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RESUMO 

 

Os glioblastomas (GBMs) são tumores caracterizados por possuírem altas taxas 

proliferativas e alto poder invasivo, resultando em maior malignidade e resistência a 

tratamentos farmacológicos padrão. Um dos principais responsáveis por estas características 

em vários tipos de câncer, as células-tronco tumorais (CTTs) são também responsáveis pela 

origem e manutenção tumoral. Células de GBM quando cultivadas em neuroesferas, modelo 

tridimensional (3D), compartilham características de CTTs, o que representa uma estratégia 

metodológica para o estudo de novos fármacos antitumorais. O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver um protocolo para formação de neuroesferas a partir de células de GBM humano 

da linhagem SF-295, e em sequência testar o potencial farmacológico do mesilato de 

doxazosina, um fármaco que tem demonstrado um promissor potencial antineoplásico. O 

protocolo de formação de neuroesferas foi realizado a partir de experimentos para a definição 

de densidade celular, condições de meio de cultivo e concentração do gel de agarose, o suporte 

a ser utilizado. Em sequência, foram avaliados o volume e a quantidade de células nas culturas 

3D, seguido da análise comparativa da presença de marcadores de CTTs (CD44, CD133 e OLIG 

2) em culturas de monocamada (2D) e 3D. A ação antineoplásica do mesilato de doxazosina foi 

testada no modelo 2D através de análises quantitativas de morte e quantidades de DNA em cada 

fase do ciclo celular. Por fim, as células das culturas de ambas as condições, 2D e 3D foram 

expostas ao fármaco, com o objetivo de analisar seu efeito nas células marcadas para o fenótipo 

de CTTs. Nossos resultados mostraram que apenas o fato de as células serem cultivadas pelo 

modelo 3D, sem acréscimo de fatores de crescimento ao meio, foi suficiente para induzir 

aumento do marcador CD44, quando comparado às células do modelo 2D. O mesilato de 

doxazosina apresentou efeito antineoplásico sobre células em ambos os modelos (2D e 3D), 

induzindo morte celular por apoptose no modelo 2D, apesar de sua ação não ser significativa 

sobre CTTs (modelo 2D e 3D), nas concentrações utilizadas. O uso de neuroesferas, com a 

finalidade de avaliar ensaios de toxicidade e resistência celular, representa um método 

apropriado para testes farmacológicos de antitumorais, direcionados especificamente 

para CTTs. 

 

Palavras-chave: Glioblastomas, células-tronco tumorais, CD133, CD44, OLIG2, 

cultura tridimensional, neuroesferas, doxazosina. 



 

Induction of enriched neurosphere formation in cancer stem cells  

 

Glioblastomas (GBMs) are tumors characterized by having high rates of proliferation 

and high invasive power, resulting in greater malignancy and resistance to standard 

pharmacological treatments. One of the main responsible for these characteristics in several 

types of cancers is cancer stem cells (CSCs). These cells are responsible for the origin and 

maintenance of the tumor. GBM cells when cultured in neurospheres, a three-dimensional 

model (3D), share many characteristics of CSCs, which represents a methodological strategy 

for the study of new antitumor agents. The objective of this work was to develop a protocol for 

the formation of neurospheres from human GBM cells (SF-295 lineage), and in sequence to test 

the pharmacological potential of doxazosin mesylate, a drug seen as a promising antineoplastic 

potential. The neurosphere formation protocol was carried out based on experiments for the 

definition of cell density, conditions of culture medium and concentration of the agarose gel to 

be used. In sequence, cell volume and quantification were evaluated in 3D cultures, followed 

by a comparative analysis of the presence of CSCs markers (CD44, CD133 and OLIG 2) in 

monolayer (2D) and 3D cultures. The antineoplastic action of doxazosin mesylate was tested in 

the 2D model by means of quantitative analyzes of cell death and cell cycle. Finally, cells from 

both cultures, 2D and 3D, were exposed to the drug, in order to analyse the response of the cells 

labelled for the CTT phenotype. Our results showed that just the fact that the cells were cultured 

by the 3D model, without adding growth factors to the medium, was sufficient to induce an 

increase in the CD44 marker, when compared to the cells of the 2D model. Doxazosin mesylate 

showed an antineoplastic effect on cells in both models (2D and 3D), inducing cell death in the 

2D model, although its action is not significant on CSCs (2D and 3D model), at the 

concentrations used. The use of neurospheres, for the purpose of assessing toxicity and testing 

cell resistance, represents an appropriate method for pharmacological testing of antitumor 

drugs, specifically directed at CSCs. 

 

Keyword: Glioblastomas, cancer stem cell, CD133, CD44, OLIG2, three-dimensional 

culture, neuroespheres, doxazosina
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os gliomas são os tumores cerebrais primários mais comuns do Sistema Nervoso 

Central (NAYAK e REARDON et al., 2018), sendo classificados numa escala de acordo com 

determinadas características histológicas de malignidade (MAHER et al., 2001). Entre os tipos 

de gliomas, o glioblastoma representa aproximadamente 60% de todos os gliomas de alto grau, 

sendo considerado o tipo tumoral de maior malignidade e agressividade (MAHER et al., 2001; 

NAYAK e REARDON et al., 2018). 

Apesar dos tratamentos, como ressecção cirúrgica máxima, quimio e radioterapia, a 

sobrevida em pacientes com glioblastoma permanece baixa (MARENCO-HILLEMBRAN et 

al., 2020), apresentando uma média de 15 meses após o diagnóstico (THAKKAR et al., 2014). 

Os tratamentos convencionais para glioblastomas promovem a eliminação transicional 

do tumor e são quase sempre seguidos por recorrência tumoral (LATHIA et al. 2015). Esta 

resistência à terapia em pacientes com diagnóstico de glioblastoma está intimamente 

relacionada à presença de um subconjunto de células responsáveis pela propagação tumoral, 

chamadas de células-tronco tumorais (SUVÀ et al., 2014), as quais apresentam características 

de auto-renovação e pluripotência celular, impulsionando a progressão do tumor e sustentando 

a resistência terapêutica (ESPARZA et al., 2015). 

A utilização do modelo de cultivo celular em neuroesferas, a partir de células tumorais 

de glioblastoma, tem como objetivo a indução da formação de células-tronco tumorais, e é 

realizado normalmente utilizando o mesmo protocolo para cultivo de células-tronco neurais. 

