante o 

experimento, até que fosse atingida uma quantidade de 500 células contadas. Esse 
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procedimento foi repetido com sete replicatas biológicas e três técnicas para cada 

marcador pelo programa Image J. Essa metodologia foi adaptada de outros estudos 

semelhantes ao apresentado aqui (DARVISHI et al., 2017; NAGHDI et al., 2009). 

6.1.7 Citometria de fluxo  

As ADSC-CC que foram cocultivadas por três, sete, 14 dias foram dissociadas 

com tripsina e permeabilizadas com 1% de Triton X-100 (Amresco, Solon, Ohio, 

USA) em PBS com pH 7,2-7,4, durante 20 minutos. O bloqueio foi feito com 5% de 

BSA em PBS com pH 7,2-7,4, durante 30 minutos. As células foram incubadas com 

o anticorpo primário (1:500 Rabbit polyclonal anti-beta tubulin III ab18207, Abcam; 

Cambridge, Reino Unido; 1:400 goat polyclonal anti-Snap25 SC-7538, Santa Cruz, 

Dallas, Texas, EUA) overnight a 4°C. Após esta etapa, seguiram-se três lavagens 

com PBS com pH 7,2-7,4, por cinco minutos e uma incubação durante uma hora a 

temperatura ambiente com anticorpo secundário (1:1000 Goat Anti-Rabbit FITC 

ab6717, Abcam; Cambridge, Reino Unido; ou 1:1000 rabbit Anti-goat, Alexa Flour 

488, A11078 ou 1:500 Alexa Fluor 594 donkey anti-goat, A11058, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA) e, por fim, fixadas em 4% de 

paraformaldeído durante 12 minutos A quantificação de células positivas foi 

realizada utilizando FACSAria Cell Sorter com o software DiVa V.6.1.2 (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA). Os filtros foram ajustados para a emissão de 525 

nm para FITC, 488 nm para Alexa flour 488 nm e 470 nm para DAPI fluorochromos. 

As análises foram feitas utilizando o Software FACS Express. Células neuronais e 

ADSC não cocultivadas foram utilizadas como controle positivos e negativos, assim 

como células sem marcação para o controle. Nesse experimento foram realizadas 

repetições técnicas (N=3) e biológicas (N=7). 

6.1.8 RT-qPCR  

Extração do RNA total para análises do RNA mensageiro e microRNA  

O total de RNA foi isolado das células cocultivadas (ADSC-CC), das células 

controle (BRC e ADSC-sem cocultivo) utilizando TRIzol LS (Life Technologies, 
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Carlsbad, Califórnia, EUA), seguindo o protocolo do fabricante com algumas 

modificações. As células foram lizadas com 200 µL de TRIzol e 8 µL de acrilamida 

(Amresco, Solon, Ohio, USA) homogeneizadas por cinco minutos em temperatura 

ambiente. Posteriormente, foi adicionado 128 µL de clorofórmio para separação em 

fase do RNA/DNA/proteína, e novamente foram homogeneizas por cinco minutos. 

Em seguida, foram centrifugadas por 30 minutos a 20000xg a 4º C para separar as 

fases. Após essa etapa, a fase aquosa, na qual encontra-se o RNA, foi coletada e 

transferida para um microtubo estéril e em seguida, adicionou-se 500 µL de 

isopropanol gelado. Imediatamente, a amostra foi incubada a -80ºC overnight para a 

precipitação do RNA. No dia seguinte, foram centrifugadas a 20000xg por 10 

minutos a 4ºC e o pellet obtido foi lavado duas vezes com etanol 75% e 

ressuspendidos 10-20 µL de água sem RNase. A quantificação do RNA foi realizada 

pelo espectrofotômetro Nanodrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA). A determinação da relação de pureza do RNA foi medida pela 

relação da absorbância 260/280nm. As amostras com pureza entre 1,2 e 2,0 foram 

utilizadas no experimento, sendo estocadas a -80ºC até a realização do RT-qPCR.  

Transcrição reversa do RNA mensageiro e PCR quantitativo em tempo real  

Após a extração do RNA, a transcrição reversa do RNA mensageiro foi feita 

com o kit Enzima Trascriptase reversa superscript III (Invitrogen, Carlsbad, 

Califórnia, EUA), segundo recomendações do fabricante. A amplificação do cDNA foi 

realizada utilizando-se os pares de primers desenhados ou então referenciados 

contidos na tabela 1. As reações de PCR em tempo real foram realizadas no 

termociclador ABI-7500 utilizando-se o kit SYBR Green Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City, Califórnia, EUA). Todos os genes considerados para uma 

dada amostra foram amplificados utilizando uma placa de PCR. Previamente ao 

início das análises, as condições de amplificação (por exemplo: concentração de 

primer, temperatura de anelamento, etc.) foram testadas para a otimização da 

reação. A reação foi submetida inicialmente a uma etapa de desnaturação a 95°C 

por 10 minutos, depois 55 ciclos de 95°C por 15 segundos, um ciclo de 60°C por 1 

minuto, um ciclo de 95°C por 15 segundos, um ciclo de 60°C por 1 minuto e um ciclo 
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de 95°C por 15 segundos. Os valores de Ct foram normalizados utilizando a média 

geométrica das replicatas técnicas e biológicas do gene endógeno Gapdh (sigla em 

inglês para Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase). A expressão foi calculada 

usando o método de 2-ΔCt. Os ensaios foram realizados em triplicatas biológicas e 

duplicatas técnicas. 

Tabela 1 - Primers utilizados no RT-qPCR 

Gene Forward primer (5′→3′) Reverse primer (5′→3′) Referência 

Gapdh TGACATCAAGAAGGTGGTGAAGC CCCTGTTGCTGTAGCCGTATTC Oh et al. (2014) 

M ap2 AGCCGCAACGCCAATGGATT TTTGTTCTGAGGCTGGCGAT Oh et al. (2014) 

Snap25 AGAATCGCCAGATTGACAGG ACCACTTCCCAGCATCTTTG Han et al. (2014) 

Numbl GGGGACAAGAAGAAAGCCGA TCCCTTCTCTCCAGGGGATG NM_010950.2 

Rest TCGCCACTTGGTGAATGTGT CAAAGTCTGCACGGTGCTTC NM_011263.2 

Ezh2 TCCATGCAACACCCAACACA CCTTAGCTCCCTCCAGATGC NM_001146689.1 

Ptbp1 TCGACTTCTCCAAGCTCACC ACGGAGAGGCTGACATTATGC NM_001077363.2 

Bdnf TCTTTTCCGAGGTTCGGCTC CTCACCTGGTGGAACCGGAG NM_001285416.1 

M ib1 TATACTGCCTTGCACCTGGC GCACGGACCAAAAGCCTAC NM_144860.2 

Creb ACAAGCGAAACCAACAAACCAT CGTCTGAGGCTGGTTCATGT NM_001025432.1 

M bd1 CGCCAGTGATCACGGAGATT GCTTTTCAGCCACAAAAGAATGT NM_013594.2 

Tlx GCACAACCAATAGCCACCTG AAATGCGGCTTGTTGATCCG NM_152229.2 

M eCP2 CTGTAGACCAGCTCCAACAGG CTGCAGAATGGTGGCTGAA NM_010788.4 

    

Fonte: Própria autoria. 

Transcrição reversa do microRNA e PCR quantitativo em tempo real 

  No caso dos miRNAs foi utilizado o kit miScript Polymerase Chain Reaction 

(PCR) System (num. 218193, Qiagen, Hilden, Alemanha) de acordo com as 

instruções do fabricante. A quantidade de 100 ng de RNA total foi incubado com 

cinco vezes de tampão miScript HiFlex, dez vezes miScript nuclei acids mix, água 
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RNase-free, e miScript Reverse Transcriptase a 37°C por uma hora, e 95°C por 

cinco minutos. A quantificação de transcritos de seis miRNAs envolvidos com os 

genes avaliados (Tabela 2), incluindo três miRNAs endógenos, foi realizada nas 

ADSC-CC, BRC e ADSC dos períodos de três e sete dias. Foram utilizados os bta-

miRNA que possuem grande homologia com os mmu-miRNA conforme tabela 3 

apresenta. As reações de RT-qPCR foram realizadas em 10 μL contendo 2X 

Quantitec SYBR Green (Qiagen, Hilden, Alemanha), 10 μM do primer reverso 

Universal (Qiagen, Hilden, Alemanha), 10 μM do primer forward específico para 

miRNA (Tabela 2), e 1 μL do cDNA diluído 1:10. As reações foram analisadas 

utilizando-se o QuantStudio 6 Flex PCR System. O ciclos da reação utilizado foi uma 

etapa inicial de desnaturação a 95°C por 15 minutos, seguida de 45 ciclos de 94°C 

por 15s, 55°C por 30s e 70°C por 30s e à amplificação foi confirmada mediante 

análises da curva de dissociação. Os valores de Ct foram normalizados utilizando a 

média geométrica de RNU43 snoRNA e Hm/Ms/Rt U1 snRNA. A expressão foi 

calculada usando o método de 2-ΔCt. Os ensaios foram realizados em triplicatas 

biológicas e duplicatas técnicas. 

Tabela 2 - MiRNAs de murino e seus genes alvo 

mmu-miRNA Sequência Gene alvo 

miR-195a-5p UAGCAGCACAGAAAUAUUGGC Mbd1 

miR-184-3p UGGACGGAGAACUGAUAAGGGU Numbl 

miR-9-5p UCUUUGGUUAUCUAGCUGUAUGA Tlx, Rest 

miR-137-3p  UUAUUGCUUAAGAAUACGCGUAG Ezh2, Mib1 

miR-124-3p UAAGGCACGCGGUGAAUGCC Ptbp1 

miR-132-3p UAACAGUCUACAGCCAUGGUCG MeCP2, Creb 

Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 3 - MiRNAs de murino analisados 

bta-miRNA Sequência  mmu-miRNA  Sequência Homologia (%) 

miR-9-5p UCUUUGGUUAUCUAGCUGUAUG miR-9-5p UCUUUGGUUAUCUAGCUGUAU

GA 

95,65 

miR-124a UAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAG miR-124-3p UAAGGCACGCGGUGAAUGCC 86,95 

miR-132 UAACAGUCUACAGCCAUGGUCG miR-132-3p UAACAGUCUACAGCCAUGGUC

G 

100 

miR-137 UUAUUGCUUAAGAAUACGCGUAG miR-137-3p UUAUUGCUUAAGAAUACGCGU

AG 

100 

miR-184 UGGACGGAGAACUGAUAAGGGU miR-184-3p UGGACGGAGAACUGAUAAGGG

U 

100 

miR-195 UAGCAGCACAGAAAUAUUGGCA miR-195a-5p UAGCAGCACAGAAAUAUUGGC 95,45 

Fonte: Própria autoria. 

 

6.1.9 Análise Estatística 

Os dados da quantificação de células positivas pela imunocitoquímica e 

citometria de fluxo, assim como a quantidade de transcritos (mRNAs e miRNAs), 

foram analisados pelo teste paramétrico de comparação das variâncias (ANOVA) e 

as médias foram comparadas mediante ao teste Tukey, quando houve significância 

estatística na ANOVA. O nível de significância considerado em todos os testes foi p 

≤ 0,05. Todas as análises foram realizadas no programa GraphPad Prism versão 6.  

6.2 Estudo 2- “Avaliação da relação das vesículas extracelulares no processo 

de transdiferenciação” 

No estudo 2, “Avaliação da relação das vesículas extracelulares no processo 

de transdiferenciação”, as vesículas extracelulares do cocultivo e vesículas 

extracelulares das células controles (BRC e ADSC) foram isoladas e analisadas, 

pela caracterização em relação à morfologia, concentração, e alguns componentes 

que poderiam estar sendo carregados pelas vesículas, tais como a proteína 

SNAP25, e os miRNAs: miR-195, miR-184, miR-9, miR-137, miR-124 e miR-132. A 

figura abaixo demonstra graficamente como se procedeu o estudo 2 (Figura 5). 
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Figura 5 - Modelo esquemático experimental Estudo 2- “Avaliação da relação das vesículas 

extracelulares no processo de transdiferenciação” 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) A comunicação via vesículas extracelulares que poderiam estar presentes no 
cocultivo foi avaliada de forma a tentar compreender como seria este mecanismo, (B) pela 
caracterização em relação à morfologia, concentração, e conteúdo internos, assim como 
pelo rastreamento das mesmas no cocultivo, e avaliação de transcritos das ADSC que foram 
induzidas à transdiferenciação via VEs das células neuronais. 

 

6.2.1 Caracterização das Vesículas Extracelulares do Cocultivo 

Isolamento de vesículas extracelulares do meio de cultivo 

As vesículas extracelulares foram isoladas do meio de cultivo das BRC, 

ADSC e do meio do cocultivo de todas as replicatas técnicas e biológicas do estudo 

1 e deste estudo. 

O protocolo de isolamento foi adaptado do proposto por Connolly et al., 

(2015). O meio de cultivo foi centrifugado a 300xg por dez minutos, retirou-se o 

sobrenadante que foi centrifugado a 2000xg por dez minutos, e novamente o 

sobrenadante foi centrifugado a 16500xg por 30 minutos. O pellet formado após esta 
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centrifugação continha as vesículas extracelulares grandes (aqui denominadas de 

MV-microvesículas). Na sequência. Seguiu-se com uma filtração com filtro estéril de 

0,22 µm (filtro Steritop– Millipore, Billerica, Massachusetts, EUA) e foi adicionado o 

Exossome Precipitation Solution ExoQuick- TCTM (System Biosciences-SBI, San 

Francisco, Califórnia, USA) de acordo com as recomendações do fabricante para o 

isolamento das pequenas vesículas extracelulares (aqui denominadas de Exo, 

exossomos) (Figura 6). Os pellets contendo as vesículas extracelulares foram 

estocados a -80ºC, para análises e experimentos posteriores.  

Figura 6 - Isolamento das pequenas vesículas extracelulares (Exo) através do ExoQuick 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Exoquick (B) foi adicionado no meio de cultivo previamente centrifugado. (C-D) 
Pellet formado após a centrifugação, contendo as pequenas vesículas extracelulares. As 
setas indicam o pellet formado após a utilização do ExoQuick. 
 

Microscopia Eletrônica de transmissão para análise da morfologia das 

vesículas extracelulares isoladas 

A análise morfológica das VEs foi realizada pela microscopia eletrônica de 

transmissão. Inicialmente as VEs foram isoladas e fixadas em 2,5% de glutaraldeído, 

com 0,1 M de cacodilato e paraformaldeido a 4%, pH 7,2-7,4 por duas horas à 
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temperatura ambiente, seguido de uma ultracentrifugação de 100.000xg por uma 

hora e 20 minutos para retirada do fixador. Em seguida, foi adicionado 4 mL de água 

ultrapura e nova etapa de ultracentrifugação a 100.000xg por uma hora e 20 

minutos. Seguidamente, o pellet foi diluído em pelo menos 100 µL de água ultrapura 

e o material foi colocado na grade de cobre revestida com pioloform por cinco 

minutos, cujo excesso foi retirado com papel de filtro úmido. Imediatamente a grade 

foi colocada em uma gota de acetato de uranila aquosa a 2% por três minutos. 

Retirou-se novamente o excesso com papel de filtro úmido, e procedeu-se a leitura 

em microscópio eletrônico de transmissão FEI de 200 kV, modelo Tecnai20, emissor 

LAB6. 

Análise do tamanho e concentração das vesículas extracelulares  

O tamanho e a concentração das vesículas extracelulares isoladas do meio 

de cultivo das BRC e das ADSC aos três e sete dias de cultivo e das isoladas do 

cocultivo (MV-CC ou Exo-CC) no mesmo período foi mensurado através do 

Nanosight.  

