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INTRODUÇÃO 

 Muitas questões da neurociência estão centradas na compreensão de como os 

circuitos neurais produzem funções comportamentais normais ou patológicas. No 

entanto, mapear as conexões dos neurônios por meio das técnicas convencionais, tem se 

apresentado um grande desafio. Recentemente, um grupo de pesquisadores americanos 

desenvolveram uma técnica denominada de microscopia de expansão (ExM), um 

processo no qual permite expandir fisicamente a amostra biológica de interesse (Chen et 

al., 2015). Devido a maior separação entre as moléculas que compõem a amostra de 

interesse. No caso do sistema nervoso central, está técnica permite uma melhor 

visualização e mapeamento de sinapses, células e redes neurais, em células e tecido 

cerebral de Drosophila, camundongo, primata não humano e humano. 

 Na microscopia óptica, detalhes estruturais finos são resolvidos usando a 

refração para ampliar as imagens de uma amostra. Entretanto, a obtenção de imagens 

microscópicas em alta resolução ainda permanece inacessível a diversos grupos de 

pesquisa. A ExM é um método desenvolvido para melhorar a resolução da microscopia 

de luz. Esta técnica permite a obtenção de imagens em escala nanométrica de tecidos 

e/ou células, utilizando microscópios convencionais. As amostras biológicas são 

fisicamente expandidas a partir da sua incorporação a um gel de polieletrólito 

densamente reticulado, posteriormente a amostra é hidratada e isto permite a sua 

expansão linear em torno de 4,5 vezes a 20 vezes o tamanho original.  Além disso, essa 

nova técnica permite ancorar covalentemente marcadores moleculares específicos 

diretamente na rede polimérica, possibilitando um ganho na resolução e localização 

subcelular de marcadores específicos em diferentes tipos celulares. 

Assim, NESTE PROJETO o bolsista PIBIC utilizará a técnica de microscopia de 

expansão tendo como modelo para estudo células neurais diferenciadas a partir de 



células tronco de pluripotência induzida e tecido cerebral de camundongos. Com este 

projeto propomos padronizar uma plataforma de microscopia de expansão para que seja 

possível obter imagens mais detalhadas da rede neural. 

 

ESTADO DA ARTE: 

 O avanço das pesquisas no âmbito genético possibilita a geração de modelos de 

doenças in vitro e in vivo, o que viabiliza o estudo de células neurais afetadas por 

diversas doenças, dentre elas as que acometem o sistema nervoso. Aliado a isso, o alto 

brilho da radiação sincontron que será gerada no Sirius proporcionará uma resolução 

biológica nunca antes vista. Nesse sentido, a construção de uma plataforma para células 

neurais e tecido cerebral de ExM é de extrema importância para possibilitar uma melhor 

compreensão dos fatores relevantes da rede neural e da ultraestrutura da biologia celular, 

normal ou patológica do sistema nervoso central.    

Descrição dos objetivos: 

• Induzir a diferenciação de iPSC, visando a formação de células tronco 

neurais e neurônios; 

• Realizar imunocitoquimica das células neurais provenientes de iPSC; 

• Realizar técnicas histológicas e imuno histoquímicas em tecido cerebral 

de camundongos; 

• Realizar a técnica de microscopia de expansão em cultura celular e 

tecido cerebral de camundongo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

1.  Manutenção das iPSC 

 Placas de petri de 6mm foram tratadas overnight com BD MatrigelTM hESC- 

qualified Matrix (BD). As células serão então plaqueadas sobre a matriz de matrigel e 

mantidas em cultura com meio MtSER (Stem Cell), sendo este meio trocado todos os 

dias. 

2. Diferenciação das células iPSC em células neurais. 



 As células seguirão o protocolo de diferenciação descrito por Araujo et al., 2017. 

3. Animais de Experimentação  

 Este projeto prevê a utilização de 5 camundongos machos com 3 meses de idade, 

provenientes do biotério do LNBio. Os mesmos serão mantidos sob condições ideais de 

temperatura (22 ± 3°C), ciclo claro/escuro de 12/12 horas e oferta ad-libitum de ração e 

água. Os animais serão alojados em gaiolas com sistema isolador filtrante de entrada e 

saída de ar. 

4. Histologia 

 Os camundongos serão anestesiados e eutanasiados, os cérebros removidos e 

histologicamente processados para imunofluorescência e técnica de microscopia de 

expansão. 

5. Imunofluorescência 

 As amostras (iPSC, células neurais e tecido cerebral) serão lavadas (3x10min) 

em solução tampão fosfato salina (PBS) (pH=7,4) e posteriormente fixadas em 

formaldeído 4% durante 10 minutos, lavadas novamente (3x10min) em PBS (pH 7,4), 

pré incubadas em tampão (NGS) 10% diluído em PBS por 40 minutos e então 

incubadas em anticorpo primário overnight (12h) a 4 ̊C. As amostras serão novamente 

lavadas (3x10min) em PBS e incubadas à temperatura ambiente com anticorpo 

fluorescente secundário conjugados por uma hora. Após nova lavagem, as amostras 

serão incubadas por um minuto com solução de DAPI (4',6- diamidino-2-fenil indol) a 

5µg/mL (Sigma-Aldrich) e posteriormente lavadas com solução tampão fosfato 0,1M. 

As imagens serão obtidas em microscópio confocal. 

6. Microscopia de expansão 

 As células e os tecidos cerebrais serão processadas conforme protocolo descrito 

por Tillberg et al., 2016.  

7. REFERÊNCIA: 



Araujo, B.H.S., Kaid, C., De Souza, J.S. et al. Mol Neurobiol (2017). 

https://doi.org/10.1007/s12035-017-0818-6. 

Chen, F., Tillberg, P.W., Boyden, E.S. (2015) Expansion 

Microscopy, Science 347(6221):543-548. 

Tillberg, P.W., Chen, F., Piatkevich, K.D., Zhao, Y., Yu, C.-C., English, B.P., Gao, L., 

Martorell, A., Suk, H.-J., Yoshida, F., DeGennaro, E.M., Roossien, D.H., Gong, G., 

Seneviratne, U., Tannenbaum, S.R., Desimone, R., Cai, D., Boyden, E.S. (2016) 

Protein-retention expansion microscopy of cells and tissues labeled using standard 

fluorescent proteins and antibodies, Nature Biotechnology 34:987–992. 

 

 