Além disso, é o modelo que melhor mimetiza o microambiente tumoral, e vem sendo utilizado 

para ensaios de toxicidade de novos agentes antitumorais (MUSAH-EROJE e WATSON et al., 

2019). 

O mesilato de doxazosina é um fármaco utilizado na clínica para tratamento de 

hipertensão e hiperplasia benigna de próstata (GUTHRIE et al., 1997; STEERS e KIRBY et 

al., 2005). Estudos recentes têm mostrado que este fármaco possui potencial efeito 

antineoplásico quando testado em vários tipos de células tumorais, inclusive aquelas derivadas 

de glioblastomas (HUI et al., 2008; KYPRIANOU et al., 2009; EL SHARKAWI et al., 2014; 

GAELZER et al., 2016). Porém a ação do mesilato de doxazosina sobre células-tronco tumorais 

ainda não se encontra plenamente esclarecida. 
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Sendo assim, os objetivos deste trabalho são desenvolver um protocolo de formação 

de neuroesferas e caracterizá-las quanto a presença de células-tronco tumorais, além de analisar 

a resposta das células cultivadas em neuroesferas após exposição ao mesilato de doxazosina. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. GLIOMAS 

 

Os gliomas abrangem um grupo diversificado de tumores intrínsecos ao Sistema 

Nervoso Central (SNC). De acordo com as semelhanças microscópicas, são tradicionalmente 

classificados como células originárias de linhagens precursoras da glia (WESSELING e 

CAPPER et al., 2018) e segundo classificações mais recentes também podem se originar a partir 

de células neurais primitivas (LOUIS et al., 2016). Os gliomas representam apenas 27 % de 

todos os tumores primários do SNC, porém são os mais representativos (80 %) entre os tumores 

malignos do SNC (FERRIS et al., 2017).  

A classificação dos gliomas foi realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e consiste em uma escala de graus, variando de I a IV, quanto a determinadas características 

histológicas de malignidade, como: alta celularidade, pleomorfismo celular, alta atividade 

mitótica, proliferação microvascular (MVP - microvascular proliferation) e necrose. Tais 

características são determinantes para o prognóstico clínico (MAHER et al., 2001), (Quadro 1). 
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Quadro 1. Classificação de gliomas segundo os graus de malignidade. 

 
Grau I Grau II Grau III Grau IV 

 

Classificação 

histológica 
 

Astrocitoma 

pilocítico, 

astrocitoma de 

células gigante 

subependimal, 

ependinoma 

mixopapilar 
 

Astrocitoma, 

oligodendrogliomas 

e oligoastrocitomas 

Astrocitoma, 

oligodendrogliomas 

e oligoastrocitomas, 

ambos anaplásicos 

Glioblastoma 

 

 

 

Características 

histológicas 

Crescimento 

lento, 

normalmente 

associado com 

sobrevivência a 

longo prazo e 

recorrência menos 

provável 

Pleomorfismo 

celular, 

hipercelularidade 

aumentada, baixa 

taxa de mitose, sem 

proliferação 

vascular, sem 

necrose, pode 

recorrer como 

tumor de grau mais 

elevado 

Alta 

hipercelularidade, 

alta taxa de mitose, 

sem proliferação 

vascular, sem 

necrose, alta taxa de 

recorrência tumoral 

Alta atividade 

mitótica, taxa 

elevada de 

hipercelularidade, 

presença de 

proliferação 

vascular e necrose 

Gravidade Tumor benigno Baixa malignidade Maligno Alta malignidade 

 

Prognóstico 

Clínico 

Curável por 

ressecção 

cirúrgica se 

tratado logo após 

diagnóstico 

precoce 

Tratável por um 

longo curso clínico, 

porém não curável 

por ressecção 

cirúrgica 

Leva à morte em 

poucos anos após o 

diagnóstico 

Resistente à 

quimioterapia, letal 

em 9 a 12 meses 

após o diagnóstico 

Fonte: Adaptado de MAHER et al., 2001. 

 

Os gliomas apresentam alta variabilidade, tanto entre os diferentes tipos tumorais 

quanto entre as células que compõem o mesmo tipo tumoral, principalmente entre aqueles 

classificados como graus II e III (CECCARELLI et al., 2016). Além disso, 70 % dos gliomas 

classificados primeiramente como grau II passam a apresentar características de graus III e IV 
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em um período de 5 a 10 anos após o diagnóstico, comportando-se clinicamente como tumores 

de alto grau (MAHER et al., 2001). 

Os principais grupos de gliomas são classificados em i) gliomas difusos: 

caracterizados por extenso crescimento infiltrativo no parênquima do SNC circundante, ii) 

gliomas não difusos: aqueles com localização mais delimitada, em que astrocitomas pilocíticos 

e ependimomas são os mais frequentes (WESSELING e CAPPER et al., 2018). 

Os gliomas difusos são de fato as neoplasias intrínsecas do SNC mais recorrentes, 

especialmente em pacientes adultos e com base na análise histopatológica são diagnosticados 

como astrocitomas difusos, incluindo o glioblastoma como representante mais frequente e 

maligno, oligodendrogliomas e oligoastrocitomas. Os oligoastrocitomas são caracterizados por 

apresentar fenótipo astrocítico e oligodendroglial misto (WESSELING e CAPPER et al., 2018). 

Adicionalmente os gliomas difusos geralmente apresentam heterogeneidade fenotípica 

acentuada, com diferenças espaciais de acordo com o fenótipo celular e grau de anaplasia. Os 

astrocitomas difusos sem alta atividade mitótica, necrose e MVP são diagnosticados como de 

baixo grau (grau II). Com o aumento da atividade mitótica são diagnosticados como astrocitoma 

anaplásico, enquanto a presença de necrose e / ou MVP resulta no diagnóstico de glioblastoma 

(PERRY e WESSELING et al., 2016). 

Os astrocitomas anaplásicos e glioblastomas apresentam maior incidência com 

aumento da idade dos pacientes, em média de 75 a 84 anos, enquanto oligodendrogliomas e 

oligoastrocitomas são mais comuns em pacientes mais jovens, numa faixa etária de 35 a 44 

anos (OSTROM et al., 2014). 