O NanoSight LM10-HS (Malvern instrument, Alabama, USA) foi utilizado 

seguindo o protocolo de outros estudiosos (HUNG; LEONARD, 2016). Com um laser 

de 405 nm e o NanoSight NTA software v2.3, e os vídeos de cada amostra foram 

feitos com a câmera no nível 14 a 38,5°C, calibrando com 100 nm de beads 

(Malvern instrument, Alabama, USA) para garantir a acurácia do equipamento. VEs 

foram diluídas em PBS (1:100) e foram colocadas manualmente no nanosight (300 

µL), uma amostra por vez, e cinco vídeos de 30 segundos por amostra foram 

gravados. A concentração das partículas foi definida como a média da concentração 

encontrada nos cinco vídeos, e o próprio software desconsiderou as vesículas de 

tamanhos inferiores ao esperado.  
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Western Blotting com anticorpos específicos para proteínas específicas de 

exossomos e SNAP25  

As proteínas originadas das vesículas extracelulares e das células foram 

isoladas com solução de RIPA (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA) de acordo 

com as instruções do fabricante, e então foram transferidas para o gel com 8% de 

poliacrilamida SDS-PAGE (Bio-Rad, Hercules, Califórnia USA). As amostras 

correram a 100 volts por duas horas, e então o gel foi colocado junto com a 

membrana de nitrocelulose (Biotrace NT, Pall life Sciences, Pensacolla, Florida, 

USA) para a transferência por 30 minutos a 25 volts semi-seco. Em seguida a 

membrana foi incubada em solução de bloqueio (5% BSA, em TBST - sigla em 

inglês para Tris Buffered Saline, solução tampão salina tris com Tween® 20) por 

aproximadamente uma hora em temperatura ambiente. Após este período o 

anticorpo primário goat polyclonal anti-Alix (0,5 μg/mL, SC-49267, Santa Cruz Dallas, 

Texas, EUA) ou rabbit polyclonal IgG CD63 (0,5 μg/mL, SC-15363, Santa Cruz, 

Dallas, Texas, EUA) ou goat polyclonal anti-Snap25 (1:800 SC-376713, Santa Cruz, 

Dallas, Texas, EUA) foi adicionado e incubado por pelo menos 10 horas a 4oC. 

Seguidamente, a membrana foi lavada três vezes por cinco minutos em 1X TBST 

(Tris-buffered saline, 0,1% Tween® 20), seguindo por incubação de uma hora com o 

anticorpo secundário (1:3000, donkey anti-goat IgG-HRP- SC-2020, Santa Cruz, 

Dallas, Texas, EUA, ou 1:3000 anti-rabbit, #7074S, Cell Signaling Technology, 

Danvers, Massachusetts, USA). Prosseguiu-se com as lavagens (3X) das 

membranas em 1X TBST por cinco minutos e acrescentou-se o ECL Plus Prime 

Western Blotting Detection System solution (Amersham™, Buckinghamshire, UK) 

para a revelação, possibilitando a captura da imagem e análise das bandas pelo 

ChemiDoc MP Image System (Bio-Rad, Hercules, Califórnia, USA).  
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6.2.2 Rastreamento das vesículas extracelulares 

Marcação das vesículas extracelulares utilizando PalmtdTomato  

 Foi utilizado o plasmídeo doado por Dr. Charles P. Lai (National Tsing Hua 

University, Hsinchu, Taiwan) (Lai et al., 2015) contendo tadem dimer Tomato 

(tdTomato), fusionado com NH2-terminal com o sinal de palmitoilação 

(PalmtdTomato) para marcar as vesículas extracelulares. Em síntese, as células 

(neuronais) foram transduzidas com lentivírus contendo PalmtdTomato 

(293TPalmtdTomato) por 24 horas. Em seguida, o meio de cultivo foi trocado e as 

vesículas extracelulares e neurônios marcadas com PalmtdTomato foram utilizados 

nos demais experimentos. 

Transdução com eGFP e separação de células 

A fim de realizar estudos mais detalhados com as ADSC , foi realizada 

transdução com lentivírus com o gene exógeno eGFP. A produção Lentiviral foi 

realizada por lipofecção de células 293FT (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA). As 

ADSC foram cultivadas em placa de petri de 60 mm até 60% de confluência. Em 

seguida, as células foram transduzidas por incubação de 3 mL de sobrenadante viral 

com 6 μg/mL de brometo de hexadimetrina (polibreno, sigma-aldrich, St. Louis, 

Missouri, EUA). Após 24 horas, a solução viral foi substituída por meio de cultivo 

sem antibióticos e incubadas durante 24 horas. As células foram submetidas à 

análise de citometria de fluxo (FACS-separação de células assistida fluorescente) 

para avaliação da eficácia da transdução e triagem das células positivas para GFP. 

Este procedimento foi realizado no citometro FACSAria Cell Sorter com o software 

DiVa V.6.1.2 (BD Biosciences, San Jose, Califórnia, USA). Os filtros foram ajustados 

para a emissão de 525 nm para FITC fluorochromos. As análises foram feitas 

utilizando o Software FACS Express. 



60 

 

 

 

 

Cocultivo com neurônios+PalmtdTomato e ADSC GFP+ 

Foi realizado o cocultivo (método previamente descrito na seção 6.1.4.) dos 

neurônios (BRC)+PalmtdTomato  e suas vesículas extracelulares+PalmtdTomato com as 

ADSC GFP+ e avaliada a comunicação via vesículas extracelulares marcadas entre 

os neurônios e as ADSC. 

Cultivo de ADSC GFP+ com grandes vesículas extracelulares (MV)+PalmtdTomato 

isoladas do cultivo de neurônios+PalmtdTomato 

Foram isoladas as MV+PalmtdTomato das células neuronais+PalmtdTomato, 

adicionadas nas ADSC GFP+, e através de análise por microscopia de fluorescência 

foi observado se as MV+PalmtdTomato estariam dentro das ADSC GFP+. 

Microscopia de fluorescência por Confocal 

As células foram fixadas em paraformoldeido a 4% por 12 minutos e 

analisadas com o microscópio de fluorescência confocal (Leica SP2 S; Leica 

Microsystems, Wetzlar, Germany) para identificar as vesículas marcadas com 

PalmtdTomato (laser de excitação 543 nm, emissão 555 nm a 634 nm, 63X de 

magnificação, com imersão em óleo e 2x zoom). As imagens foram analisadas por 

LAS AF software (Leica Application Suite and Advanced Florescence; Leica 

Microsystems). 

6.2.3 Rastreamento das vesículas extracelulares nas células com indicio de 

diferenciação 

Foram utilizados neste experimento camundongos FVB, com 2 a 3 meses de 

idade, pesando de 15g a 25g, machos, positivos para luciferina (bioluminescência) e 

GFP a fim de avaliar de forma mais fidedigna se as vesículas estariam 

correlacionadas com o processo de transdiferenciação. Desta maneira, as BRC com 

luciferina/GFP+ foram cocultivadas com ADSC sem luciferina por sete dias, e a 

proteína SNAP25 foi avaliada por imunocitoquímica, a fim de confirmar se as ADSC-



61 

 

 

 

 

CC positivas para SNAP25, uma proteína neuronal, também estariam em contato 

com BRC VEs. 

 

6.2.4 Papel das vesículas extracelulares na transdiferenciação das células-tronco do 

tecido adiposo 

Cultivo com meio condicionado ou vesículas extracelulares 

No intuito de avaliar separadamente alguns componentes que poderiam estar 

no meio de cocultivo, que talvez estivessem envolvidos com a indução da 

diferenciação celular, foi isolado o meio de cultivo das células neuronais e depletado 

de vesículas extracelulares (meio condicionado, contendo fatores solúveis), assim 

como isoladas as grandes vesículas extracelulares (BRCMV) e as pequenas 

vesículas extracelulares (BRCExo) do meio de cultivo dos neurônios de 105 células 

neuronais/mL, mesma quantidade utilizada no cocultivo do estudo 1, a fim de avaliar 

o efeito na transdiferenciação em linhagem neuronal. Avaliamos este processo pela 

porcentagem de células positivas para a proteína SNAP25 após três dias de indução 

por imunocitoquímica e as ADSC que receberam VEs tiveram alguns transcritos 

avaliados por RT-qPCR após três e sete dias de indução (mesma metodologia e 

genes apresentados no Estudo 1) (Figura 7). 

Figura 7 - Indução da transdiferenciação por fatores solúveis ou vesículas extracelulares 

originadas do meio de cultivo das células neuronais  
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Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) O meio do cocultivo dos neurônios com as ADSC-CC (B) foram separados e 
adicionados os fatores solúveis (FS) contidos no meio de cultivo dos neurônios depletados 
de VEs nas ADSC, também (C) foram isolados e testados a capacidade de indução apenas 
das grandes vesículas extracelulares (microvesículas) do meio de cultivo neuronal (BRCMV, 
pontos vermelhos), e (D) apenas das pequenas vesículas extracelulares (exossomos) 
(BRCExo, pontos vermelhos). Foi avaliada a capacidade de indução pela quantificação de 
células positivas para a proteína SNAP25 após três dias de indução por imunocitoquímica, e 
(E) nas ADSC que receberam VEs (nossas células e tratamentos de interesse neste estudo) 
foram quantificados os transcritos relacionados com genes de morfologia e funcionalidade 
neuronal, e os transcritos relacionados com a neurogênese. Os pontos vermelhos se 
remetem as vesículas extracelulares originadas dos neurônios. 

Quantificação de células imunopositivas na imunocitoquímica 

A porcentagem de células positivas para o marcador SNAP25 foi obtida através da 

contagem de células positivas e negativas aos marcadores em cinco campos escolhidos 

aleatoriamente, até que fosse atingida uma quantidade de 500 células contadas. Este 

procedimento foi repetido com sete replicatas biológicas e três técnicas para cada marcador 

pelo programa Image J. Essa metodologia foi adaptada de outros estudos semelhantes ao 

apresentado aqui (DARVISHI et al., 2017; NAGHDI et al., 2009). 
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Extração do RNA total para análises do RNA mensageiro e microRNA, e 

transcrição reversa do RNA mensageiro e microRNA e PCR quantitativo em 

tempo real  

 Para este estudo foram utilizadas as BRC, ADSC, ADSC+BRCMV e 

ADSC+BRCExo dos períodos de cultivo três (D3) e sete (D7), as vesículas 

extracelulares isoladas do meio de cultivo dos neurônios, obtidas do estudo 1. A 

extração de RNA total, e síntese de cDNA foi realizada como explicado 

anteriormente na seção 6.1.8. E os resultados da quantificação de transcritos foram 

comparados com os resultados do cocultivo apresentados no Estudo 1, 

reapresentados neste estudo. 

6.2.5 Análise Estatística dos dados do Estudo 2 

As análises de quantificação das vesículas extracelulares, quantidade de 

células positivas para SNAP25 e nas análises da quantidade de transcritos foram 

analisadas pelo teste paramétrico de comparação das variâncias (ANOVA) e as 

médias foram comparadas pelo teste comparativo Tukey. O nível de significância 

considerado em todos os testes foi p ≤ 0,05. Todas as análises foram realizadas no 

programa GraphPad Prism versão 6.  
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6.3 Estudo 3 - “Teste in vivo da capacidade de auxílio das ADSC-CC/Neuronais-

like no processo da degeneração walleriana e regeneração de lesão de nervo 

periférico” 

  No estudo 3 foi avaliada a capacidade regenerativa ou redução do processo 

de degeneração walleriana das células-tronco do tecido adiposo transdiferenciadas 

em células neuronais-like após o cocultivo do período em que observamos maior 

semelhança com o neurônio. De acordo com os estudos 1 e 2, foi a ADSC-CC D7, 

assim essas células foram utilizadas neste estudo 3 in vivo (Figura 8). 

Figura 8 - Modelo esquemático experimental Estudo 3 - “Teste in vivo da capacidade de 

auxílio das ADSC-CC/Neuronais-like no processo da degeneração walleriana e regeneração 

de lesão de nervo periférico” 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Após o cocultivo das ADSC-CC por sete dias com neurônios (BRC), (B) as 
células foram preparadas e aplicadas em uma lesão total do nervo ciático total (neurotmese) 
e verificou-se se houve alguma melhora funcional ou local na lesão. 
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6.3.1 Preparação das células  

 No experimento in vivo foram utilizadas células-tronco do tecido adiposo de 

camundongos FVB transgênicos positivos para luciferina/GFP+ de dois meses com 

peso entre 15 g a 20 g. Para tanto, 5x105 ADSC luciferina/GFP+ isoladas e 

cultivadas por sete dias e aplicadas por animal, no grupo que recebeu só células-

tronco não induzidas e não cocultivadas (ADSC), e 5x105 ADSC luciferina/GFP+ 

isoladas e cocultivadas conforme experimento 1, por sete dias (ADSC-CC D7) foram 

aplicadas por animal no grupo que recebeu as células neuronais-like (Figura 9). 

Figura 9 - Análise da bioluminescência captada pelo In Vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) 103 células-tronco, (B) 105 células-tronco, (C) 104células-tronco. Tons mais 
próximos ao vermelho: maior quantidade de bioluminescência e detecção celular na região; 
tons mais próximos ao azul: menor quantidade de bioluminescência captada. 

6.3.2 Delineamento dos grupos do estudo 3 

 Para o teste in vivo utilizamos 28 camundongos FVB, divididos em seis 

grupos descritos a seguir (Figura 10). Grupo 7CTR- animais controle foram os que 

apenas tiveram a lesão/secção total do nervo ciático, sem a adição de células-tronco 

na lesão, com avaliação após sete dias da realização da cirurgia (N=2). Grupo 
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7ADSC- animais com células-tronco que tiveram a secção total do nervo ciático e 

receberam apenas células-tronco não induzidas e a lesão foi avaliada após sete dias 

da realização da cirurgia (N=6). Grupo 7ADSC-CC D7- animais com células-tronco 

induzidas por cocultivo, que tiveram a lesão/secção total do nervo ciático e 

receberam apenas células-tronco induzidas por cocultivo e a lesão/secção total foi 

avaliada após sete dias da realização da cirurgia (N=6). Grupo 14CTR – animais 

controle que apenas tiveram a lesão/secção total do nervo ciático, sem a adição de 

células-tronco na lesão/secção total, com avaliação após 14 dias da realização da 

cirurgia (N=2). Grupo 14ADSC- animais com células-tronco que tiveram a 

lesão/secção total do nervo periférico e receberam apenas células-tronco não 

induzidas e a lesão/secção total foi avaliada após 14 dias da realização da cirurgia 

(N=6). Grupo 14ADSC-CC D7- animais com células-tronco induzidas por cocultivo, 

tiveram a lesão/secção total do nervo periférico e receberam apenas células 

induzidas por cocultivo e a lesão/secção total foi avaliada após 14 dias da realização 

da cirurgia (N=6). 
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Figura 10 - Delineamento dos grupos do estudo 3 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Apenas solução de PBS. (B) ADSC sem indução da transdiferenciação 
neuronal diluída em PBS. (C) ADSC-CC D7 diluída em PBS. (A’) Grupo 7CTR, (B’) Grupo 
7ADSC, (C’) Grupo 7ADSC-CC D7, (A”) Grupo 14CTR, (B”) Grupo 14ADSC, (C”) Grupo 
14ADSC-CC D7. 

6.3.3 Animais  

Vinte e oito camundongos de 2 a 3 meses de idade, FVB, com 15 g a 25 g, e 

três FVB luciferina/GFP+ foram doados do biotério do Hemocentro de Ribeirão 

Preto, São Paulo, Brasil, para este experimento. Eles foram mantidos no biotério da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, São Paulo, Brasil, nas 

condições preconizadas para a espécie, 12-horas de ciclo noite/dia, a 20-22°C com 

água e comida à vontade. Todos os animais foram mantidos nas mesmas condições 

ambientais antes e depois do procedimento cirúrgico e com acompanhamento diário. 

