
Resultados 
A ICQ (imunocitoquimica) de fluorescência com o anticorpo MF20 revelou 

populações de cardimiócitos (Figura 4). A marcação fluorescente foi contra-corada 
com DAPI (4'-6-Diamidino-2-phenylindole), para a identificação dos núcleos 
celulares. 

A figura 5 ilustra a dupla marcação de Coup-TFII (vermelho) e de MF20 (verde), 
em um cardiomiócito em diferenciação (10 dias de diferenciação). Nota-se a 
marcação nuclear de Coup-TFII nesta célula e a marcação citoplasmática 
(citoesqueleto) de MF20. 

 
Como um sistema alternativo para o estudo do desenvolvimento animal, 

células-tronco embrionárias (CTE) diferenciadas in vitro, são estudadas pela 
capacidade de originarem qualquer tipo celular do embrião, e originarem 
diferentes tipos celulares de uma forma análoga ao desenvolvimento embrionário, 
pois são obtidas a partir de células do epiblasto e apresentam expressão de genes, 
fisiologia e morfologia tecidual de tipos  celulares específicos. 
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O receptor nuclear Coup-TFII (chicken ovalbumin promoter-transcription factor 

II) representa um dos mais bem caracterizados receptores nucleares, sendo 
altamente conservado em metazoários, desempenhando um papel fundamental 
durante o desenvolvimento e homeostase em diferentes organismos. A perda da 
expressão do Coup-TFII por nocaute gênico em camundongos revela um papel 
fundamental de Coup-TFII na formação do sistema cardiovascular. 

 
O projeto teve como objetivos: (1) caracterizar o padrão de expressão do gene Coup-TFII durante a diferenciação de cardiomiócitos in vitro, a partir de células-tronco 

embrionárias de camundongos e (2) quantificar a diferenciação de cardiomiócitos por citometria de fluxo. 

Diferenciação de Células-tronco Embrionárias 
 As células-tronco embrionárias (CTE) da linhagem E14TG2A são cultivadas em meio GMEM (Sigma), com LIF (fator inibidor de leucemia) em garrafas de 25cm2. Essa 
linhagem celular é cultivada na ausência de células feeder. Para o estudo as CTE foram diferenciadas espontaneamente em diversos tipos celulares pela formação de 
Corpos Embrióides (CE) pelo método de Hanging-drop. A partir do sétimo dia de diferenciação, cardiomiócitos contráteis são observados como focos pulsantes na placa. 
 

Fig. 3: Método de hanging drop para a diferenciação de células-
tronco embrionárias até a visualização de cardiomiócitos como 
focos pulsantes na cultura em diferenciação. 

Gotas com 3x104 células/ml CE em suspensão CE individuais aderidos CTE indiferenciadas CE aderido 

A diferenciação de cardiomiócitos a partir de células-tronco embrionárias foi quantificada a partir da 
técnica de citometria de fluxo. A figura 6 mostra os gráficos do experimento com citometria. As células 
diferenciadas foram tratadas com TMRM em três grupos: Células sem pulsação aparente, células com 
muita pulsação e células com pouca pulsação; afim de correlacionar a presença de focos pulsantes com 
a porcentagem de cardiomiócitos. 

A análise de citometria de fluxo revelou que, em média, 1,3% das células analisadas apresentaram 
alta intensidade de fluorescência, um indicativo da porcentagem de cardiomiócitos diferenciados. 

Este resultado está de acordo com a porcentagem de cardiomícitos obtidos a partir da diferenciação 
espontânea de CTE, o que demonstra a confiabilidade do uso de TMRM para o isolamento de 
cardiomiócitos através de FACS (fluorescence-activated cell sorter). 

Fig. 4: Cardiomiócitos (centro) fluorescentes pela marcação do anticorpo MF20 por 
ICQ em cultura de células diferenciadas a partir de CTE murinas. O núcleo das 
células foi contra-detectado com DAPI (B), evidenciando os núcleos em azul. 

Fig. 5: ICQ revelando a marcação nuclear de Coup-TFII (A) em cardiomiócitos 
marcados pela expressão de MF20 (B).  

Fig. 6: Gráficos de auto-fluorescência x TMRM. 
Gerados pelo Citômetro após o tratamento de 
CEs, diferenciados a partir de CTE, por TMRM 
(tetra-metil rodamina metil).  

Conclusões 
A marcação fluorescente de ICQ revelou a presença de cardiomiócitos MF20-positivos dentre as células diferenciadas a partir de CTE. A dupla marcação de ICQ 

identificou cardiomiócitos MF20-positivos expressando Coup-TFII no núcleo. 
O uso de TMRM possibilitou a identificação de células com alta intensidade de fluorescência, o próximo passo da pesquisa é isolar estas células através do FACS 

buscando obter alta porcentagem de cardiomiócitos para sequenciar os genes relacionados ao Coup-TFII. 

 

Objetivos 

Células-tronco Embrionárias Receptor Nuclear Coup-TFII 

As CTE foram diferenciadas em cardiomiócitos, fibras 
musculares cardíacas, e estudadas por imunocitoquimica de 
fluorescência e pela técnica de TMRM, rodamina fluorescente 
com maior expressão em cardiomiócitos. 

Fig. 2: Isolamento de CTE 

Vários aspectos da função de Coup-TFII em camundongos 
permanecem obscuros, em especial, a rede de regulação 
gênica controlada por Coup-TFII durante a formação e 
diferenciação destes diversos tecidos e órgãos. 

 
Fig. 1: Estrutura cristalina do Coup-TF II 