Já os gliomas, acometem mais comumente homens do que mulheres, com a exceção 

de astrocitomas pilocíticos, que ocorrem com índices similares entre ambos os sexos. Entre os 

gliomas, os astrocitomas pilocíticos (grau I) apresentam a porcentagem de sobrevivência mais 

alta (1,18 %), enquanto glioblastomas (grau IV) apresentam baixa sobrevivência (0,05 %), 

sendo que entre estes apenas 4,7 % dos pacientes sobrevivem por pelo menos 5 anos após o 

diagnóstico. Em geral, pacientes acometidos por gliomas com características oligodendrogliais, 

tem um aumento de sobrevida, opondo-se àqueles que apresentam características astrocíticas 

(OSTROM et al., 2014). 

Apesar da classificação histológica para tumores do SNC ser bem estabelecida e usada 

como base pela OMS, esta classificação não abrange algumas características moleculares e 

diferenças na resposta à tratamentos de gliomas classificados no mesmo grupo histológico 

(CECCARELLI et al., 2016). Por exemplo, certos tipos tumorais classificados 
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histologicamente, como o glioblastoma, abrangem um espectro de grupos de tumores 

biologicamente distintos, associados a diferenças na idade de início, localização do tumor e 

prognóstico. Assim, os gliomas também podem ser classificados de acordo com a 

heterogeneidade intratumoral, devido à presença de perfis de aberrações moleculares distintos 

entre as células que compõem um mesmo tumor, facilitando a progressão maligna e a 

resistência à terapia (REIFENBERGER et al., 2016). 
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2.2. GLIOBLASTOMAS 

 

Glioblastomas (GBMs) são gliomas originados de células com características 

astrocíticas, neurais e mais recentemente epitelióides (LOUIS, et al., 2016). São tumores 

difusos e altamente agressivos, correspondendo ao grau IV de acordo com a última classificação 

de tumores do SNC realizado pela OMS. Podem envolver qualquer estrutura ou nível neural, 

porém são mais comuns nos hemisférios neurais. Histologicamente, são compostos de células 

pleiomórficas, atividade mitótica, microtrombos intravasculares, necrose com ou sem 

pseudopalisação celular, e/ou MVP (OLAR e ALDAPE et al., 2014) (Figura. 1). 

 

Figura 1. Imagem de ressonância magnética do cérebro de um paciente acometido 

por glioma difuso de grau IV, segundo classificação da OMS. 

 

Fonte: BLANCHET et al., 2011. 

 

Pacientes acometidos por glioblastomas possuem uma média de sobrevivência de 12 

a 15 meses a partir do diagnóstico, contabilizando 15 % de todos os tumores primários, 46 % 

de tumores primários malignos, e 60 a 70 % dos tumores classificados como astrocitomas 

(FISCON et al. 2018). 

O índice de sobrevivência acima de 5 anos ocorre em 12 % dos pacientes pediátricos 

e em apenas 5 % dos pacientes adultos (OLAR e ALDAPE et al., 2014; FISCON et al., 2018; 

NGUYEN et al., 2018). 

Os GBMs são mais frequentes em homens do que em mulheres, sendo a incidência 

aumentada com o aumento da idade (FISCON et al., 2018), cuja média de incidência é de 
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aproximadamente 64 anos (BRYUKHOVETSKIY et al., 2018). É bastante incomum em 

crianças, tendo incidência de apenas 3 % neste grupo (OLAR e ALDAPE et al., 2014). 

Os GBMs podem ser divididos em dois subgrupos idênticos morfologicamente, 

baseados na presença e ausência de progressão para um grau de maior malignidade. GBMs 

primários compreendem o tipo mais comum (90 %), são tumores que surgem sem evidências 

de progressão de grau, já que desde o primeiro diagnóstico classificam-se como grau IV, 

acometendo adultos e idosos com idade superior a 50 anos. GBMs secundários compreendem 

tumores que sofreram progressão a partir de astrocitomas de baixo grau (II e III) (OLAR e 

ALDAPE et al., 2014; BRYUKHOVETSKIY et al., 2018). O tempo de progressão de 

astrocitomas difusos (grau II) até GBMs é mais longo, em média 5 anos, do que o tempo de 

progressão para astrocitomas anaplásicos (grau III), cuja média é 2 anos) (OLAR e ALDAPE 

et al., 2014). 

De acordo com a expressão de perfis gênicos, os GBMs podem ser subclassificados 

em quatro subtipos: pró-neural, neural, clássico e mesenquimal (OSTROM et al., 2014; 

REIFENBERGER et al., 2016). Os GBMs de subtipo pró-neural são comuns em pacientes 

jovens, correspondem aos GBMs secundários, tem diferenciação neural e estão associados a 

um melhor índice de sobrevivência (OSTROM et al., 2014) e à melhores resultados clínicos, 

principalmente em tratamentos com ação antiangiogênica (REIFENBERGER et al., 2016), o 

subtipo neural é o menos definido e a maior evidência da expressão deste padrão está atribuída 

à contaminação com tecido não maligno (OSTROM et al., 2014), o subtipo clássico, 

classificado na maioria dos GBMs, apresenta alterações no gene que codifica o receptor do fator 

de crescimento epidermal (EGFR - Epidermal Growth Factor Receptor), entre outras alterações 

gênicas (OSTROM et al., 2014), já os GBMs de origem mesenquimal são comuns em adultos 

e idosos, tem diferenciação mesenquimal e estão associados com a piora no quadro clínico e 

resistência à radioterapia. São caracterizados por amplificação anormal no gene EGFR e 

aumento de sinalização de vias relacionadas à progressão celular (MAHER et al., 2001; 

OSTROM et al., 2014). 

Apesar da estratificação dos pacientes de acordo com as assinaturas de expressão 

apresentar uma utilidade clínica limitada, pois podem ser heterogêneas dentro de um dado 

tumor ou mudar em resposta a estímulos externos (REINFENVERGER et al., 2016), a 

variabilidade na distribuição de subtipos moleculares e assinaturas gênicas, entre GBMs 

primários e tumores recorrentes pós-tratamento, sugere que estes eventos genéticos podem 

desempenhar um importante papel na recorrências de GBMs primários. Por exemplo, os GBMs 
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primários dos subtipos clássico e mesenquimal exibindo mutação no gene TP53 que codifica 

uma proteína supressora tumoral, apresentam altos riscos de recorrência tumoral, enquanto 

GBMs primários do subtipo pró-neural que exibem mutações no gene TP53, apresentam uma 

menor probabilidade de reincidir (LI et al., 2015). 