6.3.4 Procedimento cirúrgico 

 O protocolo de anestésico seguido foi cloridrato de cetamina (90-150 

mg/Kg), xilazina (7,5-16 mg/Kg) e tramadol (20-40 mg/kg) via intraperitoneal, o que 

proporcionou anestesia profunda por 30 minutos, e analgesia, além de adição de 

lidocaína local para redução da dor. Quando o animal entrou em plano anestésico 
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profundo, seguiu-se protocolo cirúrgico para a realização da neurotmese 

(ABDANIPOUR; TIRAIHI, 2012; GÄRTNER et al., 2014; LEE; WOLFE, 2000). 

Resumidamente, a pele foi seccionada, afastando a musculatura próxima ao nervo 

ciático, e realizou-se a lesão/secção completa do nervo (neurotmese) do membro 

posterior direito de acordo com as divisões dos grupos experimentais supracitados e 

aplicação de células ou apenas de PBS. Ao longo do período do experimento, todos 

os animais foram avaliados por cinco minutos diariamente, a fim de avaliar possíveis 

comportamentos indicativos de dor. Adicionalmente, após o procedimento cirúrgico 

em todos os animais foi aplicado uma dose de analgésico (tramadol, 20 – 40 mg/kg, 

a cada oito horas) por via intraperitoneal durante sete dias após. 

Foram avaliados, em cada grupo, o processo de degeneração e possível 

regeneração do nervo lesionado in vivo buscando a localização das células 

aplicadas pelo in vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS (PerkinElmer, USA) nos dias 

dois, sete e 14; e pelo índice do nervo ciático a fim de avaliar in vivo a lesão do 

nervo periférico (SFI) nos dias zero, três, sete, dez e 14 após o procedimento 

cirúrgico. Pós mortem pelo peso do músculo Gastrocnêmio e pela histopatologia do 

nervo ciático seccionado (Figura 11). 
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Figura 11 – Procedimento cirúrgico. 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Incisura e secção do nervo ciático. (B) Aplicação de células ou PBS. (C) 
Fechamento da pele. (D) Avaliação pós-operatória. (E) Condiciomento individual dos 
animais pós cirurgia. (F) Avaliação da lesão pós-operatória. 
 

6.3.5 Avaliação da aplicação das células in vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS  

 Os camundongos que passaram por cirurgia foram transportados até o 

Biotério do Hemocentro de Ribeirão Preto após dois (D2), sete (D7) e 14 (D14) da 

cirurgia. Então, no laboratório, foi aplicada D-luciferina (VivoGlo™ Luciferin, In Vivo 

Grade, num. P1043- Promega, Madison, Wisconsin, EUA) seguindo as 

recomendações do fabricante quanto à quantidade e tempo até a exposição (150 
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mg/Kg por pelo menos 5 minutos de exposição). Então os animais foram induzidos 

ao plano anestésico com isoflurano 0,08-1,5% via inalatória, durante cinco minutos e 

foram colocados dentro do in vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS (PerkinElmer, 

USA) com tempo de exposição de três a cinco minutos, seguindo com a 

quantificação da bioluminescência. As imagens adquiridas que refletem a 

bioluminescência captada foram analisadas usando Living Image software 

(PerkinElmer, USA). A intensidade do sinal foi avaliada por photons por segundo por 

centímetro quadrado por steradiano (p/s/cm2/sr). A área calculada refere-se ao ROI 

(região de interesse, delimitada manualmente no software), e a quantificação da 

bioluminescência final foi avaliada comparativamente entre os animais que 

receberam as células e os que não receberam. 

6.3.6 Avaliação da lesão do nervo ciático e funcionalidade do membro afetado 

Índice de funcionalidade do nervo ciático  

 A avaliação do índice de funcionalidade do nervo ciático, foi realizada de 

acordo com Bain; Mackinnon; Hunter (1989), com algumas adaptações para o 

modelo animal. 

 Em resumo, o camundongo foi colocado em cima de uma região acrílica, o 

que possibilitou por fotografias medir as distâncias entre o dedo 1 e 5 (TS), assim 

como entre o 2 e 4 (ITS), e a distância entre o dedo 3 e a região de apoio palmar 

(PL) (Figura 12). As medidas vindas das fotografias foram adquiridas por contagem 

de pixel e comparadas com uma medida conhecida. Após medir estas distâncias os 

valores foram inseridos na fórmula para calcular o índice do nervo ciático (SFI - sigla 

em inglês para Sciatic functional index) (Figura 12). A interpretação dos resultados 

foi baseada nos seguintes critérios: valores próximos de zero indicam que o animal 

não possui nenhuma lesão no nervo ciático e valores próximos de -100 indicam o 

mais alto nível de lesão neste nervo. Esta análise foi feita no momento antes da 

cirurgia, e nos dias três, sete, dez e 14 dias após a cirurgia.  
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Figura 12 – Índice de funcionalidade do nervo ciático (SFI)  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Medidas necessárias para que se possa calcular o SFI, sendo que (TS) é a 
distância entre o dedo 1 e 5, (ITS) entre o dedo 2 e 4, (PL) a distância entre o dedo 3 e a 
região de apoio palmar. (B) Apoio criado para a aquisição das fotografias, permitindo o 
melhor posicionamento e mobilidade do camundongo. (C) Posicionamento do camundongo 
e aquisição da imagem. 

 

 De forma detalhada, para o cálculo foi considerado como membro 

experimental o qual foi seccionado, ou seja, o membro direito. EPL é a distância 

entre o dedo 3 e a região de apoio palmar do membro experimental; NPL é distância 

entre o dedo 3 e a região de apoio palmar do membro normal; ETS é a distância 

entre o dedo 1 e 5 do membro experimental; NTS é a distância entre o dedo 1 e 5 do 

membro normal; EITS é a distância entre o dedo 2 e 4 do membro experimental; e 

NITS é a distância entre o dedo 2 e 4 do membro experimental. A equação a seguir 

foi utilizada para calcular o SFI (Figura 13).  
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Figura 13 - Equação do índice do nervo ciático  

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Quantificação do peso do Músculo Gastrocnêmio 

 O músculo Gastrocnêmio de todos os animais utilizados neste estudo foi 

fotografado e pesado (peso líquido), utilizando uma balança de precisão, a fim de 

averiguar se haveria diferença entre os grupos analisados e os grupos controles. 

 

Histomorfometria do nervo ciático 

O nervo ciático de cada grupo foi fixado em paraformaldeído a 4% por 24 

horas, e em seguida foi submetido a técnica de inclusão em parafina (Histosec®, 

Merck, Darmstadt, Alemanha). Os blocos foram cortados em micrótomo SLEE 

medical CUT 6062, com espessura média de 5 µm e corados segundo as técnicas 

de H.E. (BEHMER; TOLOSA; FREITAS NETO, 1976). O material foi mapeado e 

fotografado nas objetivas 10X, 40X e 100X em um fotomicroscópio LEICA DM500. 

Foi quantificado e analisado o diâmetro e área da fibra de cada nervo, e a densidade 

de axônios por área, de acordo com a metodologia utilizada por outros 

pesquisadores (APEL et al., 2010). Sendo que, utilizou-se o nervo do membro 

contralateral a lesão como controle nesta técnica (Normal). A avaliação foi realizada 

nos grupos 14CTR, 14ADSC e 14ADSC-CC D7. 

6.3.7 Análise Estatística 

Nos dados obtidos do in vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS, índice do nervo 

ciático, peso do músculo gastrocnêmio, e histomorfometria do nervo ciático, foi 

utilizada a análise estatística pelo teste paramétrico de comparação das variâncias 

(ANOVA) e o teste comparativo Tukey, quando houve significância estatística na 

ANOVA, e em todos os testes o nível de significância utilizado foi p ≤ 0,05. Todas as 

análises foram realizadas no programa GraphPad Prism versão 6. 
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7 RESULTADOS  

7.1 Estudo 1 - “ Avaliação do potencial das células neuronais na indução da 

transdiferenciação de ADSC em cocultivo com insertos ” 

7.1.1 Isolamento e cultivo primário das células do cérebro e das células-tronco do 

tecido adiposo  

O cultivo primário das células neuronais e ADSC foi realizado com células de 

camundongo da linhagem C57BL e FVB, sendo que não houve diferença aparente 

entre morfologia e crescimento entre as linhagens.  

As células-tronco do tecido adiposo possuíram morfologia fibroblastoide e 

capacidade de formação de colônias (Figura 14 A-C).  

As células neuronais, por sua vez, demoraram aproximadamente 15 dias para 

se estabelecerem em cultivo, com presença de formação de redes neuronais 

(Figuras 14D-F e 15A-C).  
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Figura 14 - Cultivo primário das células-tronco do tecido adiposo (ADSC) e das células 

neuronais 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A-C) ADSC apresentada em diferentes magnificações. (D-F) Neurônios e as 
redes neuronais estabelecidas no cultivo primário em diferentes magnificações. Barra= 100 
µm. 
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Figura 15 - Cultivo células neuronais 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A-C) Células neuronais em cultivo primário, com neurônios unipolares (setas 
tracejadas), bipolar (setas cheias), multipolares (seta azul), de acordo com a morfologia 
apresentada. No cultivo houve também a presença de algumas células de suporte como de 
acordo com a morfologia as células da glia (seta laranja). Imagem no canto inferior esquerdo 
indica o aumento de 4X do cultivo primário (barra=500 µm), e (A) aumento de 10X. Barra= 
100 µm. 

7.1.2 Caracterização da célula-tronco do tecido adiposo 

 As ADSC tiveram capacidade de formação de colônia, assim como de se 

diferenciarem por indução química a células neuronais-like. Também como tiveram 

marcação positiva para CD90, CD45, e MHCI e negativa para CD86 (Figura 16). 
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Figura 16 - Caracterização de ADSC como célula tronco mesenquimal 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A-B) As ADSC tiveram capacidade de formação de colônias. (C) Marcação 
positiva para CD90, CD44 e MHI, e marcação negativa para CD86. (D) As ADSC tiveram 
capacidade de diferenciação por indução química em neuronais-like, com marcação positiva 
para SNAP25 (vermelha), DAPI (azul, marcação nuclear). Barra= 100 µm. 
 

7.1.3 Imunocitoquímica  

Houve a marcação para as proteínas TUBIII e SNAP25 nas ADSC-CC após o 

cocultivo com células neuronais em todos os períodos avaliados (três, sete e 14 

dias), indicativo de que as células neuronais podem induzir a transdiferenciação de 

células-tronco mesenquimais e estas podem se diferenciar em células neuronais-like 

(Figura 17). 
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Figura 17 - Marcação por imunocitoquímica para as proteínas beta tubulina III (TUBIII) e 

SNAP25 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Legenda: (A- C) ADSC-CC positivas para TUB III, após três (A), sete (B), e 14 (C) dias de 
cocultivo (CC). (D-F) ADSC-CC positivas para o marcador neuronal SNAP25, após três (D), 
sete (E), e 14 dias (F) dias de cocultivo (CC). DAPI- Marcador nuclear (azul); TUBIII- beta 
tubulina III (verde); SNAP25- synaptosomal-associada proteína 25 (verde); MERGE- a 
sobreposição das imagens com as marcações, MERGE ADSC CTR– indica a sobreposição 
das imagens da marcação nuclear e do anticorpo (TUBIII ou SNAP25) das ADSC que não 
foram cocultivadas e não tiveram nenhum tipo de indução à transdiferenciação neuronal. Os 
quadrados no lado direito abaixo das figuras MERGE mostram em um maior aumento as 
células com a marcação de interesse. Barra=100 µm. 

 

Além da presença das proteínas neuronais quando submetidas à 

imunocitoquímica, as ADSC-CC durante o cocultivo apresentaram alteração 

morfológica, tais como o prolongamento citoplasmático e deslocamento nuclear para 

as áreas periféricas (Figura 18), semelhante à morfologia das células neuronais. 

Figura 18 – Morfologia da ADSC cocultivada 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda:(A) ADSC em cocultivo com células neuronais no dia sete. Barra=100 µm. 
 

7.1.4 Quantificação de células imunopositivas na imunocitoquímica 

Foram quantificadas as células positivas para TUB III e SNAP25, e após sete 

dias de cocultivo houve aproximadamente 21,73% (STDEV) de células ADSC-CC 

positivas para TUB III e aproximadamente 34,54% (STDEV) de células ADSC-CC 

para SNAP25 positivas. Porém, foram observadas células em todos os períodos 

analisados, sem diferença estatística na porcentagem de células positivas entre os 

100µm 

A 
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períodos analisados (Figura 19) (p≤0,05). Ressalta-se, entretanto, que houve a 

presença da marcação em todos os períodos analisados.  

Figura 19 - Porcentagem de ADSC-CC positivas para TUBIII e SNAP25 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Células positivas para os marcadores TUBIII e (B) SNAP25 durante os três 
períodos analisados (três, sete e 14 dias). As barras correspondem às médias e as barras 
menores são o erro padrão da média. ND- Não detectável. 

7.1.5 Citometria de fluxo 

Em todos os períodos avaliados, ADSC-CC positivas para os marcadores 

neuronais foram identificadas e quantificadas. Tendo menor quantidade de células 

positivas para TUBIII (menos de 5% STDEV), e em oposição para a SNAP25 estava 

em maior quantidade, tendo diferença estatística de acordo com o tempo de indução 

entre o dia três (4,28% STDEV) e o dia sete (13,75% STDEV), sendo neste último 

dia o período em que se foi observado o ápice de quantidade de células induzidas e 

seguindo sugestiva redução em quantidade de células positivas aos 14 dias, 

conforme mostrado na figura a seguir (Figura 20). 
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Figura 20 - Porcentagem de ADSC-CC positivas para TUB III e SNAP25 quantificadas por 

citometria de fluxo 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Porcentagem de células positivas para o marcador neuronal TUBIII durante os 
períodos analisados. Aos três dias houve uma maior quantidade de células positivas, mas 
sem diferença estatística entre os períodos analisados (p≤0,05). (B) Porcentagem de células 
positivas para o marcador neuronal SNAP25 durante os períodos analisados, com maior 
porcentagem ao sétimo dia. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças 
estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras menores são o erro 
padrão da média. 

7.1.6 Expressão dos genes Map2 e Snap25 nas células-tronco após os períodos de 

indução por cocultivo com inserto 

Em todos os períodos foram avaliados os níveis de transcritos de mRNA para 

Map2 e Snap25. Constatou-se transcritos de mRNA de Map2 em todos os períodos 

avaliados e uma maior abundância de transcritos de Map2 ao sétimo dia de 

cocultivo, quando comparado com os demais períodos, com diferença estatística 

entre o nível de transcritos (ANOVA p≤0,05). Porém, o nível destes transcritos 

quando comparados com as células neuronais estavam reduzidos (Figura 21). 

Transcritos de mRNA relacionados com Snap25 foram observados apenas no dia 

sete e 14 nas ADSC-CC. 
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Figura 21 - Nível de transcritos de mRNA nas células-tronco após os períodos de indução 

por cocultivo com inserto 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: No gráfico há o nível de transcritos para o gene Map2 e Snap25 nas BRC, ADSC 

e ADSC-CC no D3, D7 e D14. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças 

estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras menores são o erro 

padrão da média. 

 

7.1.7 Níveis de transcritos avaliados, que podem estar relacionados com a 

neurogênese adulta 

Detecção de transcritos relacionados à manutenção, proliferação e 

especificação das células-tronco neurais 

Houve maior abundância de transcritos para Numbl e Mbd1 nas ADSC-CC D3 

do que em todas as demais células avaliadas (p=0,01). Os transcritos de Rest 

estavam abundantes nas ADSC sem indução, e nas ADSC-CC e BRC estavam 

reduzidos (p=0,01). Os níveis de transcritos de mRNA de Tlx estavam em nível 

semelhante em todas as células avaliadas (p=0,004) (Figura 22).  

