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Resumo 
A linhagem de feocromocitoma de rato PC12 é um         
modelo de estudo de diferenciação neuronal. Quando       
estimulada com a neurotrofina adequada, esta linhagem       
passa a expressar marcadores clássicos de neurônios e        
é capaz de formar neuritos. Entretanto, este modelo é         
bastante caro, pois o custo das neurotrofinas é elevado.         
Sendo assim, este projeto teve como objetivo       
estabelecer um protocolo de diferenciação de células       
PC12 em neurônio sem o uso de neurotrofinas e         
utilizando a expressão da proteína sinaptofisina como       
marcador de diferenciação neuronal. O anticorpo anti-       
sinaptofisina reconheceu a proteína presente em      
amostras de Neuro2a e encéfalo de camundongo       
(controles positivos para este anticorpo). Os demais       
experimentos com PC12 não puderam ser executados       
por conta da perda da linhagem celular, a qual não pode           
ser adquirida em decorrência das restrições de trabalho        
no laboratório impostas pela pandemia. 

Introdução  
Durante o desenvolvimento do sistema nervoso, os       
precursores neuronais devem migrar até seu destino       
final. Neste processo, as células precursoras diferenciam       
– se e estendem prolongamentos (em conjunto       
denominados de neuritos) (ZHAO et al.,2019). 
Algumas linhagens como os neuroblastomas humanos      
SK-N-BE e SHSY-5y, o neuroblastoma murino Neuro-2a       
e a linhagem de feocromocitoma de rato PC12 possuem         
protocolos descritos para diferenciação em neurônios      
maduros (XIE, 2010). Nestes protocolos normalmente      
são usadas moléculas sinalizadoras de alto custo como        
as neurotrofinas. Após a diferenciação, as linhagens       
passam a expressar proteínas específicas de neurônios       
maduros, tais como a sinaptofisina, uma proteína       
presente nas vesículas sinápticas (YUE et al., 2009;        
ZHAO et al., 2019). 
Embora a diferenciação de células PC12 com       
neurotrofinas esteja bem estabelecida e seja      
considerado um modelo clássico (ZHANG et al., 2009),        
este tipo de molécula indutora possui um alto custo, o          
que onera os experimentos de neurodiferenciação.      
Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo        
estabelecer um protocolo de diferenciação a partir de        
diferentes concentrações de soro fetal bovino e analisar        
a diferenciação a partir da expressão da proteína        
sinaptofisina,  

Material e Métodos 
Amostras de extrato de Neuro 2a (80 μg) e extrato de           
encéfalo (60 μg) que estavam armazenados a -80°C        
foram submetidas a separação eletroforética em gel 10%        
de poliacrilamida e eletrotransferidos para membranas      
de nitrocelulose (GE Healthcare), sendo tais membranas       
submetidas à reação com o anticorpo monoclonal       
anti-sinaptofisina (anti-SYP, sc1775-0, Santa Cruz     

Biotechnology) e reveladas pela técnica     
quimioluminescente. 

Resultados e Discussão 
Sinaptofisina é uma glicoproteína presente em vesículas       
sinápticas de neurônios maduros. Desta maneira, a       
presença de sinaptofisina indica que as células possuem        
características de neurônios diferenciados. Sendo o      
anticorpo anti-sinaptofisina, ferramenta essencial para o      
desenvolvimento do trabalho, foi testado quanto a sua        
reatividade. Para isso, amostras de extrato de células        
Neuro2a e amostra de extrato de encéfalo, que são         
amostras positivas para a proteína sinaptofisina, foram       
submetidas ao ensaio de western blot seguida pela        
reação com o anticorpo  anti- sinaptofisina (anti-SYP).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1: Teste do anticorpo anti -sinaptofisina (anti-SYP) por Western          
blot 
Legenda: 1 -extrato de células Neuro2a; 2 -amostra de extrato de           
encéfalo de camundongo. A banda com massa de 37 kDa corresponde           
a proteína sinaptofisina.  
Este resultado demonstra que o anticorpo reconhece a        
proteína de maneira específica, podendo ser usado       
como marcador nos ensaios de diferenciação.  

Conclusão  
O anticorpo anti – SYP reconheceu a proteína presente         
tanto na linhagem celular de neuroblastoma (Neuro 2a)        
quanto no encéfalo (banda na altura de 37 kDa),         
podendo ser utilizado como um possível marcador para        
PC12.  
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