A finalidade principal da subclassificação molecular dos gliomas é delinear a biologia 

da tumorigênese e determinar os caminhos que levam a oncogênese e ao crescimento contínuo 

do tumor. A segunda meta é identificar as vulnerabilidades moleculares que podem servir de 

alvos terapêuticos, a fim de melhorar o controle da doença, e atingir melhores resultados 

clínicos (GAELZER et al., 2016a). 

Intervenções terapêuticas multimodais são utilizadas para tratamento de pacientes que 

apresentam quadro clínico de GBMs, incluindo ressecção cirúrgica seguida de quimio e 

radioterapias (NAYAK e REARDON et al., 2017; VENGOJI et al., 2018). 

A ressecção cirúrgica é o primeiro passo no tratamento de gliomas de alto grau, 

fornecendo confirmação patológica do diagnóstico através de análises histológicas, testes 

genômicos e caracterização molecular. Além disso, a ressecção do tumor pode reduzir a pressão 

exercida pela massa tumoral sobre o tecido neural, e contribuir para a melhora dos sinais e 

sintomas neurológicos. Devido à natureza infiltrativa no parênquima cerebral, os gliomas 

geralmente não são completamente ressecáveis (NAYAK e REARDON et al., 2017). Além 

disso, a faixa etária dos pacientes, o estadiamento do tumor e a ocorrência de déficits 

neurológicos, fazem com que a ressecção cirúrgica seja incapaz de reter a total progressão e 

desenvolvimento tumoral (GAELZER et al., 2016a; FISCON et al., 2018). 

A radioterapia pós-cirúrgica fornece melhor controle local em pacientes com gliomas 

difusos de qualquer grau quando comparados à cirurgia isolada (REINFENBERGER et al., 

2016). Além disso, radiação focal fracionada prolonga a duração da sobrevida dos pacientes 

com glioma de grau III ou IV, sendo padrão o tratamento com uma dose total de 54 a 60 Gy 

(NAYAK e REARDON et al., 2017). 

Atualmente, é utilizado como quimioterápico padrão para tratamento de GBM a 

temozolomida (TMZ), que atua como alquilante de DNA, metilando resíduos de guanina e 

levando à parada do ciclo celular e apoptose (FERRIS et al., 2017). Estudos em pacientes com 

GBM demonstraram a melhor ação da TMZ quando usada em conjunto com radioterapia após 

ressecção cirúrgica do tumor, apontando uma média de sobrevivência de 14,6 meses em 

comparação ao uso apenas de radioterapia, com uma média de sobrevivência de 12,1 meses 

(OSTROM et al., 2014; NAYAK e REARDON et al., 2017). Apesar deste método prover 
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resultados consideravelmente bons, existe uma variação significativa na eficácia do 

medicamento dependendo do grau e características histológicas e moleculares do 

tumor (OSTROM et al., 2014). 

A enzima O6-metilguanina metiltransferase (MGMT) é uma proteína reparadora de 

DNA, age sobre grupos alquila de guanosina através de hidrólise e impede a ação de agentes 

quimioterápicos alquilantes, como é o caso da TMZ (NGUYEN et al. 2018). No entanto, o 

silenciamento epigenético do gene MGMT por metilação de seu promotor é relativamente 

comum em GBMs, cerca de 73 % dos GBMs e 43 % dos GBMs primários (FERRIS et al., 

2017). A perda desse componente de reparo do DNA leva à redução da capacidade das células 

tumorais de reparar os danos ao DNA induzidos por agentes alquilantes (NAYAK e 

REARDON et al., 2017). Portanto, a presença de metilação na região promotora do gene 

MGMT em GBM é um fator preditivo e positivo para o prognóstico, especialmente em pacientes 

tratados com agentes alquilantes, como é o caso da TMZ (OSTROM et al., 2014), enquanto os 

pacientes que não apresentam essa metilação tendem a não ser beneficiados com esta 

abordagem terapêutica (NGUYEN et al., 2018). 

No entanto, GBMs que apresentam o promotor do gene MGMT metilado podem 

adquirir resistência secundária à temozolomida devido à mutações que impulsionam a evolução 

clonal e a recorrência do tumor (REIFENBERGER et al., 2016), considerando-se que um efeito 

indesejável da terapia com TMZ é a indução de mutações adicionais nas células tumorais que 

escapam à parada de ciclo ou apoptose. Estudos em pacientes apresentando tumores recorrentes 

descobriram mutações induzidas pelo tratamento com TMZ em genes relacionados à via de 

reparo (MSH6) e em genes supressores tumorais (RB1 e CDKN2), culminando em resistência 

terapêutica. A resistência é estabelecida, pois as células mutadas passam a ignorar os pontos de 

verificação do ciclo celular e continuam sobrevivendo e proliferando apesar do estresse 

genotóxico (FERRIS et al., 2017). 

Apesar dos grandes avanços nas intervenções terapêuticas, o prognóstico dos pacientes 

com GBM permanece ruim. Portanto, há a necessidade de identificar os mecanismos 

moleculares subjacentes ao desenvolvimento do glioma (CHENG et al., 2020). Tratamentos 

convencionais para GBM promovem uma eliminação transicional do tumor e são 

frequentemente seguidos por recorrência tumoral (LATHIA et al., 2015), possivelmente com 

aumento de uma subpopulação de células auto-renováveis e multipotentes no cenário de 

malignidade, definidas como células-tronco tumorais (CTTs). As CTTs podem reiniciar 

neoplasias apesar da diminuição significativa do tumor e serem responsáveis pela natureza 
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transitória da resposta terapêutica, apresentando resistência às opções quimio e 

radioterapêuticas atuais, sendo provavelmente a causa por trás da progressão da doença em 

todos os subtipos de GBM (ESPARZA et al., 2015). 
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2.3. CÉLULAS-TRONCO TUMORAIS (CTTs) 

 

No desenvolvimento do SNC, a glia radial está entre as primeiras células a aparecer, 

tendo um papel crítico no desenvolvimento neural e glial e na organização laminar do 

neurocórtex. São células proliferativas, e estabelecem comunicações como andaimes que guiam 

o progenitor neuronal e glial para fora da zona ventricular formando o córtex em 

desenvolvimento (MAHER et al., 2001) (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema do desenvolvimento embrionário e perinatal de células gliais do 