Os transcritos do gene Ezh2 e Ptbp1 estavam mais abundantes nas ADSC-

CC D7 do que nas demais células avaliadas (p=0,002). Enquanto os transcritos do 
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gene MeCP2 estavam mais abundantes nas ADSC D3 e BRC D3 do que nas 

demais células-tronco avaliadas (p=0,001) (Figura 22). 

Figura 22 - Níveis de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na manutenção, proliferação e especificação das NSC 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos em dois 
períodos distintos D3 e D7 dos mRNA relacionados aos genes alvos (A) Numbl (B) Mbd1 (C) 
Rest (D) Tlx (E) Ezh2 (F) MeCP2 e (G) Ptbp1. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico 
indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras 
menores são o erro padrão da média. 

Detecção de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na diferenciação das NSC e maturação dos neurônios 

Foi constatada menor abundância de transcritos de mRNA relacionado com o 

gene Bdnf nas células não neuronais quando comparadas com as células neuronais 

(p<0,0001) e maior abundância de transcritos de mRNA relacionado com o gene 

Mib1 nas ADSC-CC D7 em relação às demais células-tronco e demais períodos 
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(p<0,0001), com quantidade equiparada aos neurônios (BRC) (p<0,0001) (Figura 

23). 

Figura 23 - Níveis de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na diferenciação das NSC e maturação dos neurônios  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos em dois 
períodos distintos D3 e D7 dos mRNA relacionados aos genes (A) Bdnf (B) Mib1. Diferentes 
letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras 
correspondem às médias e as barras menores são o erro padrão da média. 

Detecção de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na maturação dos neurônios e funcionalidade 

Os transcritos de mRNA relacionados com o gene Creb estavam abundantes 

nas ADSC-CC D7 quando comparados com as demais células-tronco (p=0,0027), e 

semelhante quantidade quando comparados com a BRC (p=0,045) (Figura 24). 
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Figura 24 - Expressão de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na maturação dos neurônios e funcionalidade  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos em dois 
períodos distintos, D3 e D7 dos mRNA relacionados ao gene Creb. Diferentes letras dentro 
do mesmo gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às 
médias e as barras menores são o erro padrão da média. 

 

De acordo com o heatmap abaixo, as ADSC-CC D7 foram as que mais se 

assemelharam, em termos de expressão de transcritos de mRNA correlacionados a 

neurogênese adulta, com as células neuronais (Figura 25). Então, com esta 

avaliação e os resultados anteriores, as ADSC-CC D7 foram as células utilizadas no 

estudo 3.  
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Figura 25 - Heatmap com agrupamento hierárquico e análise dos componentes principais 

avaliados na neurogênese 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Heatmap com agrupamento hierárquico e análise dos componentes principais 
avaliados na neurogênese, em que mostra a ADSC-CC D7 como a célula mais semelhante 
aos neurônios (BRC). 
 

7.1.8 Expressão de miRNAs relacionados com a neurogênese adulta  

 O miR-195 estava abundante em todas as células estudadas sem diferença 

estatística entre elas, miR-184 estava mais abundante nas ADSC-CC D3, BRC D3 e 

BRC D7 do que nas ADSC sem tratamento e ADSC-CC D7. O miR-9 estava mais 

abundante nas ADSC D3 e BRC D7 do que nas demais células. E os miR-184, miR-

137, miR-124 e miR-132 estavam mais abundantes nas BRC D3 e BRC D7 do que 

nas demais células avaliadas (p<0,0001) (Figura 26).  
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Figura 26 - Avaliação do miRNAs estudados nas ADSC-CC 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A-F) Constatou-se diferença nos níveis de transcritos avaliados entre os grupos 
estudos, sendo que os neurônios tinham mais abundância de transcritos para miR-184, miR-
137, miR-124 e miR-132 do que os demais grupos. Diferentes letras dentro do mesmo 
gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as 
barras menores são o erro padrão da média. 
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7.2 Estudo 2-“Avaliação da relação das vesículas extracelulares no processo 

de transdiferenciação” 

7.2.1 Caracterização da estrutura, morfologia e quantificação das vesículas 

extracelulares 

Microscopia eletrônica de transmissão para análise da morfologia das 

pequenas vesículas extracelulares isoladas (Exossomos) 

  A morfologia e tamanho das vesículas isoladas foram compatíveis com a 

literatura, com formato cup-shape descrito por outros autores (Lobb et al., 2015) 

(Figura 27). 

Figura 27 - Microscopia eletrônica de transmissão para análise da morfologia das pequenas 

vesículas extracelulares isoladas (Exossomos)  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A-B) Pequenas vesículas extracelulares isoladas do cocultivo no dia três. (C-D) 
Pequenas vesículas extracelulares isoladas do cocultivo no dia sete. A e C barra= 500µm, B 
e D barra= 250µm. 
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Análise do tamanho e concentração das vesículas extracelulares  

As partículas isoladas com ExoQuick possuíram o tamanho esperado para as 

pequenas vesículas extracelulares (exossomos), e as partículas isoladas nas 

centrifugações seriadas possuíram o tamanho esperado para as grandes vesículas 

extracelulares (microvesículas). 

Tanto as amostras de exossomos quanto as microvesículas tiveram tamanhos 

semelhantes (Figura 28) e foi observada maior concentração de microvesículas (MV-

CC D7 1,7x1010 (STDEV) e MV-CC D3 1,8x1010 (STDEV)) do que de exossomos 

(Exo-CC D3 9,9x108 (STDEV) e Exo-CC D7 9,15x108 (STDEV)) (p= 0,0059) no meio 

do cocultivo no dia três e no dia sete. 

Figura 28 - Análise do tamanho e concentração das vesículas extracelulares 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Diâmetro (nm) das partículas isoladas do meio de cocultivo (CC) isolada nos 
dias três (D3) e sete (D7) (Exossomos-Exo e Microvesículas-MV) de acordo com a análise 
do tamanho e concentração das partículas isoladas. (B) Concentrações de partículas por 
amostra, tendo uma maior concentração de microvesículas (MV-CC) do que de exossomos 
(Exo-CC) no meio do cocultivo após 3 (D3) e 7 (D7) dias de cocultivo. Diferentes letras 
dentro do mesmo gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem 
às médias e as barras menores são o erro padrão da média. 
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Western Blotting para anticorpos específicos de exossomos e para o conteúdo 

das vesículas extracelulares 

Através do western blotting foi constatada a presença das proteínas CD63 e 

ALIX descritas previamente, comprovando que as partículas isoladas do cocultivo 

são exossomos (Figura 29). 

Figura 29 - Western blotting das proteínas ALIX (95kDa) e CD63 (~55 kDa) exclusivas de 

vesículas extracelulares 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Alix e CD63 estavam presentes nas vesículas extracelulares (exossomos) em 
todos os períodos analisados assim como as vesículas isoladas das ADSC-CC. Exo-BRC- 
Exossomos do meio de cultivo dos neurônios, Exo-ADSC- Exossomos do meio de cultivo 
das ADSC, Exo-CC D3- Exossomos do meio de cocultivo após três dias de indução, Exo-CC 
D7- Exossomos do meio de cocultivo após sete dias de indução. ALIX e CD63- são 
proteínas específicas de exossomos. 

 

Nas vesículas extracelulares isoladas do cocultivo encontrou-se a proteína 

SNAP25, típica de células neuronais, com isoformas, uma com 50kDa, outra com 

55kDa e uma terceira com 25kDa (Figura 30), dando indício de um provável 

mecanismo envolvido na transdiferenciação neuronal das ADSC.  

 

 

 

 

 

 

Exo-BRC Exo-ADSC Exo-CC D3 Exo-CC D7 
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Figura 30 - Western blotting das proteínas SNAP25 nas vesículas extracelulares isoladas 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: A proteína SNAP25 normalmente possui 25kDa conforme observado nos 
neurônios (BRC pellet), porém foi constatada a presença de isoformas com 
aproximadamente 50kDa e 55kDa nas vesículas extracelulares, sendo que não foi 
encontrada nenhuma das formas de SNAP25 nas vesículas do meio de cultivo das ADSC. 
MV-CC D3- Microvesículas do meio de cocultivo após três dias de indução, MV-CC D7- 
Microvesículas do meio de cocultivo após sete dias de indução. Exo-CC D3- Exossomo do 
meio de cocultivo após três dias de indução, Exo-CC D7- Exossomo do meio de cocultivo 
após sete dias de indução. 
  

7.2.2 Rastreamento das vesículas extracelulares 

Transdução com eGFP e separação de ADSC GFP+ 

Foi estabelecida uma linhagem de ADSC GFP+ de camundongos C57BL e 

FVB conforme mostrar a figura 31, sendo que as células positivas após análise da 

quantidade de GFP+, sorting da população ADSC GFP+ pela citometria de fluxo, as 

ADSC GFP+ foram cultivadas (Figura 31). 
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Figura 31 - Plot e histograma da citometria de fluxo das ADSC GFP+ 

  

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Observar a população ADSC GFP+ em 58,2 % das células, após análise pela 
citometria de fluxo, as ADSC GFP+ foram separadas e cultivadas, para demais 
experimentos. 

Cocultivo com neurônios+PalmtdTomato e ADSC GFP+ 

 Houve a comunicação via vesículas extracelulares entre as células 

neuronais+PalmtdTomato e as ADSC-CC em cocultivo, conforme demonstrado na figura a 

seguir (Figura 32), com presença de vesículas extracelulares+PalmtdTomato dos 

neurônios dentro das ADSC-CC. 
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Figura 32 - Rastreamento de imagens de vesículas extracelulares  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Neurônios que expressam o repórter PalmtdTomato (BRC+PalmtdTomato). (B) 
Figura esquemática demonstrando a abordagem utilizada para estudar a comunicação 
intercelular mediada por vesículas extracelulares in vitro. (C) ADSC cocultivada por três dias 
(ADSC-CC D3) com BRC+PalmtdTomato. A imagem demonstra a presença de vesículas 
extracelulares+PalmtdTomato (VE+PalmtdTomato) dentro das ADSC-CC. MERGE – imagem de 
sobreposição das ADSC-CC D3 com as vesículas extracelulares+PalmtdTomato dentro da célula 
na região perinuclear, comprovando que há comunicação via vesículas extracelulares, e que 
as ADSC-CC recebem as vesículas das BRC no cocultivo. Barra = 20 μm. 
 

Cultivo de ADSC GFP+ com grandes vesículas extracelulares+PalmtdTomato 

isoladas dos neurônios 

As grandes vesículas extracelulares das células neuronais+PalmtdTomato 

(BRCMV+PalmtdTomato), adicionadas no cultivo das ADSC-GFP+, foram encontradas 

dentro de ADSC GFP+ e em sua grande maioria na região perinuclear (Figura 33). 
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Figura 33 - Comunicação via vesículas extracelulares entre as BRC e as ADSC 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A-C) Grandes vesículas extracelulares secretadas+PalmtdTomato (BRMV) dos 
neurônios+PalmtdTomato, na região perinuclear (tom amarelado) dentro das ADSC GFP+ (verde) 
em todos os períodos avaliados. Barra= 100 µm. 

7.2.3 Rastreamento das vesículas extracelulares nas células com indícios de 

diferenciação 

Houve a comunicação entre vesículas extracelulares de neurônios 

luciferina/GFP+ com as ADSC CC e a marcação positiva para a proteína SNAP25 

por imunocitoquímica, nas mesmas células que tinham a presença de vesículas 

extracelulares luciferina/GFP+ originadas dos neurônios (Figura 34). 
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Figura 34 - Vesículas extracelulares nas células com indícios de diferenciação 

  

Fonte: própria autoria. 
Legenda: (A) Vesículas extracelulares (luciferina/GFP+) secretadas pelas BRC vindas de 
camundongo luciferina/GFP+ no cocultivo. (B) ADSC-CC luciferina/GFP- com a presença da 
marcação da proteína SNAP25 (vermelho). (C) Merge sobrepondo às duas fluorescências, 
mostrando as vesículas extracelulares dos neurônios GFP+ dentro das ADSC-CC (tom 
amarelado). Figura no canto inferior esquerdo mostra uma fotografia sem fluorescência. 
Barra= 100 µm. 
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7.2.4 Papel das vesículas extracelulares na transdiferenciação das células-tronco do 

tecido adiposo 

Cultivo com meio condicionado ou vesículas extracelulares 

 Houve a presença de ADSC positivas para SNAP25, após a adição do meio 

condicionado, assim como após a adição das vesículas extracelulares originadas do 

meio de cultivo de neurônios, conforme figura abaixo (Figura 35). 
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Figura 35 - Marcação para SNAP5 nos diferentes tratamentos realizados para a indução da 

transdiferenciação neuronal 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Células positivas para a SNAP25 após a adição de fatores solúveis- meio 
depletado de vesículas extracelulares originado das células neuronais e adicionados nas 
células ADSC. (B) Células positivas para a SNAP25 após a adição de microvesículas do 
meio de cultivo de neurônios (BRCMV). (C) Células positivas para a SNAP25 após a adição 
de exossomos do meio de cultivo de neurônios (BRCExo). DAPI- marcação nuclear. 
SNAP25- proteína encontrada tipicamente em neurônios, porém neste caso nas células-
tronco induzidas. MERGED- combinação do DAPI com SNAP25. Barra= 100µm. 

 

Foi observado que a indução com as microvesículas originadas dos neurônios 

resultou em 43,37% (STDEV) de ADSC positivas para SNAP25, e o cocultivo 

resultou em 41,74% (STDEV) de ADSC positivas para SNAP25, e ambos os 

métodos induziram de forma semelhante às ADSC ao processo de diferenciação 

(p=0,0001). Já a indução com exossomos originados dos neurônios resultou em 
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18,8% (STDEV) de ADSC positivas para SNAP25 e os fatores solúveis do meio de 

cultivo dos neurônios depletado de vesículas extracelulares resultou em 5,93% 

(STDEV) de ADSC positivas para SNAP25, sendo que ambos tiveram capacidade 

de indução semelhantes (p=0,0001) (Figura 36). 

Figura 36 - Porcentagem de células positivas para SNAP25 após três dias de indução nos 

diferentes tipos de indução 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Houve células positivas para a SNAP25 durante o período analisado, e diferença 
entre os tratamentos. O cocultivo (CC) e na indução com microvesículas do meio de cultivo 
neuronal (BRCMV) tiveram capacidade de indução semelhantes, assim como o meio 
condicionado depletado de microvesículas (FS) e os exossomos (BRCExo) tiveram uma 
capacidade de indução reduzida quando comparado com os demais tratamentos, mas 
semelhantes entre si. Diferentes símbolos (*,**) dentro do mesmo gráfico indicam diferenças 
estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras menores o erro padrão 
da média. ND- Não detectável. 
 

Expressão de transcritos relacionados a neurogênese das células tronco 

tratadas com vesículas extracelulares 

Transcritos relacionados à manutenção, proliferação e especificação das 

células-tronco neurais 

Em relação ao nível de transcritos de mRNA que estão envolvidos no 

processo de manutenção, proliferação e especificação em células-tronco neuronais, 

no dia três de cultivo. Observou-se que os transcritos de mRNA relacionados a 
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Numbl estavam mais abundantes nas ADSC-CC D3 quando comparado com BRC 

D3, ADSC+BRCMV D3 e ADSC+BRCExo D3 (p=0,0158). Em contraste, Numbl não 

foi detectado nas ADSC D3 (p=0,0152) (Figura 37).  