SNC. O eixo X representa os dias de desenvolvimento embrionário. Eixo Y representa o 

desenvolvimento das camadas cerebrais. Cada dia embrionário representa um corte 

transversal da arquitetura celular. No dia embrionário 8 (E8), células-tronco pluripotentes da 

zona ventricular (círculos em azul, nestina +) impulsionadas pelo fator de crescimento de 

fibroblastos (FGF - Fibroblast Growth Factor) produzem primeiro células gliais radiais 

(células alongadas em laranja) na zona intermediária. A glia radial prolifera e estabelece uma 

estrutura em forma de rede, que atua como guia para os progenitores neuronais e gliais à 

medida que migram para fora da zona ventricular. Em E13, as células-tronco pluripotentes 

tornam-se progressivamente mais responsivas ao fator de crescimento epidermal (EGF - 

Epidermal Growth Factor) e dão origem ao progenitor glial restrito, A2B5 + (círculos em 

amarelo), além de continuar o processo de auto-renovação sob a influência do EGF. Os 

neuroblastos (círculos em verdes) continuam a migrar através da glia radial para o neocórtex 

onde sofrem diferenciação neuronal (triângulos em verdes). Em E18, as células-tronco na 

zona ventricular são responsivas apenas à EGF e produzem os progenitores restritos a 

linhagem glial, A2B5 +, PDGFR + (círculos em amarelo) e A2B5 +, PDGFR− (círculos em 

vermelho), que também migram da zona ventricular para a zona intermediária, onde sofrem 

diferenciação na linhagem oligodendroglial, células (círculos em amarelo) ou linhagem 

astrocítica (círculos em vermelho), respectivamente, eventualmente diferenciando-se em 

oligodendrócitos (O4 + MBP) e astrócitos (GFAP +) maduros. Estudos in vitro mostraram 

que os progenitores de oligodendrócitos podem se diferenciar em astrócitos (seta tracejada, 

E18 – E21), e os astrócitos in vivo e in vitro podem se desdiferenciar em glia radial (seta 

tracejada, P14). 
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Fonte: MAHER et al., 2001  

 

A migração celular é um processo crucial para a organização estrutural, e embora o 

cérebro esteja completamente formado e estruturado poucas semanas após o nascimento, 

mantém um certo grau de plasticidade ao longo da vida, incluindo remodelação axonal, 

sinaptogênese, migração e integração (GUPTA et al., 2014). 

As células-tronco neurais (CTNs) adultas residem na zona subventricular (SVZ - 

subventricular zone) dos ventrículos laterais e na zona subgranular (SGZ - subgranular zone) 

no giro dentado do hipocampo (GUPTA, 2014), geram células amplificadoras transitórias, as 

células progenitoras neuronais (CPNs), que por sua vez, criam progênies restritas à linhagens 

celulares específicas após o processo de total diferenciação (MAHER et al., 2001). 

As CTNs são reguladas pela integração de fatores intrínsecos aos sinais extrínsecos do 

microambiente circundante, conhecido como nicho neurogênico. Qualquer insulto neurológico 

(tumor, hipóxia, degeneração) pode desencadear a ativação de CTNs e/ou CPNs, e sua migração 

para estruturas alteradas (GUPTA et al., 2014). 

A extensa heterogeneidade celular encontrada no cérebro de mamíferos adultos 

fornece uma variedade de tipos celulares que podem originar tumores malignos. Vários estudos 

têm concentrado-se progressivamente nas CTNs e CPNs do cérebro adulto como candidatas à 

origem de tumores, levando em conta o respectivo potencial de autorrenovação e proliferação 
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que proporcionaria uma oportunidade para o acúmulo estocástico das mutações necessárias para 

a transformação maligna (LLAGUNO et al., 2016). 

A célula de origem nos gliomas, assim como em outros tumores, é a célula que adquire 

a alteração genética inicial induzindo à transformação celular e dando origem ao tumor inicial. 

Os termos “célula iniciadora de tumor” e “célula propagadora de tumor” são frequentemente 

confundidos, porém o conceito de célula de origem refere-se a "células iniciadoras de tumor", 

enquanto o conceito de células-tronco tumorais (CTTs) é mais bem representado por "células 

de propagação tumoral". Um único tumor pode conter vários clones de CTTs, provavelmente 

como resultado de eventos estocásticos ou seletivos que levam ao acúmulo de diferentes 

mutações, mas compartilham um ancestral comum, a célula de origem que adquiriu o primeiro 

evento oncogênico (FRIEDMANN-MORVINSKI et al., 2014). 

A heterogeneidade celular e molecular dos gliomas no momento do diagnóstico torna 

quase impossível a identificação da célula de origem. Por outro lado, a capacidade de gerar 

tumores transplantáveis através de modelos de xenoenxertos (implante de células tumorais) é 

um potencial propagador de tumor, ou seja, células que compõem a massa tumoral, porém com 

capacidade de sustentar o crescimento e proliferação não representando necessariamente a 

célula de origem do tumor (FRIEDMANN-MORVINSKI et al., 2014). 

Para determinar a origem e identidade das células que induzem o desenvolvimento  e 

propagação de GBM, duas hipóteses foram propostas, a primeira na qual a origem das CTTs 

seria devido ao acúmulo de mutações genéticas em oncogenes de células neurais maduras, 

levando à um processo de desdiferenciação celular seguida de transformações malignas, e a 

segunda hipótese seria a partir de transformações malignas diretamente em CTNs ou em CPNs 

(SHARIFZAD et al., 2018), especula-se que um estado de diferenciação imaturo poderia ser 

mais permissivo para os efeitos de transformação a partir de eventos mutagênicos relevante 

para o câncer (MAHER et al., 2001). 

Independente da origem das CTTs, a teoria de formação e desenvolvimento tumoral 

postula uma organização hierárquica na qual as CTTs poderiam manter, por meio de divisão 

assimétrica, dois tipos celulares distintos: uma população celular que se encontra no ápice da 

hierarquia, geralmente quiescentes, com fenótipo pluripotente e indiferenciado, capaz de 

autorrenovação, alta invasividade  e responsáveis pela resistência terapêutica; e outra população 

celular, apresentando alta capacidade proliferativa, originando a maior parte da massa tumoral 

e apresentando características de linhagem mais diferenciadas (FRIEDMANN-MORVINSKI 

et al., 2014; LATHIA et al., 2015; LLAGUNO et al., 2016) (Figura 3). 
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Figura 3. Imagem representativa da divisão celular assimétrica em CTTs. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Entretanto, alguns estudos mostram que frações maiores de células tumorais 

apresentam capacidades tumorigênicas e que não apenas a pequena minoria de CTTs presentes 

na massa tumoral seriam responsáveis pelo desenvolvimento tumoral. Já que eventos genéticos 

acumulados nas CTTs e respectivas progênies progressivamente dariam origem a novos clones 

geneticamente distintos, que poderiam ou não mostrar organização hierárquica (GUPTA et al., 

2014). 

Estudos explicando o desenvolvimento cortical mostram que astrócitos maduros 

apresentam a capacidade de desdiferenciação para um fenótipo precursor de células gliais 

radiais, mesmo aqueles astrócitos que são encontrados em distâncias consideráveis do sítio de 

implantação. Estas observações levantam a possibilidade de que astrócitos de tecido cerebral 

adulto possam desdiferenciar em glia radial e adquirir completa capacidade migratória e 

proliferativa, a qual a célula progenitora possui no início do desenvolvimento do SNC (MAHER 

et al., 2001). 

Esta plasticidade em relação a um estado de maior ou menor diferenciação, também 

pode ser vista em células tumorais, permitindo que qualquer célula de glioma adquira um 

fenótipo de CTTs em resposta ao estresse microambiental que contribui para a progressão do 

tumor ao ativar programas transcricionais adaptativos, promovendo a sobrevivência celular, 

invasão e angiogênese (GUPTA et al., 2014). Assim, a plasticidade adquirida das CTTs permite 
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a progressão e manutenção do fenótipo tumoral agressivo e até a formação de vasos sanguíneos 

derivados de tumores. Estudos mostram que as células tumorais podem transdiferenciar-se em 

células endoteliais e pericitos, criando os próprios vasos sanguíneos do tumor (FRIEDMANN-

MORVINSKI et al., 2014, SATTIRAJU et al., 2017). 

A composição celular define o nicho tumoral, que pode ser dividido em duas áreas 

distintas: nicho perivascular, caracterizado por células não malignas (astrócitos reativos, 

fibroblastos, pericitos, células neurais progenitoras), e um nicho de tumor, onde ocorre uma 

variedade de células imunes, bem como células malignas, incluindo CTTs. Estudos recentes 

destacaram a importância do microambiente na biologia e manutenção dos CTTs, incluindo 

interações entre células, fatores parácrinos secretados dentro do nicho perivascular 

(SATTIRAJU et al., 2017), áreas hipóxicas e necróticas, assim como regiões de limites 

tumorais, afetando propriedades de invasividade tumoral (SUNDAR et al., 2014) e 

promovendo a sobrevivência e o crescimento de CTTs (SHARIFZAD et al., 2018). 

O fenômeno de invasividade celular é visto e descrito como um mecanismo fisiológico 

normal no contexto de células não neoplásicas durante o processo de embriogênese e 

morfogênese, extensão do cone de crescimento neural e implantação de trofoblasto no embrião 

em desenvolvimento. Isso denota que as células normais têm um mecanismo celular inerente 

programado para invasão à medida que surgem de um conjunto comum de células progenitoras. 

Sendo assim, é compreensível que células de glioblastoma com fenótipo típico de CTTs 

apresentem características de alta invasividade, possivelmente por expressar programas 

celulares preexistentes de mecanismos fisiológicos que foram ativos durante o desenvolvimento 

embriológico e se mantiveram durante a tumorigênese (GUPTA et al., 2014). 

Alterações intrínsecas e extrínsecas permitem às CTTs adquirirem fenótipos 

transicionais, em que perdem características de células epiteliais e passam a apresentar 

características de células mesenquimais, processo conhecido como transição epitélio-

mesenquimal (EMT - Epithelial Mesenchimal Transition). Fenômeno este considerado um 

programa morfogenético complexo, através do qual células epiteliais perdem a polaridade 

apical-basal, quebram contatos intercelulares, sofrem reorganização cito-esqueletal, secretam 

proteínas de matriz extracelular e são transformadas em células mesenquimais móveis. Este 

mecanismo provavelmente controla a transição de GBM de um subtipo pró-neural para um 

subtipo mesenquimal (mais agressivo), sendo também um importante mecanismo de geração 

de novos tipos de CTTs, reforçando suas propriedades invasivas, migratórias e de resistência à 

apoptose (BRYUKHOVETSKIY et al., 2018; GILDER et al., 2018). 
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Os mecanismos de resistência tumoral à terapia, incluem: inativação metabólica de 

medicamentos, inibição da ativação de pró-fármacos, aumento do reparo de DNA, diminuição 

do influxo e aumento do efluxo de fármacos (SHARIFZAD et al., 2018) através da capacidade 

de células tumorais, principalmente CTTs, em eliminar substâncias químicas de dentro das 

células pelo aumento na expressão de genes que codificam proteínas transportadoras de ligação 

específica a molécula de adenosina trifosfato (ATP - Adenosine Triphosphate) (bombas de 

efluxo ABCG2 e ABCa3), originando um comportamento celular não responsivo a tratamentos 

quimioterápicos (LATHIA et al., 2015; LLAGUNO et al., 2016). 

Outra possibilidade de mecanismo de resistência advém do fato de a maioria das 

terapias utilizadas ser projetada para atuar na proliferação celular, tendo como foco 

componentes do ciclo celular. Porém as CTTs apresentam uma menor taxa proliferativa ou até 

mesmo estado de quiescência, o que minimiza o grau de mutação sofrida em comparação com 

células altamente proliferativas que sofrem maior dano no DNA à medida que progridem na 

divisão celular após várias rodadas de tratamento (LLAGUNO et al., 2016). 

Para a efetiva eliminação de CTTs, é crítico focar a atenção em funções e interações 

com o microambiente, considerar que o mecanismo de resistência terapêutica pode não ser 

unicamente inato, mas pode envolver exposição a fatores microambientais 

(BRYUKHOVETSKIY et al., 2018). 