No mesmo período os transcritos de mRNA relacionados a Rest estavam 

mais abundantes nas ADSC D3 quando comparados com as BRC D3, ADSC-CC 

D3, ADSC+BRCMV D3 e ADSC+BRCExo D3 (p=0,016). Já o nível de transcritos de 

mRNA relacionados com Ezh2 estavam semelhantes em todos os tipos celulares 

avaliados (p=0,1362), e os transcritos relacionados a Ptbp1 estavam mais 

abundantes nas células-tronco que receberam vesículas extracelulares 

(ADSC+BRCMV D3 e ADSC+BRCExo D3) quando comparados com BRC D3, 

ADSC D3 e ADSC-CC D3(p<0,0001) (Figura 37). 

Os fatores de transcrição também relacionados com o processo de 

manutenção, proliferação e especificação em NSC, tais como Mbd1 estavam mais 

abundantes nas ADSC-CC D3 quando comparado com as demais células 

(p=0,0013), já os transcritos relacionados com Tlx, estavam mais abundantes nas 

ADSC+BRCMV D3 e ADSC+BRCExo D3 quando comparadas com BRC D3, ADSC 

D3 e ADSC-CC D3 (p=0,004), e os relacionados com MeCP2 estavam em maior 

abundância nas ADSC D3 e BRC D3 quando comparados com as ADSC-CC D3, 

ADSC+BRCMV D3 e ADSC+BRCExo D3 (p=0,0023) (Figura 37). 
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Figura 37 - Níveis de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na manutenção, proliferação e especificação das NSC 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos no D3 dos 
mRNA relacionados aos genes alvos Numbl, Mbd1, Rest, Tlx, Ezh2, MeCP2 e Ptbp1. 
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Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As 
barras correspondem às médias e as barras menores são o erro padrão da média. Gráfico 
superior foi a análise comparativa das ADSC-CC, ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo com os 
neurônios, e gráfico inferior a análise comparativa das ADSC-CC, ADSC-BRCMV e ADSC-
BRCExo com ADSC. 

Em relação ao nível de transcritos de mRNA envolvidos no processo de 

manutenção, proliferação e especificação em células-tronco neuronais, no dia sete 

de cultivo os transcritos de mRNA de Numbl, Mbd1, Ezh2 e Ptbp1 estavam mais 

abundantes nas ADSC-CC D7 do que nas ADSC D7, ADSC+BRCMV D7 e 

ADSC+BRCExo D7 (p=0,01). Por sua vez, os transcritos relacionados com Tlx não 

estavam detectáveis nas ADSC-CC D7 e ADSC D7, porém abundantes nas 

ADSC+BRCMV D7 e ADSC+BRCExo D7 (p=0,009). Enquanto os transcritos de 

mRNA relacionados com Rest estavam mais abundantes nas ADSC D7 do que nas 

BRC D7, ADSC-CC D7, ADSC+BRCMV D7 e ADSC+BRCExo D7 (p=0,0026) 

(Figura 38). 

Os transcritos quantificáveis de mRNA relacionado com MeCP2 estavam mais 

abundantes nas ADSC-CC D7 e BRC D7 do que nas ADSC D7, ADSC+BRCMV D7 

e ADSC+BRCExo D7 (p<0,001) (Figura 39), e comparativamente, os transcritos 

quantificados de mRNA relacionados com Numbl (p=0,07), Rest, e MeCP2 nas 

ADSC-CC D7 foram semelhantes a BRC D7 (p=0,01) (Figura 38). 
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Figura 38 - Níveis de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na manutenção, proliferação e especificação das NSC 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Legenda: Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos no D7 dos 
mRNA relacionados aos genes alvos Numbl, Mbd1, Rest, Tlx, Ezh2, MeCP2 e Ptbp1. 
Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As 
barras correspondem às médias e as barras menores são o erro padrão da média. Gráfico 
superior demonstra a análise comparativa das ADSC-CC, ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo 
com os neurônios, e gráfico inferior a análise comparativa das ADSC-CC, ADSC-BRCMV e 
ADSC-BRCExo com ADSC. 

Expressão de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na diferenciação das NSC e maturação dos neurônios 

Em relação ao nível de transcritos atuantes na diferenciação das NCS e 

maturação dos neurônios no dia três de cultivo, tanto o nível de Bdnf quanto de Mib1 

estavam mais abundantes nas BRC D3 quando comparados com os níveis em 

ADSC D3, ADSC-CC D3, ADSC+BRCMV D3 e ADSC+BRCExo D3 (p=0,0003) 

(Figura 39). 

Figura 39 - Níveis de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na diferenciação das NSC e maturação dos neurônios  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos no D3 dos 
mRNA relacionados aos genes Bdnf e Mib1. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico 
indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras 
menores são o erro padrão da média. Gráfico superior foi a análise comparativa ADSC-CC, 
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ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo com os neurônios, e gráfico inferior a análise comparativa 
das ADSC-CC, ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo com ADSC. 

No dia sete de cultivo, os transcritos relacionados a Bdnf estavam mais 

abundantes nas ADSC+BRCMV D7, ADSC+BRCExo D7 e BRC D7 do que nas 

ADSC-CC D7 e ADSC D7 (p=0,0003). Já os transcritos relacionados com Mib1 

estavam mais abundantes nas ADSC-CC D7 e BRC D7 do que nas ADSC D7, 

ADSC+BRCMV D7 e ADSC+BRCExo D7 (p<0,0001) (Figura 40). 

Figura 40 - Níveis de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na diferenciação das NSC e maturação dos neurônios  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos no D7 dos 
mRNA relacionados aos genes Bdnf e Mib1. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico 
indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras 
menores são o erro padrão da média. Gráfico superior foi a análise comparativa das ADSC-
CC, ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo com os neurônios, e gráfico inferior a análise 
comparativa das ADSC-CC, ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo com ADSC. 

Expressão de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na maturação dos neurônios e funcionalidade 

O nível de transcritos relacionado com a maturação dos neurônios e 

funcionalidade, representado por Creb estava mais abundante nas BRC D3 quando 

comparados com as ADSC-CC D3, ADSC+BRCMV D3 e ADSC+BRCExo D3 
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(p<0,0001), e ADSC-CC D3 tinha níveis semelhantes a ADSC D3 (p<0,0001) (Figura 

41). 

Figura 41 - Expressão de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na maturação dos neurônios e funcionalidade  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A-B) Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos no D3 dos 
mRNA relacionados ao gene Creb. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam 
diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras menores 
são o erro padrão da média. Gráfico superior foi a análise comparativa das ADSC-CC, 
ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo  com os neurônios, e gráfico inferior a análise comparativa 
das ADSC-CC, ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo com ADSC. 

 

No dia sete de cultivo, os níveis dos transcritos de mRNA de Creb estavam 

mais abundantes nas ADSC-CC D7 e BRC D7 do que nas ADSC D7, 

ADSC+BRCMV D7 e ADSC+BRCExo D7 (p=0,0027) (Figura 42). 
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Figura 42 - Expressão de transcritos relacionados com a neurogênese adulta, com maior 

participação na maturação dos neurônios e funcionalidade  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A-B) Níveis de transcritos quantificados e comparados entre os grupos no D7 dos 
mRNA relacionados ao gene Creb. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam 
diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras menores 
são o erro padrão da média. Gráfico superior foi a análise comparativa das ADSC-CC, 
ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo com os neurônios, e gráfico inferior a análise comparativa 
das ADSC-CC, ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo com ADSC. 
  

De forma resumida (Figura 43), as ADSC-BRCMV D3 e ADSC-BRCExo D3 se 

assemelharam entre si em relação aos transcritos analisados, se diferindo das 

demais células avaliadas nos dois períodos. As ADSC-CC D3 possuíram transcritos 

semelhantes as ADSC (D3 e D7) e ADSC-BRCMV D7 e ADSC-BRCExo D7, e a 

ADSC-CC D7 foi a população celular que mais se assemelhou com as células 

neuronais (BRC). 
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Figura 43 - Heatmap com agrupamento hierárquico e análise dos componentes principais 

avaliados na neurogênese adulta 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Heatmap com agrupamento hierárquico e análise dos componentes principais 
avaliados na neurogênese em que mostra de forma comparativa ADSC-CC D3 como a 
célula mais semelhante as ADSC D3. Em oposição às ADSC-BRCMV D3 e ADSC-BRCExo 
D3 se assemelham entre si. (B) Heatmap com agrupamento hierárquico e análise dos 
componentes principais avaliados na neurogênese em que mostra de forma comparativa 
ADSC-CC D7 como a célula mais semelhante aos neurônios (BRC D7). Em oposição às 
ADSC-BRCMV D7 e ADSC-BRCExo D7 se assemelham entre si. 
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Expressão de miRNAs relacionados com a neurogênese adulta  

No dia três, os resultados mostraram que, os transcritos de miR-195 estavam 

abundantes nas ADSC-CC D3, ADSC D3 e BRC D3 sem diferença estatística entre 

elas, porém não detectável nas ADSC+BRCMV D3 e ADSC+BRCExo D3. Já os 

transcritos de miR-184, miR-137 e miR-124 estavam mais abundantes nas ADSC-

CC D3, ADSC D3 e BRC D3 com maior abundância nas BRC D3, e não detectáveis 

nas ADSC+BRCMV D3, ADSC+BRCExo D3, e nas vesículas isoladas dos neurônios 

(BRCMV e BRCExo) (Figura 44). 

Os transcritos do miR-9 estavam abundantes nas ADSC+BRCMV D3 do que 

nas demais células, e os resultados foram similares entre as ADSC-CC D3, ADSC 

D3 e BRCMV (Figura 44). Já os transcritos de miR-132 estavam mais abundantes 

nas BRC D3 do que nas demais células avaliadas, que apresentaram quantidades 

semelhantes entre si (p<0,0001) (Figura 44). 
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Figura 44 - Avaliação do miRNAs estudados nas células-tronco do tecido adiposo, induzidas 

via cocultivo, ou indução via vesículas extracelulares no dia três de cultivo  

 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Houve diferença nos níveis de transcritos analisados entre os grupos estudados, 
sendo que os neurônios tinham mais abundância de miR-195, miR-184, miR-137, miR-124 e 
miR-132 do que os demais grupos. Já as ADSC-CC D3 tinham quantidade de transcritos 
similares as ADSC D3. As ADSC+BRCMV D3 tinham mais miR-9 do que os demais grupos, 
e o nível de transcritos de miR-132 foram similares entre todas as células tronco. Diferentes 
letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras 
correspondem às médias e as barras menores são o erro padrão da média. ND- Não 
detectável. 
 

Na análise dos transcritos no dia sete, os transcritos de miR-195 estavam 

mais abundantes e em quantidade semelhantes entre as ADSC-CC D7, ADSC D7, 

BRC D7, ADSC+BRCEXo D7 e ADSC+BRCMV D7, e não detectáveis nas vesículas 

isoladas dos neurônios (BRCMV e BRCExo). Já os transcritos de miR-184, miR-137 

e miR-124 estavam mais abundantes nas ADSC-CC D7, ADSC D7 e BRC D7 com 

maior abundância nas BRC D7, e não detectáveis nas ADSC+BRCMV D7, 
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ADSC+BRCExo D7 e nas vesículas isoladas dos neurônios (BRCMV e BRCExo) 

(p<0,0001) (Figura 45). 

Os transcritos de miR-9 estavam em nível semelhante nas ADSC-CC D7 e 

ADSC D7, elevados nas BRC D7, ADSC+BRCExo D7, BRCMV e ADSC+BRCMV 

D7, contudo não detectável nas BRCExo (Figura 47). Os transcritos de miR-132 

estavam mais abundantes nas BRC D3 do que nas demais células avaliadas, que 

apresentaram quantidades semelhantes entre si (p<0,0001) (Figura 45). 

Figura 45 - Avaliação do miRNAs estudados nas células-tronco do tecido adiposo, induzidas 

via cocultivo, ou indução via vesículas extracelulares no dia sete de cultivo. 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Houve diferença nos níveis de transcritos analisados entre os grupos estudados, 
sendo que os neurônios tinham mais abundância de miR-184, miR-137, miR-124 e miR-132 
do que os demais grupos e as células que foram induzidas via vesículas extracelulares 
tinham mais miR-9 do que as demais células-tronco. Diferentes letras dentro do mesmo 
gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as 
barras menores são o erro padrão da média. ND- Não detectável. 
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De forma resumida (Figura 46), as ADSC-BRCMV e ADSC-BRCExo (D3 e 

D7) se assemelharam entre si em relação aos transcritos analisados, e não 

possuíram o mesmo nível de transcritos avaliados relacionados com a neurogênese 

adulta constatados no estudo 1 nas ADSC-CC. A indução do processo de 

diferenciação com EVs originadas dos neurônios resultou após três dias em 

aumento de níveis de transcritos de Ptbp1, Tlx, miR-9 e miR-132, e após sete dias 

resultou no aumento de níveis de transcritos de Bdnf, Tlx, miR-195, miR-9 e miR-

132. 

Figura 46 - Análise dos componentes principais avaliados na neurogênese adulta nas ADSC 

que receberam EVs (ADSC-EVs) 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Legenda: (A) Neurogênese adulta que ocorre nas células tronco neurais (NSC). (B) 
Neurogênese adulta das ADSC-EVs no dia três de cultivo, indicando apenas ativação na via 
de especificação celular, contendo alguns miRNAs em maior quantidade, mas não 
diretamente relacionado com os genes principais dessa via, mas sim com fatores de 
transcrição relacionados com essa via tal como o Tlx.  (C) Neurogênese adulta das ADSC-
EVs no dia sete de cultivo, indicando apenas ativação na via de diferenciação celular, 
contendo alguns miRNAs em maior quantidade, mas não diretamente relacionado com os 
genes principais dessa via, mas sim com fatores de transcrição relacionados com essa via 
tal como o Tlx.  
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7.3 Estudo 3 - “Teste in vivo da capacidade de auxílio das ADSC-CC/Neuronais-

like no processo da degeneração walleriana e regeneração de lesão de nervo 

periférico” 

Devido aos resultados do Estudo 1, onde as células-tronco que foram 

cocultivadas por sete dias (ADSC-CC D7) eram as que mais se assemelhavam ao 

neurônio em termos de quantificação de transcritos e demais análises, optou-se por 

utilizar estas células neste estudo in vivo para validar a terceira hipótese: que as 

ADSC diferenciadas possuem in vivo uma função de auxílio na regeneração de 

lesões em nervos periféricos. 

7.3.1 Avaliação da aplicação das células in vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS  

 Por meio do in vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS as ADSC-CC D7 e as 

ADSC foram avaliadas e localizadas in situ. Foi observado que as ADSC-CC D7 

estavam com bioluminescência após o processo de diferenciação, e ao aplicá-las na 

lesão, pouca quantidade de bioluminescência foi observada, indicando 

possivelmente a dispersão de tais células do local da lesão (Figura 47).  
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Figura 47 - Avaliação da aplicação das ADSC-CC D7 In Vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) As ADSC-CC D7 estavam com bioluminescência após o processo de 
diferenciação. (B) Ao aplicá-las na lesão, pouca quantidade de bioluminescência foi 
adquirida, indicando possivelmente a dispersão de tais células, não ficando concentrada no 
local da lesão – sendo que quanto mais próximo ao vermelho, maior quantidade de 
bioluminescência e detecção celular na região. 

 

Nas leituras adquiridas pelo In Vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS, foi 

observado três perfis de comportamento celular in vivo nos animais que apenas 

receberam células-tronco (ADSC): 1) um grupo em que havia uma quantidade baixa 

de células no primeiro dia da avaliação (D2), que se reduziu até que não houvesse 

nenhuma bioluminescência capturada no último dia de avaliação (D14); 2) um grupo 

em que observamos mais bioluminescência originada das células-tronco 

luciferina/GFP+ no primeiro dia de avaliação, sendo que tal quantidade foi decaindo 

com o tempo, porém, até a última análise havia células detectáveis no local da lesão 

(D14); e 3) um perfil de comportamento celular distinto dos demais no grupo que 

recebeu células-tronco originadas do cocultivo (ADSC-CC D7), onde não houve 
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detecção por bioluminescência de células em todos os períodos avaliados no local 

da lesão (Figura 48). 

Figura 48 - Avaliação da aplicação das células In Vivo Imaging - IVIS® Lumina XRMS- 

Mostrando três perfis de comportamento celular in vivo 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Legenda: (A) Animais controle. (B) Grupo que apenas recebeu células-tronco (ADSC): foi 
observado um grupo em que havia uma quantidade baixa de células no primeiro dia da 
avaliação (D2) que se reduziu até que não houvesse nenhuma bioluminescência capturada 
no último dia de avaliação (D14). (C) Grupo em que foi observada grande quantidade de 
células-tronco no primeiro dia de avaliação, sendo que tal quantidade foi decaindo com o 
tempo. (D) Perfil de comportamento celular no grupo que recebeu células-tronco originadas 

do cocultivo (ADSC-CC D7).  

 

A quantidade de bioluminescência que indica a presença das células 

aplicadas no local da lesão foi superior nas ADSC no primeiro dia de análise 

(2ADSC), e então reduziu-se com o passar do tempo (Figura 49). 

Figura 49 - Avaliação da quantidade de células no local da lesão com o passar do tempo.  

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Quantidade de bioluminescência indicou a presença das células aplicadas no local 
da lesão, que foi superior nas ADSC no primeiro dia de análise (2ADSC) quando 
comparadas com as demais células e períodos de análise. Entretanto, houve uma queda na 
quantidade com o passar do tempo, em todos os animais analisados e tratamentos 
avaliados. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças estatísticas 
(p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras menores são o erro padrão da 
média. 

7.3.2 Avaliação da lesão do nervo ciático e funcionalidade do membro afetado 
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Índice de funcionalidade do nervo ciático 

A aplicação de células-tronco (ADSC) e a aplicação das células-tronco do 

cocultivo (ADSC-CC D7) tiveram SFI -41,41 (STDEV) e -41,57 (STDEV) 

respectivamente, ao terceiro dia pós-cirúrgico, enquanto os animais controle (CTR) 

tiveram SFI próximo a -52,75 (STDEV). Nos primeiros dias após aplicação de ADSC 

ou ADSC-CC D7 não houve diferença no SFI, mas ao sétimo dia os animais que 

receberam ADSC-CC D7 tiveram uma leve melhora no SFI -51,58 (STDEV) quando 

comparados com ADSC -60,66 (STDEV) e CTR -54,43 (STDEV), e esta melhora se 

manteve no décimo dia, ADSC CC D7 -56,39 (STDEV), ADSC -57,61 (STDEV) e 

CTR -59,12 (STDEV) e décimo quarto dia ADSC-CC D7 -57,07(STDEV), ADSC -

59,83(STDEV) e CTR -56,51 (STDEV) (Figura 50). 

Figura 50 - Avaliação do índice do nervo ciático (SFI) - Diferenças entre o SFI nos grupos 

avaliados 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Os animais que receberam as ADSC-CC D7 demonstraram uma melhora no SFI 
quando comparado com os demais tratamentos, mesmo que estatisticamente não se tenha 
observado diferença (p≤0,05). Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças 
estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras menores são o erro 
padrão da média. 

Quantificação do peso do músculo gastrocnêmio 

No sétimo dia (7ADSC-CC D7) após o procedimento cirúrgico o grupo de 

animais que recebeu as ADSC-CC D7 apresentou o peso do músculo gastrocnêmio 
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do membro posterior direito (membro em que se seccionou o nervo ciático) superior 

quando comparado com o grupo de animais que recebeu as células-tronco, mas 

semelhante com o controle. Entretanto, com o passar do tempo o peso deste grupo 

se assemelhou aos demais grupos (Figura 51). 

Figura 51 - Peso do músculo gastrocnêmio 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: No primeiro dia de análise (sétimo dia pós cirúrgico) houve diferenças marcantes 
entre o grupo que recebeu ADSC-CC D7 e o grupo que recebeu as ADSC, porém, com o 
passar do tempo não houve mais diferenças entre os grupos experimentais. Diferentes 
letras dentro do mesmo gráfico indicam diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras 
correspondem às médias e as barras menores são o erro padrão da média. 

 

Em relação à progressão da atrofia, na avaliação morfológica foi constatado 

que ela foi mais acentuada na primeira avaliação ao sétimo dia, seguindo de uma 

atrofia intensa na última avaliação que se procedeu ao 14º dia nos grupos que 

receberam células-tronco (Figura 52). 
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Figura 52 - Análise morfológica do músculo gastrocnêmio 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Sétimo dia após o procedimento cirúrgico no grupo de animais que recebeu as 
ADSC, a atrofia não estava aparente, quando comparado o músculo gastrocnêmio do 
membro lesionado (direito) com o não lesionado (esquerdo). (B) Sétimo dia após o 
procedimento cirúrgico no grupo de animais que recebeu as ADSC-CC D7, a atrofia não 
estava aparente, quando comparamos o músculo gastrocnêmio do membro lesionado 
(direito) com o não lesionado (esquerdo). (C) 14º dia após o procedimento cirúrgico no grupo 
de animais que recebeu as ADSC a atrofia estava aparente, quando comparado o músculo 
gastrocnêmio do membro lesionado (direito) com o não lesionado (esquerdo). (D) 14º após o 
procedimento cirúrgico no grupo de animais que recebeu as ADSC-CC D7 a atrofia estava 
aparente, quando comparamos o músculo gastrocnêmio do membro lesionado (direito) com 
o não lesionado (esquerdo). 

 

Histomorfometria do nervo ciático 

 Na avaliação histomorfométrica do nervo ciático, o diâmetro e área da fibra 

nervosa foram semelhantes entre os nervos contralateral a lesão e os nervos dos 

grupos dos animais que passaram pelo procedimento cirúrgico e receberam ou não 

células. Porém quando comparamos a densidade de axônios presentes, houve 

diferença significativa entre os grupos, sendo que o grupo que recebeu ADSC-CC 
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D7 a densidade de axônios no nervo se assemelhou com a quantidade encontrada 

no nervo contralateral a lesão (Normal) (p=0,0043) (Figura 53). 

Figura 53 - Histomorfometria do nervo ciático 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: (A) Corte histológico do nervo ciático de um animal representante do grupo 
14CTR. (B) Corte histológico do nervo ciático de um animal representante do grupo 
14ADSC. (C) Corte histológico do nervo ciático de um animal representante do grupo 
normal. (D) Corte histológico do nervo ciático de um animal representante do grupo 
14ADSC-CC D7. Não houve diferença entre os diâmetros (E) e a área (F) das fibras 
nervosas, (G) porém houve uma maior quantidade de axônios nas fibras que receberam 
ADSC-CC D7 do que nas demais fibras. Diferentes letras dentro do mesmo gráfico indicam 
diferenças estatísticas (p≤0,05). As barras correspondem às médias e as barras menores 
são o erro padrão da média. 
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8 DISCUSSÃO 

8.1 Estudo 1- “ Avaliação do potencial das células neuronais na indução da 

transdiferenciação de ADSC em cocultivo com insertos” 

No presente trabalho, foi enfatizada a importância de avaliar a capacidade de 

indução das células neuronais e as propriedades das vesículas extracelulares 

através do cocultivo de ADSC-CC com células neuronais. Os resultados 

demonstram que o processo apresentado possui um pico de indução com maior 

quantidade de células-tronco neuronais-like ao sétimo dia, e parece ser mediado por 

moléculas secretadas pelos neurônios, uma vez que os resultados obtidos foram 

observados em cocultivo com insertos, que apenas permite contato por meio de 

cultivo.  

As ADSC-CC após três, sete e 14 dias (D3, D7 e D14) de indução em 

cocultivo com insertos apresentaram morfologia e fenótipo muito semelhantes às 

células neuronais, com células positivas para as proteínas neuronais TUBIII e 

SNAP25. De acordo com outras pesquisas (DARVISHI et al., 2017; XIE et al., 2017) 

as ADSC de ratos também alteram sua morfologia, fenótipo e função se 

assemelhando a células de Schwann após um período de indução química por três 

semanas. Além disso, também possuem capacidade de se transdiferenciar em 

células neuronais-like (DARVISHI et al., 2017). Nesses experimentos foram 

analisados a morfologia e o fenótipo celular por meio da imunocitoquímica com os 

marcadores GFAP, S100, MAP2 e nestina (DARVISHI et al., 2017; XIE et al., 2017). 

No presente estudo, avaliou-se a alteração fenotípica das ADSC-CC por 

imunocitoquímica para TUBII e SNAP25, técnica semelhante, porém com diferentes 

marcadores, para provar a alteração fenotópica de tais células; contudo diferente 

dos estudos supracitados, também avaliou-se esta alteração por expressão e 

quantificação de transcritos de genes relacionados com a morfologia, função 

neuronal e neurogênese. 
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A maior parte dos estudos relacionados com a indução da transdiferenciação 

em linhagens neuronais de células-tronco mesenquimais utilizou indutores químicos 

como: isobutilmetilxiantina (IBMX) (NING et al., 2006; SHI et al., 2016); fator de 

crescimento epidermal (EGF) e fator de crescimento de fibroblasto 2 (FGF2), 

gerando células de Schwann e glial-like (ZAVAN et al., 2010); 1 mM beta-

mercaptoetanol (BME) por 24 horas como meio de pré-indução, mantendo a indução 

com DMEM e 1–10 mM de beta-mercaptoetanol  (DHANASEKARAN et al., 2013); 

silegina (ABDANIPOUR; TIRAIHI, 2012), ou ácido valproico (KURIHARA et al., 

2014); e fator de crescimento de fibroblasto beta com forskolina (JANG et al., 2010). 

A porcentagem de células diferenciadas foi superior à 15%. Neste estudo confirmou-

se de forma pioneira, a possibilidade de indução de células do sistema nervoso 

central na diferenciação neuronal de células-tronco do tecido adiposo apenas devido 

ao cocultivo com insertos e comunicação sem contato físico entre as células, mesmo 

com a baixa taxa de ADSC-CC transdiferenciada (13.75% STDEV, com pico aos 

sete dias de cocultivo) quando comparadas com a indução química. Pode-se afirmar 

que as células do SNC induzem a diferenciação neuronal de ADSC sem indução 

química, por contato indireto, talvez através da secreção de vesículas extracelulares 

e outros fatores como proteínas, como talvez seria uma situação in vivo. 

Tal como apresentado aqui, as ADSC-CC expressaram as proteínas 

neuronais TUBIII e SNAP25, bem como transcritos para genes neuronais Map2 e 

Snap25 após cocultivo com neurônios em todos os períodos. Esses achados vão de 

encontro com o descrito na literatura, os quais revelaram a expressão dos 

marcadores neuronais, e a expressão dos transcritos para o gene MAP2 em células-

tronco neurais diferenciadas de humano (ALIZADEH et al., 2017), em ADSC (JANG 

et al., 2010), em células-tronco neurais diferenciadas de camundongos (ALIĆ et al., 

2016), em células de muse humanas também diferenciadas (SHIMAMURA et al., 

2017). A presença da proteína SNAP25 em ADSC diferenciada em neuronais-like já 

foi relatada por Jang et al., (2010), porém utilizando para a indução da diferenciação 

neuronal, componentes químicos e não uma indução apenas com o cocultivo, como 

foi realizado nesse estudo. Desta maneira nossos resultados reforçam os achados 
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de outros estudos, os quais indicaram que as ADSC se diferenciaram e adquiriram 

funcionalidade semelhantes a neurônios. 

No dia sete houve a maior quantidade de ADSC-CC transdiferenciadas em 

neuronais-like, porém também havia ADSC-CC transdiferenciadas após três dias e 

14 dias. Outros estudos se assemelham em tempo de indução ao nosso estudo, 

relatando períodos superiores a 14 dias (ABDANIPOUR; TIRAIHI, 2012; BAHMANI 

et al., 2014; KURIHARA et al., 2014), ou semelhantes aos estudados (KURIHARA et 

al., 2014). Desta maneira, a indução a transdiferenciação neuronal por cocultivo com 

células do sistema nervoso central é um sistema efetivo em tempo, por em apenas 

três dias já se observar células diferenciadas, e após sete dias de cocultivo já 

apresentar a maior quantidade de células diferenciadas. 

A fim de averiguar se as ADSC-CC transdiferenciadas em neuronais-like 

seguiriam de forma semelhante à ativação gênica que ocorre na neurogênese adulta 

em células-tronco neurais (HSIEH; ZHAO, 2016), o nível de transcritos para os 

genes Numbl, Mbd1, Rest, Tlx, Ezh2, Ptbp1, MeCP2, Bdnf, Mib1, Creb e os 

miRNASs, miR-195, miR-184, miR-9, miR-137, miR-124 e miR-132 que participam 

da neurogênese foram avaliados nas ADSC-CC D3 e ADSC-CCD7. Constatou-se 

que os transcritos para os genes Numbl e Mdp1 estavam em maior quantidade nas 

ADSC-CC D3, indicando provável início de neurogênese, uma vez que tais genes 

são altamente expressos nas células-tronco neurais no início deste processo 

(HSIEH; ZHAO, 2016; PETERSEN et al., 2004).  

Sabe-se que Mbp1 auxilia na manutenção da potencialidade das células-

tronco neurais, restringindo os genes de diferenciação, e o início da ativação destes 

(JOBE et al., 2017). Neste estudo encontrou-se alto nível de transcritos de Mbd1 

apenas nas ADSC-CC D3, o que pode ser um indício de regulação dos genes 

neuronais neste período em tais células, deixando em estado indiferenciado. 

Mbd1 também pode controlar a expressão de miR-184, em células-tronco 

neurais, que por sua vez reprime a expressão de Numbl, resultando em um 

equilíbrio entre proliferação e/ou diferenciação (LIU et al., 2010). Tal correlação foi 
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observada neste experimento, principalmente nas ADSC-CC D3 em que 

encontramos alta expressão de Numbl e Mdb1 e miR-184, e logo em seguida nas 

ADSC-CC D7 baixa expressão destes três fatores, indicando provavelmente uma 

alteração no perfil das ADSC-CC conforme o tempo de indução. 

No processo de neurogênese adulta Rest regula as NSC a não se 

diferenciarem (HSIEH; ZHAO, 2016). Os estudos afirmam que Rest regula genes 

relacionados com a quiescência e proliferação antes do início da diferenciação 

dessas células-tronco neurais em neurônios maduros (MUKHERJEE et al., 2016), 

assim, por exemplo, quando silenciado tem-se maiores taxas de fibroblastos 

reprogramados à diferenciação neuronal (DROUIN-OUELLET et al., 2017). Nesse 

estudo os transcritos para o gene Rest estavam presentes nas ADSC indicando 

que Rest estaria ativo e reprimindo os genes neuronais, em oposição, nas ADSC-

CC D3 e ADSC-CC D7 foi observado que tais transcritos estavam reduzidos, 

indicando que possivelmente tais células estariam no processo de neurogênese.  

Além disso, Rest estava mais expresso nas ADSC, e em baixa expressão 

nas ADSC-CC, marcando uma alteração de perfil entre tais células, indicando que 

a indução realizada pelas células neuronais à transdiferenciação das ADSC-CC 

resultou numa alteração de perfil a nível transcricional. Sabe-se que a inibição do 

Rest é parcialmente modulada por up-regulation de miR-9 e miR-124 (DROUIN-

OUELLET et al., 2017), porém mesmo com níveis semelhantes de miRNAs entre 

as ADSC-CC e ADSC, o gene Rest estava menos expresso nas ADSC-CC do que 

nas ADSC, indicando uma via alternativa de regulação do Rest nas ADSC-CC. 