A importância da identificação de CTTs como uma forma de estimar o prognóstico de 

pacientes com gliomas vem sendo amplamente estudada através da utilização de vários 

marcadores estreitamente relacionados com este tipo celular (DAHLROT et al., 2013). Muitos 

fatores de transcrição ou proteínas de superfície celular são utilizados como marcadores de 

CTTs (DAHLROT et al., 2013; LATHIA et al., 2015; BRYUKHOVETSKIY et al., 2018), 

como é o caso das proteínas CD133, CD44 e OLIG2. 

 

2.3.1. CD133 - Glicoproteína transmembranar Proeminina 1 

 

A proteína CD133, também conhecida como Proeminina 1, é membro de uma família 

de glicoproteínas de membrana conservadas evolutivamente, compreende cinco segmentos 

transmembrana formados por um domínio extracelular N-terminal, dois domínios curtos 

intracelulares, duas grandes alças extracelulares glicosiladas e um domínio C-terminal 

intracelular (THAMM et al., 2020; RYU et al., 2018). Esta proteína é codificada pelo gene 
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PROM1, contém 37 éxons sujeitos a splicing alternativo, gerando uma quantidade substancial 

de variantes (BHATTACHARYA et al., 2018; THAMM et al., 2020). 

A proteína CD133 foi identificada pela primeira vez como um marcador para células-

tronco hematopoéticas e neuroepiteliais (ZAGORY et al., 2019), porém também é amplamente 

expressa em vários tecidos, particularmente em epitélios diferenciados, células gliais e 

fotorreceptoras (BHATTACHARYA et al., 2018; THAMM et al., 2020). 

A localização de CD133 em células de mamíferos, sugere que esta proteína esteja 

envolvida na organização das protrusões da membrana plasmática, sendo necessária para a 

manutenção da composição lipídica, enriquecimento em microdomínios de membrana ricos em 

colesterol e estruturas relacionadas a microvilosidades em células epiteliais. Além disso, alguns 

estudos sugerem que CD133 tenha um papel na regulação da inflamação intestinal e 

tumorigênese (RYU et al., 2018). 

Um desafio contínuo em estudos sobre CTTs tem sido identificar um biomarcador 

confiável que possa ser usado para isolamento prospectivo e estudo destas células (XU et al., 

2017). Uma estratégia para identificar CTTs é baseada na expressão de moléculas associadas à 

células-tronco ou células progenitoras específicas do tecido-alvo, supondo que as células 

tumorais que também expressem tais marcadores possuem propriedades de células-tronco, 

como por exemplo: divisão celular assimétrica, capacidade de autorrenovação celular e 

aumento da habilidade de diferenciação (LATHIA et al., 2015; KAHLERT et al., 2017). 

Desde sua descoberta, CD133 é utilizada como um novo marcador de superfície 

celular de células neuroepiteliais embrionárias. As ferramentas biológicas que detectam esta 

molécula contribuíram enormemente para a identificação e isolamento prospectivos de células 

com propriedades neurogênicas no sistema nervoso embrionário e pós-natal, bem como de 

populações de células progenitoras neurais derivadas de células-tronco embrionárias (JÁSZAI 

et al., 2013), sendo assim é extensivamente usada como um marcador de CTTs (RYU et al., 

2018) por sua forte expressão neste tipo tumoral em uma variedade de cânceres (ZAGORY et 

al., 2019), bem como em câncer de cólon, hepatoma, câncer pancreático, entre outros (WEI et 

al., 2013). 

Muitos estudos sobre CTTs em GBMs baseiam-se na presença de marcadores de 

superfície celular, como a proteína CD133 (DIRKSE et al., 2019), sendo considerada o 

marcador mais usado como ferramenta na identificação de estereótipos de célula-tronco 

(SHARIFZARD et al., 2019). Células tumorais enriquecidas pela expressão da proteína CD133 

apresentam a capacidade de recapitular a heterogeneidade no tumor parental e podem ser 
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facilmente cultivadas em neuroesferas apresentando crescimento invasivo limitado e 

sensibilidade à radiação (KAHLERT et al. 2017; BRYUKHOVETSKIY et al. 2018; SINGER, 

2018 

Experimentos in vivo mostraram que após implante tumoral de células CD133 + ocorre 

formação de tumores com as mesmas características do tumor original e maior resistência à 

radiação, se comparado à células que não expressavam CD133, as quais foram incapazes de 

originar novos tumores (FRIEDMANN-MORVINSKI et al., 2014; KAHLERT et al., 2017). 

Estes dados indicam que o CD133 pode ser considerado um biomarcador de CTTs e fornece 

vantagens de sobrevivência às células tumorais (ESPARZA et al., 2015). 

Em relação a eficácia da proteína CD133 como marcador de CTTs, evidências 

sugerem que marcadores adicionais poderiam identificar com mais precisão as populações de 

CTTs, devido à alta plasticidade destas células frente à mudanças no microambiente tumoral 

(SATTIRAJU et al., 2017), já que apresentam uma natureza mais heterogênea, e o uso de 

CD133 como marcador na população de células tumorais pode não ser totalmente inclusivo 

para todas as células com características de CTTs (ESPARZA et al., 2015). 

Pesquisas recentes mostram, que uma significante fração de CTTs clonogênicas não 

apresentam marcação positiva para CD133 e que algumas destas células podem apresentar-se 

de maneira dormente ou com ciclo celular lento, tendo implicações nas abordagens usadas para 

identificação e isolamento de CTTs em cânceres do SNC. Foi sugerido então, que a proteína 

CD133 pode ser especificamente regulada de forma negativa durante as fases G0/G1 do ciclo 

celular (RISPOLI et al. 2014). 

Uma explicação para isto baseia-se na existência de subpopulações distintas de CTTs 

que podem residir simultaneamente na massa tumoral de GBMs. As CTTs do subtipo 

mesenquimal não apresentam marcação para a proteína CD133, apresentam um fenótipo mais 

agressivo, taxas de crescimento mais altas, características pró-angiogênicas e propriedades de 

resistência à fármacos. As CTTs do subtipo pró-neural, apresentam marcação positiva para 

CD133, taxas de crescimento relativamente mais lentas e geralmente não são tão agressivas 

quanto as células com fenótipo mesenquimal. Embora os subtipos de CTTs apresentem 

identidades distintas, também são dinâmicas e acredita-se que CTTs em GBM façam a transição 

entre fenótipos em resposta ao microambiente do tumor ou a um insulto terapêutico (ESPARZA 

et al. 2015). 