 A quantidade de transcritos de Tlx constatada foi relativamente alta nas 

ADSC-CC D3 e BRC D3 quando comparadas com as ADSC-CC D7, e também foi 

observada uma quantidade baixa de miR-9 tanto nas ADSC-CC D3 quanto nas 

ADSC-CC D7, e alta quantidade nas ADSC D3, BRC D7. Estudos demonstram que 

Tlx está expresso no cérebro em uma quantidade relativamente alta, porém durante 

o processo de diferenciação neuronal este nível reduz e o nível de miR- 9 aumenta 

(ZHAO et al., 2009), e o Tlx também pode reprimir a expressão de miR-137, sendo 
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que este miRNA pode auxiliar na diferenciação neuronal de NSC (SMRT et al., 

2010) e em contrapartida miR-9 reduz a expressão de Tlx (ISLAM; ZHANG, 2015; 

ZHAO et al., 2009). Devido à presença de Tlx pode-se compreender que nas 

células-tronco do cocultivo, talvez estejam entrando em um processo de 

diferenciação e determinação celular, semelhante ao que ocorre na neurogênese 

adulta com as NSC. 

ADSC-CC D7 teve mais transcritos de Ezh2 do que nas ADSC-CC D3, o que 

pode indicar uma alteração no nível de alguns transcritos nestas células após 

determinado tempo de cocultivo. Ezh2 é um dos genes determinantes na escolha do 

caminho de tipo celular que uma NSC irá se diferenciar (NEO et al., 2014; SHER et 

al., 2008; ZHANG, J. et al., 2014), e promove o aumento da atividade das NSCs 

(ZHANG, J. et al., 2014). Então pode-se sugerir que as ADSC-CC D7 estavam 

entrando em um processo de diferenciação para um determinado do tipo celular. 

Ptbp1 auxilia no controle de splicing alternativo de mRNAs como o mRNA 

relacionados com o gene Pbx1 durante o processo de diferenciação neuronal nas 

células-tronco progenitoras, por ser uma proteína reguladora do processamento do 

mRNA (LINARES et al., 2015), e pode controlar genes de proteínas relacionadas 

com a sinapse (ULE; DARNELL, 2006). Já o miRNA específico do sistema nervoso 

central, miR-124 (LAGOS-QUINTANA et al., 2002), auxilia na diferenciação 

neuronal, sendo um miRNA que tem como alvo o Ptbp1, e quando Ptbp1 está com 

baixa expressão há o auxílio deste efeito na diferenciação neuronal. Além disso, o 

miR-124 auxilia no desenvolvimento do sistema nervoso, regulando genes 

relacionados com splicing alternativos, importantes para o desenvolvimento do SNC. 

(MAKEYEV et al., 2007). Os transcritos de Ptbp1 estavam em quantidade 

relativamente alta em ADSC-CC D7 quando comparados com a quantidade de 

transcritos nas ADSC D3, ADSC D7 e ADSC-CC D3 nos períodos avaliados, dando 

um indício de atividade nesta via relacionada às proteínas necessárias para a 

diferenciação neuronal conforme descritos nos estudos relatados anteriormente. Já 

os transcritos de miR-124 tinham níveis relativamente baixos nas ADSC-CC quando 

comparados com as BRC, indicando que talvez nas ADSC-CC a relação entre miR-
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124 e Ptbp1 não seja a mesma que se é observado na neurogênese adulta das 

NSC. 

Quando há o aumento de MeCP2 observa-se importantes alterações 

biológicas no cérebro, como por exemplo, redução de função (FASOLINO; ZHOU, 

2017). MeCP2 media splicing alternativos assim como Ptbp1, influenciando nas 

funções neuronais, regulando proteínas ao regular os exons de proteínas 

codificantes, ou os exons de proteínas não codificantes (CHENG et al., 2017). Além 

disso MeCP2 é também importante para a maturação sináptica (SHAHBAZIAN et al., 

2002). Quando há a redução de MeCP2 há a perda de quantidade de transcritos e 

proteínas de Bdnf (CHANG et al., 2006). Nas BRC há exatamente essa regulação 

no D3, em que há altos níveis de MeCP2 e baixos níveis de miR-132, sendo que 

este perfil se altera ao D7 com baixos níveis de MeCP2 e altos níveis de miR-132, 

porém, não foi observado tal comportamento nas ADSC-CC D7, mas nas ADSC-CC 

D3, que teve expressão de miR-132 e expressão baixa de MeCP2, o que pode 

indicar que o processo de diferenciação neuronal em células-tronco mesenquimais 

seja uma via semelhante à neurogênese adulta. 

O Bdnf é uma neurotrofina que proporciona proteção e auxílio à diferenciação 

neuronal, presente na neurogênese adulta (SKAPER et al., 1998; SKAPER, 2008; 

2011); (HUANG; REICHARDT, 2001; WURZELMANN et al., 2017; YOSHII; 

CONSTANTINE-PATON, 2010). Nesse estudo, os transcritos para Bdnf estavam 

detectáveis nas ADSC-CC, porém em baixa quantidade quando comparado com as 

BRC, indicando que provavelmente as células-tronco cocultivadas estavam 

realmente ativando genes da neurogênese.  

Estudos com Mib1 demonstram que sua ausência gera a diferenciação 

prematura de neurônios e redução de células da glia maduras, por falhas na via 

Notch (KANG et al., 2013). Transcritos para Mib1 foram encontrados nas ADSC-CC 

D7 em uma quantidade superior quando comparados com a ADSC-CC D3, BRC D3 

e BRC D7, indicando que provavelmente a via Notch está ativa, resultando na 

maturação neuronal e integração da comunicação neuronal.  
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Transcritos para Creb estavam presentes e em altos níveis nas ADSC-CC D7, 

quando comparados com as nas ADSC-CC D3 ADSC D3 e ADSC D7, e se 

equipararam aos níveis encontrados nos neurônios neste período (BRC D7). Então, 

esta alteração de perfil das células cocultivadas com o passar do tempo pode indicar 

que há atividade desse gene, que está correlacionado com a funcionalidade das 

células neuronais após todo o processo de diferenciação, ainda quando não há 

atividade sináptica, sugerindo sua participação no desenvolvimento neuronal e não 

apenas na funcionalidade (LANDEIRA et al., 2016). 

De forma sucinta a ADSC-CC D7 foi a população celular que mais se 

assemelhou com as células neuronais (BRC D3 e BRC D7). Transcritos para os 

genes Numbl, Ptbp1, Mdd1 e Ezh2, relacionados com o início da diferenciação 

neuronal, e os genes Mib1 e Creb relacionados com o final da diferenciação e início 

da funcionalidade dos neurônios, estavam em altos níveis quando comparados com 

as ADSC. Já os miRNAs escolhidos neste estudo estavam com baixa ou não tão 

notável abundância nas ADSC-CC. Desta forma é possível sugerir que tais células 

seguem o caminho de uma neurogênese semelhante à que ocorre nas NSC e que 

as ADSC-CC D7 são muito semelhantes aos neurônios, então pode-se afirmar que 

são neuronais-like e que talvez possuam certa funcionalidade. 

8.2 Estudo 2 -“Avaliação da relação das vesículas extracelulares no processo 

de transdiferenciação” 

Neste estudo avaliou-se a capacidade de comunicação mediada por vesículas 

extracelulares entre neurônios e ADSC quando em cocultivo, cultivo direto, e cultivo 

com vesículas extracelulares originadas dos neurônios. Além disso, a proteína 

neuronal SNAP25 foi encontrada nas vesículas extracelulares isoladas do meio de 

cocultivo dos dias três e sete. Além do mais, tanto o sistema de cocultivo quando 

apenas a indução com grandes vesículas extracelulares (microvesículas) originadas 

do meio de cultivo de neurônios induziram a uma porcentagem semelhante de 

ADSC SNAP25+. 
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Ademais pelo sistema de marcação utilizado VE-PalmtdTomato foi possível 

confirmar que as vesículas extracelulares dos neurônios foram recebidas e 

provavelmente englobadas pelas ADSC-CC. Adicionalmente, as células que 

receberam as VEs foram as mesmas que expressaram SNAP25. Também notou-se 

que as ADSC quando induzidas apenas com VEs originárias de neurônios tiveram o 

aumento de transcritos de mRNA relacionados a Ptbp1, Tlx e miR-9 (nas 

ADSC+BRCMV D3) aos três dias, e Ptbp1, Bdnf, miR-195 e miR-9 no dia sete de 

cultivo, com níveis de miR-132 semelhantes as células-tronco do cocultivo em 

ambos os períodos. 

Esses resultados demonstram que as vesículas extracelulares estão 

envolvidas na entrega da proteína SNAP25, e talvez tenham alguma influência no 

processo de diferenciação das ADSC-CC dos dias três e sete, uma vez que as 

células que receberam as vesículas extracelulares foram as mesmas positivas para 

SNAP25. A proteína SNAP25 normalmente possui 25kDa, porém foi encontrada a 

presença de isoformas com aproximadamente 50kDa e 55kDa nas VEs, o que pode 

indicar a existência de  um complexo proteico (BRAUN; MADISON, 2000). 

O sistema de cocultivo e a indução com grandes vesículas extracelulares 

(microvesículas) originadas de neurônios induzem a uma quantidade semelhante de 

ADSC SNAP25+, e superior a quantidade constatada pela indução apenas com 

pequenas vesículas ou meio de cultivo condicionado (fatores solúveis), na avaliação 

por imunocitoquímica. Anteriormente, outros estudos avaliaram a capacidade de 

indução das vesículas extracelulares (TAKEDA; XU, 2015), porém não de forma 

comparativa como apresentado nesse estudo. Porém também constataram que as 

vesículas extracelulares podem induzir o processo de diferenciação celular de 

células-tronco (TAKEDA; XU, 2015). 

Também foi confirmada a comunicação entre os neurônios e as ADSC-CC 

pela presença de VE-PalmtdTomato, originárias de neurônios, dentro das ADSC-CC 

no terceiro dia de cocultivo, assim como quando em cultivo direto, ou apenas 

quando cultivadas com VE-PalmtdTomato oriundas de neurônios. Outros autores 
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encontraram resultados similares em MSC de humanos durante sete dias de 

diferenciação neuronal (TAKEDA; XU, 2015). De fato, estudos (BÁTIZ et al., 2015; 

TAKEDA; XU, 2015) confirmam que a comunicação mediada por vesículas 

extracelulares é dinâmica e multidirecional, além de ser funcional, como podemos 

sugerir com nossos resultados. 

As células induzidas apenas com vesículas extracelulares possuíram 

marcação positiva para SNAP25, uma proteína relacionada com o processo de 

sinaptogênese (BRAUN; MADISON, 2000; ISLAMOV et al., 2015), indicando que 

talvez estas células também pudessem se transdiferenciar em neuronais-like e 

poderiam ter seus níveis de transcritos relacionados com a neurongênese 

semelhantes assim como as células do cocultivo, que tiveram abundância de 

transcritos de Numbl, Ptbp1, Mdd1 e Ezh2, relacionados com o início da 

diferenciação neuronal, e de Mib1 e Creb relacionados com o final da diferenciação 

e início da funcionalidade dos neurônios. 

Desta maneira, quando genes envolvidos na neurogênese adulta, foram 

avaliados nas ADSC que foram induzidas ao processo de transdiferenciação 

neuronal apenas com VEs oriundas de neurônios, foi observado que alguns desses 

genes estavam em abundância. Porém esses genes não foram os mesmos 

encontrados em abundância nas ADSC-CC, com exceção ao Ptbp1 que estava em 

abundância em todas as células-tronco que foram induzidas, porém em momentos 

diferentes.  

Sabe-se que Ptbp1 auxilia no controle de splicing alternativo de outros genes 

no processo de diferenciação neuronal (LINARES et al., 2015), e que o miR-124 é 

seu alvo, então quando se têm abundância de transcritos de Ptbp1, normalmente há 

pouco miR-124 (HSIEH; ZHAO, 2016; LAGOS-QUINTANA et al., 2002). Os 

resultados desta pesquisa não confirmaram este feedback nas ADSC que 

receberam VEs. 

Altos níveis do receptor nuclear Tlx reprimem miR-9 (ZHAO et al., 2009) e 

miR-137 (SUN et al., 2011), resultando em proliferação e manutenção das células-
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tronco neurais (MURAI et al., 2014). No presente estudo as células que receberam 

as pequenas vesículas extracelulares, tais como exossomos ou microvesículas dos 

neurônios, no dia três, tiveram níveis de miR-137 não detectáveis, porém, alto nível 

de Tlx, o que talvez indique atuação das vesículas neste início de neurogênese, 

induzindo tais células a entrarem no processo de diferenciação neuronal. 

Os transcritos de Rest e MeCP2 estavam mais expressos nas ADSC D3 em 

comparação com as células induzidas a diferenciação neuronal, seja por cocultivo 

ou por vesículas extracelulares do meio de cultivo de neurônios. O gene Rest regula 

a transição das células progenitoras neuronais para células neuronais maduras 

(BALLAS et al., 2005). Porém, em células fora do sistema nervoso central este 

mesmo gene em conjunto com o complexo repressor CoRest/MeCP2, resulta no 

silenciamento dos genes neuronais (LUNYAK et al., 2002). Desta forma tem-se o 

indício de que a maquinaria de silenciamento estava ativa nas células-tronco não 

induzidas e fora de funcionamento nas células-tronco induzidas, permitindo que o 

processo de transdiferenciação neuronal acontecesse. Porém, com o passar do 

tempo de cultivo nas ADSC D7, foi observada a redução de MeCP2, apenas 

permanecendo maior quantidade de transcritos de Rest, o que indica que o tempo 

de cultivo pode também ser um fator a se considerar no processo de diferenciação 

neuronal das células-tronco mesenquimais.  

O miR-9 é altamente expresso no cérebro (DELALOY et al., 2010; HAENISCH 

et al., 2015), e estudos provaram que o aumento de sua expressão reduz os níveis 

de Tlx, e aumenta a diferenciação das células-tronco neurais (ZHAO et al., 2013). 

Nas ADSC que receberam vesículas extracelulares dos neurônios foi observado no 

dia três altos níveis de miR-9 e Tlx, porém com redução no dia sete, e redução de 

Tlx no mesmo período. Assim como o miR-9 estava presente nas vesículas 

extracelulares isolados dos neurônios, que foram utilizadas neste experimento. 

Sabe-se que Mbd1 pode reprimir a expressão de miR-195 em NSC, e altos 

níveis deste miRNA reprimem Mbd1. Enquanto Mbd1 promove a diferenciação 

neuronal o miR-195 a reprime e consequentemente leva ao estado proliferativo das 
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células progenitoras neuronais. Desta maneira, esse feedback quando alterado pode 

interferir na proliferação ou diferenciação das linhagens progenitoras neuronais (LIU  

et al., 2013). No presente estudo os níveis de miR-195 foram de não detectáveis no 

dia três de cultivo para relativamente expressos na ADSC no dia sete, que 

receberam as vesículas extracelulares, e quando comparadas com os neurônios e 

as células-tronco cocultivadas, porém mantiveram baixos níveis de Mbd1 não se 

assemelhando ao relatado anteriormente. 

Outro miRNA presente nas ADSC que receberam vesículas extracelulares, 

nas vesículas extracelulares, e nas ADSC do cocultivo, foi o miR-132. Sabe-se que 

altos níveis de Creb podem ativar a região produtora de miR-132, resultando em 

altos níveis de miR-132 auxiliam na formação de dendritos (MAGILL et al., 2010; LV 

et al., 2013). Os níveis encontrados no presente estudo de miR-132, pode ser um 

indicativo dessa ativação, e consequentemente, a formação estrutural dos dendritos. 

As células-tronco do tecido adiposo que receberam microvesículas ou 

exossomos dos neurônios no dia sete tiveram aumento expressivo de Bdnf, se 

equiparando aos neurônios neste período. O Bdnf é uma neurotrofina que regula 

todo o ambiente neuronal, auxiliando no processo de maturação neuronal, presente 

na neurogênese (SKAPER et al., 1998; SKAPER, 2008; 2011; HUANG; 

REICHARDT, 2001; WURZELMANN et al., 2017; YOSHII; CONSTANTINE-PATON, 

2010). Desse modo ao encontrar altas quantidade de transcritos de mRNA para 

esse componente pode ser um forte indício de que as células-tronco estão alterando 

seu perfil, provavelmente para neuronais-like. 

De maneira geral, os aumentos de expressão de transcritos relacionados com 

os genes Ptbp1, Tlx, Bdnf e expressão dos miR-195, miR-9, miR-132 nas células-

tronco que receberam vesículas extracelulares podem ser um indicativo que estas 

estão em um processo de diferenciação e até mesmo em maturação neuronal, 

indicando que as vesículas extracelulares podem induzir o processo de 

transdiferenciação de ADSC, devido as mudanças genotípicas e fenotípicas 

encontradas.  
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8.3 Estudo 3-“Teste in vivo da capacidade de auxílio das ADSC-CC/Neuronais-

like no processo da degeneração walleriana e regeneração de lesão de nervo 

periférico” 

A aplicação de células-tronco diferenciadas em linhagens neuronais (ADSC-

CC D7) resultou em uma melhora funcional no membro com a lesão do nervo 

periférico, quando comparada com as células-tronco não diferenciadas. Além da 

melhoria da funcionalidade, representadas pelo peso do musculo gastrocnêmio no 

dia sete de análise, pelo valor de SFI superior aos demais tratamentos em quase 

todos os períodos analisados, e pela redução do processo de degeneração 

walleriana, mostrando a quantidade de axônios semelhantes aos animais que não 

sofreram a neurotmese, conforme avaliação histomorfométrica do nervo ciático.  

Foram observadas diferenças representativas no peso do músculo 

gastrocnêmio entre os animais que receberam apenas ADSC e os animais que 

receberam ADSC-CC D7. Achado semelhante foi observado em outro estudo o qual 

demonstrou que o grupo que recebeu células-tronco diferenciadas em células de 

Schwann nas lesões tiveram uma melhora em comparação com os que não as 

receberam, e também tiveram resultados semelhantes em relação ao peso do 

músculo gastrocnêmio (WANG et al., 2017).  

O peso do músculo gastrocnêmio do grupo que recebeu ADSC-CC D7 se 

manteve praticamente semelhante ao grupo controle na avaliação ao sétimo dia, 

além disso, esse grupo também apresentou SFI melhor do que os demais grupos, e 

maior densidade axonal. Desta maneira, mesmo não detectada pelo IVIS em todos 

os períodos na lesão, as ADSC-CC D7, agregaram certa funcionalidade, e uma 

resposta mais favorável após a secção total do nervo ciático no local mantendo a 

densidade de axônios, indicando redução do processo degenerativo. Estes 

resultados estão em similaridade com estudos realizados com ratos, onde os 

pesquisadores afirmam que mesmo sutil a melhora representada pelo SFI e peso do 

musculo gastrocnêmio, nos animais que receberam as células-tronco diferenciadas, 

ela é representativa e talvez a longo prazo poderá ser mais marcante (BUENO et al., 

2017; GASPARINI et al., 2007). Assim como, por outro estudo com NSC, em que a 
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aplicação dessas células com interleucinas na lesão do nervo periférico resultou na 

regeneração do nervo por aumentar o diâmetro do nervo (LEE et al., 2017). 

Nas ADSC e nas ADSC-CC D7 in vivo não foi observado proliferação celular. 

Porém, esse resultado não foi devido à quantidade utilizada, pois a quantidade de 

células-tronco diferenciadas ou não (5x105 células por animal), aplicadas na lesão se 

assemelhou a outro estudo (GÁLISOVÁ et al., 2017), e foi efetiva uma vez que se 

observou diferenças, como melhora funcional e no local da lesão naqueles animais 

que as receberam.  

Nesse sentido, um estudo com ratos indicou que 4x106 células-tronco 

mesenquimais, avaliadas no segundo dia após aplicação, em animais com infarto, 

se mantiveram no local da lesão, demonstrado pelas imagens e análises feitas pelo 

IVIS, e demorou um tempo até que o efeito das mesmas fosse observado, tais como 

o aumento da concentração de citosinas e fatores de crescimento (WESTRICH et 

al., 2010). Além disso, esses autores observaram aumento da quantidade de 

células, muito provavelmente devido ao local de aplicação (ventrículo) onde se tem 

grande suprimento (WESTRICH et al., 2010). No presente estudo, apenas as ADSC 

se mantiveram no local da lesão, pela análise do IVIS, porém foi observada redução 

na quantidade de células, provavelmente devido à migração ou morte celular. 

Um estudo com em ratos, utilizou 0,6×105−1×106 ADSC luciferina positivas, 

que foram injetadas dentro de biomateriais presentes na região subcutânea e 

constatou-se grande quantidade de neovascularização no local injetado, 

comprovando uma funcionalidade de tais células quando aplicadas in vivo. 

Observou-se que ao terceiro dia foi quando mais se adquiriu melhores avaliações da 

bioluminescência, que foi decaindo com o passar do tempo (GÁLISOVÁ et al., 

2017). No presente estudo o tratamento com ADSC-CC D7 resultou em redução do 

processo degenerativo dos axônios, o que indicou mais uma funcionalidade in vivo 

das ASDC além da relatada anteriormente. 

Em outro experimento foi relatado que com 1×106 MSC e MSC modificada 

para produzir mais BDNF, foram injetadas em lesão de nervo ciático causada por 

pressão, e observou-se que ambos os tipos celulares auxiliaram no processo de 



133 

 

 

 

 

regeneração do nervo avaliados pelo escore do SFI durante quatro semanas e 

quantidade de axônios na quarta semana (HEI et al., 2017). Pelos resultados 

encontrados no presente estudo, as ADSC e ADSC-CC D7 tiveram melhor 

resultados de SFI em relação ao grupo controle, assim como o experimento 

apresentado anteriormente. 

Nesse contexto, pode-se sugerir com esses dados que as células-tronco 

transdiferenciadas em linhagens neuronais (neuronais-like) foram mais efetivas em 

conter a degeneração do nervo e suas consequências do que as células-tronco. 

Adicionalmente, em concordância com os achados apresentados neste estudo, 

pesquisadores utilizaram outros tipos celulares, no caso, células de Schwann 

humana derivadas do tecido adiposo da pálpebra em lesões de nervo periféricos 

reparadas com tubo de silicone, e avaliaram a funcionalidade pelo peso do músculo 

Gastrocnêmio e histologia do nervo reparado após 12 semanas (WANG et al., 2017). 

Adicionalmente, esses autores, afirmaram que as células de Schwann humana 

derivadas do tecido adiposo da pálpebra promoveram a regeneração do nervo 

periférico, sendo uma alternativa de terapia celular para esse tipo de lesão (WANG 

et al., 2017). Em secção parcial do nervo ciático, outros pesquisadores, utilizaram, 

MSC diferenciadas em células de Schwann e provaram que essas auxiliaram no 

progresso da funcionalidade após a lesão parcial do nervo (JUNG et al., 2016) em 

ratos, assim como outra pesquisa utilizando MSC diferenciadas em células 

produtoras de mielina (KEILHOFF et al., 2006), também provaram que as MSC 

promoveram redução do processo degenerativo. 

Nossos achados mostraram que aplicação local das células-tronco 

diferenciadas resultou em uma maior densidade axônios quando comparadas com o 

grupo que não as recebeu, indicando preservação ao invés de degeneração dos 

axônios mesmo após neurotmese. Semelhante ao observado com a utilização de 

MSC em secção total do nervo ciático, reconstruído cirurgicamente conectando as 

duas extremidades, que resultou em uma melhora no processo de regeneração, com 

grande reorganização das fibras e pouca fibrose na fase aguda (sete dias) do 

processo de regeneração; e na fase crônica (quatro semanas) observou-se 

espessamento da bainha de mielina e uma maior quantidade de fibras regeneradas 
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(GÄRTNER et al., 2014). E ao observado com a aplicação intravenosa de MSC em 

lesão do nervo ciático por estrangulamento (MATTHES et al., 2013), e com a 

aplicação de MSC dentro de tubos conectores que auxiliam na regeneração (WANG 

et al., 2010). 

Em ratos, tanto aplicação local quanto intravenosa de MSC resultou em 

grande melhora no processo de regeneração, porém na administração sistêmica 

observou-se regeneração eletromotora, enquanto que na aplicação local o aumento 

na quantidade de fibras nervosas, o que sugere uma diferença entre os locais de 

ação de tais células (COONEY et al., 2016). Neste estudo apenas avaliou-se a 

aplicação local das ADSC-CC D7, e observou-se manutenção da quantidade de 

axônios e certa melhora funcional em comparação aos demais grupos. 

Pesquisadores demonstraram que mesmo após a reconstrução do nervo 

periférico cirurgicamente após neurotmese, muitas vezes não há melhora na 

funcionalidade e nem reconstituição total do nervo (KALLIO; VASTAMÄKI, 1993; 

CHO et al., 2012; PALISPIS; GUPTA, 2017).  Desta maneira, reduzir o processo de 

degeneração do nervo periférico (degeneração walleriana) pode ser uma estratégia 

quando se necessita de tempo, para que procedimentos cirúrgicos possam ser 

realizados após secção total do nervo. Consequentemente, o uso células pré-

diferenciadas em neuronais-like como o modelo celular apresentado nesse estudo, 

pode ser uma alternativa nestes casos em que há a secção total de nervo periférico, 

uma vez que as ADSC-CC D7 auxiliaram na melhora da função do membro afetado 

após a lesão mantendo grande parte da funcionalidade e impediram grande parte do 

processo degenerativo, mantendo a densidade axonal. 
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9 CONCLUSÃO 

9.1 Estudo 1 - “Avaliação do potencial das células neuronais na indução da 

transdiferenciação de ADSC em cocultivo com insertos” 

O cocultivo das células do sistema nervoso com as células-tronco derivadas do 

tecido adiposo (ADSC), induziu as ADSC a se diferenciarem em células neuronais-like.  

 

9.2 Estudo 2 -“Avaliação da relação das vesículas extracelulares no processo 

de transdiferenciação” 

 Há a comunicação mediada por vesículas extracelulares (microvesículas e 

exossomos) entre os neurônios e as ADSC, e as vesículas extracelulares originadas dos 

neurônios estão envolvidas no processo de diferenciação neuronal das ADSC.  

 

9.3 Estudo 3 -“Teste in vivo da capacidade de auxílio das ADSC-CC/Neuronais-

like no processo da degeneração walleriana e regeneração de lesão de nervo 

periférico” 

 As células-tronco transdiferenciadas em linhagem neuronal, devido ao cocultivo com 

as células neuronais, auxiliam na regeneração de lesões em nervos periféricos , in vivo. 

  

9.4 Conclusão Geral 

Exossomos transmitem informações tais como SNAP25 e miRNAs (miR-9 e miR-

132) das células do sistema nervoso para as ADSC, provavelmente influenciando na 

transdiferenciação das mesmas, e estas células transdiferenciadas auxiliam no reparo de 

lesões no sistema nervoso periférico.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Detalhamento da imunocitoquímica do estudo 1, para os 

marcadores neuronais TUBIII e SNAP25. 

Para garantir que não houve marcação inespecífica dos anticorpos, foram utilizados 

como controle positivo os próprios neurônios (Figuras 1 e 2), e como se pode observar a 

seguir há uma população de células positivas aos anticorpos. E como controle negativo dos 

marcadores as ADSC sem o tratamento (Figuras 3 e 4). 

 

Figura 1. Cultivo de neurônios 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar nas figuras acima a marcação da proteína Beta tubulina III em células de 
cultivo primário de cérebro de camundongo, utilizadas no experimento 1. Barra= 100µm. 
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Figura 2. Cultivo de neurônios 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar nas figuras a marcação da proteína SNAP25 em células de cultivo primário de 

cérebro de camundongo, utilizadas no experimento 1. Barra= 100µm. 

 

Figura 3. Cultivo de células-tronco sem tratamento 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar nas figuras acima as células de cultivo primário de ADSC de 
camundongo utilizadas como controle, utilizadas no experimento 1. Não houve a marcação 
da proteína Beta tubulina III. Barra= 100µm. 
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Figura 4. Cultivo de células-tronco sem tratamento 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar nas figuras acima as células de cultivo primário de ADSC de 
camundongo utilizadas como controle, utilizadas no experimento 1, não houve a marcação 
da proteína SNAP25. Barra= 100µm. 

Desta forma, foi realizado o estudo 1 do projeto em que os neurônios foram 

cocultivados com células-tronco mesenquimais de três animais, durante três, sete e 14 dias, 

e avaliada por imunocitoquímica as taxas de diferenciação celular dos marcadores 

neuronais beta tubulina III (TUBIII) e SNAP25 (SNAP), conforme pode-se observar nas 

imagens a seguir, onde foram obtidas células positivas para os dois marcadores durante os 

três períodos analisados nos três animais analisados (Figuras 5-10). 

As células foram colocadas em cultivo ao mesmo tempo: as ADSC foram colocadas 

na placa de cultivo e as células neuronais nos insertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 

Figura 5. Imunocitoquímica para beta tubulina III no terceiro dia de tratamento 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar as ADSC positivas para o marcador neuronal em todos os animais 
analisados após três dias de cocultivo. A1-A3 indicam os animais avaliados. D3 dia três de 
cocultivo. DAPI marcação nuclear. MERGED a combinação do DAPI com a marcação de 
fluorescência verde do anticorpo. Barra=100µm. 
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Figura 6. Imunocitoquímica para beta tubulina III no sétimo dia de tratamento 

 

Fonte: Própria autoria. 
Legenda: Observar as ADSC positivas para o marcador neuronal em todos os animais 
analisados após sete dias de cocultivo. A1-A3 indicam os animais avaliados. D7 dia 7 de 
cocultivo. DAPI marcação nuclear. MERGED a combinação do DAPI com a marcação de 
fluorescência verde do anticorpo. Barra=100µm. 
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Figura 7. Imunocitoquímica para beta tubulina III no 14º dia de tratamento 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar as ADSC positivas para o marcador neuronal em todos os animais 
analisados após 14 dias de cocultivo. A1-A3 indicam os animais avaliados. D14 dia 14 de 
cocultivo. DAPI marcação nuclear. MERGED a combinação do DAPI com a marcação de 
fluorescência verde do anticorpo. Barra=100µm. 
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Figura 8. Imunocitoquímica para SNAP25 no terceiro dia de tratamento 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar as ADSC positivas para o marcador neuronal em todos os animais 
analisados após três dias de cocultivo. A1-A3 indicam os animais avaliados. D3 dia 3 de 
cocultivo. DAPI marcação nuclear. MERGED a combinação do DAPI com a marcação de 
fluorescência verde do anticorpo. Barra=100µm. 
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Figura 9. Imunocitoquímica para SNAP25 no sétimo dia de tratamento 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar as ADSC positivas para o marcador neuronal em todos os animais analisados 

após sete dias de cocultivo. A1-A3 indicam os animais avaliados. D7 dia 7 de cocultivo. DAPI 
marcação nuclear. MERGED a combinação do DAPI com a marcação de fluorescência verde do 

anticorpo. Barra=100µm. 
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Figura 10. Imunocitoquímica para SNAP25 no 14º dia de tratamento. 

 

Fonte: Própria autoria. 

Legenda: Observar as ADSC positivas para o marcador neuronal em todos os animais analisados 
após 14 dias de cocultivo. A1-A3 indicam os animais avaliados. D14 dia 14 de cocultivo. DAPI 

marcação nuclear. MERGED a combinação do DAPI com a marcação de fluorescência verde do 

anticorpo. Barra=100µm 
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