Estudos apontam que CTTs que apresentam simultaneamente os marcadores CD133 e 

CD44, quando cultivadas in vitro, são capazes de formar neuroesferas exibindo altos índices de 



34 
 

 

invasividade, além disso, originam rápido processo de infiltração in vivo, sendo resistentes à 

radiação e relativamente sensíveis a TMZ (BRYUKHOVETSKIY et al. 2018). Portanto, é 

provável que a marcação de CD133 em CTTs esteja associada ao subtipo pró-neural de GBMs, 

enquanto a expressão de CD44 seja característica do subtipo mesenquimal, no entanto esta 

divisão ainda não está totalmente esclarecida (BRYUKHOVETSKIY et al. 2018). 

De acordo com observações anteriores, células de GBM não apresentando marcação 

para CD133, foram capazes de reverter seu fenótipo após implante tumoral in vivo, para um 

fenótipo CD133 +. É, portanto, importante ressaltar que a heterogeneidade fenotípica pode ser 

criada via transições estocásticas de estado não hierárquico para fenótipos com características 

de células progenitoras, em que a expressão de marcadores CTTs não se apresenta de forma 

intrínseca à clones genéticos específicos, sendo um processo de adaptação em resposta a sinais 

externos (DIRKSE et al., 2019). 

Outra questão a ser analisada quanto ao estudo da expressão de marcadores de CTTs 

em GBM, é em relação ao estágio da doença de um paciente, no qual os resultados apresentam-

se variáveis ao comparar diferentes amostras de pacientes. O regime terapêutico específico, 

juntamente com a sua duração, também pode impactar potencialmente a expressão de 

marcadores de superfície celular em GBMs (SATTIRAJU et al., 2017). 

Os GBMs consistem em vários clones que expressam um perfil genético diverso e é 

hipotetizado que os CTTs de uma região de um tumor possam expressar diferentes marcadores 

de superfície celular quando comparados aos CTTs de outra região do tumor. Portanto, a 

localização das CTTs dentro da massa tumoral também pode desempenhar um papel vital na 

expressão de seus marcadores. Neste contexto, muitos autores propõem o estudo de CTTs a 

partir de uma sobreposição de diferentes marcadores, entre eles alguns marcadores de superfície 

celular alternativos, como: integrina α6, SSEA-1, A2B5 e CD44 (SATTIRAJU et al., 2017). 

 Entretanto, baseando-se na investigação da proteína CD133 com uso de diferentes 

anticorpos e análises estatísticas, a maioria dos estudos concorda que CD133 é considerado um 

confiável marcador para as CTTs (DAHLROT et al. 2013). 

 

2.3.2. CD44 - Glicoproteína transmembranar de adesão 

 

A proteína CD44 faz parte de uma família de glicoproteínas transmembranares de 

cadeia única, responsáveis pela adesão extracelular e transdução de sinais (SANEJA et al., 

2018). O gene codificante da proteína CD44 está localizado no braço curto do cromossomo 11 



35 
 

 

em humanos, tem cerca de 50 a 60 kb de DNA genômico e contém pelo menos 20 éxons, dos 

quais os cinco primeiros (1 - 5) e os cinco últimos (16 - 20) são constantes e expressos em todas 

as isoformas. Os dez éxons (6 - 15), localizados entre os éxons constantes, são submetidos a 

splicing alternativo formando múltiplas variantes da proteína CD44 (CD44v), que podem ser 

posteriormente modificadas por glicosilações (ORIAN-ROUSSEAU e PONTA et al., 2014; 

MATTHEOLABAKIS et al., 2015; SANEJA et al., 2018; WANG et al., 2018). 

A chamada isoforma padrão de CD44 (CD44s) não possui todos os éxons variantes 

nos domínios extracelulares (WANG et al., 2018), é altamente expressa em células normais e 

tumorais, enquanto que as isoformas variantes de CD44 (CD44v) são expressas em uma 

variedade de diferentes tipos de câncer, especialmente em estágios avançados (SANEJA et al., 

2018); codificam peptídeos adicionais que são inseridos no domínio intermembranar, sendo 

responsáveis por alterações conformacionais fornecendo locais de ligação para moléculas, 

incluindo citocinas e fatores de crescimento (CHEN et al., 2018). Entre as isoformas de CD44v, 

a isoforma CD44v6 por exemplo, apresenta um papel crucial na progressão do câncer por causa 

de sua capacidade de ligação ao fator de crescimento de hepatócitos (HGF - Hepatocytes 

Growth Factor), osteopontina (OPN) e outras citocinas-chave que são produzidas pelo 

microambiente tumoral (SANEJA et al., 2018). Outras isoformas de CD44v estão associadas à 

perda de junções endoteliais, resultando em um maior potencial invasivo 

(MATTHEOLABAKIS et al., 2015), muitas vezes adquirindo uma nova função, atuando como 

um co-receptor para muitos fatores de crescimento e proteínas tirosina cinases ou como um co-

fator (WANG et al., 2018), sendo expressas em uma variedade de cânceres (ORIAN-

ROUSSEAU e PONTA et al., 2014). A classificação das isoformas de CD44, levando em conta 

suas funções específicas, é dificultada pela descoberta de que as células tumorais podem 

expressar múltiplas isoformas de CD44v e que estas são encontradas em diferentes níveis de 

expressão (CHEN et al., 2018). 

A proteína CD44 é expressa em uma variedade de tipos de células, incluindo a maioria 

das células hematopoiéticas, queratinócitos, condrócitos, muitos tipos de células epiteliais e 

algumas células endoteliais e neurais (LESLEY e HYMAN et al., 1998). A capacidade desta 

proteína em associar-se ao citoesqueleto celular e ligar-se aos componentes da matriz 

extracelular, como fibronectina, osteopontina, condroitina, serglicina / proteoglicano sulfatado, 

colágeno tipos I e IV e principalmente o ácido hialurônico, levou CD44 a ser descrita como um 

receptor de matriz extracelular tipo III (ECM-III - extracellular matrix - III) (PONTA et al., 

1997; CHEN et al., 2018). Outros papéis funcionais sugeridos para proteínas CD44 incluem 
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envolvimento na ativação de linfócitos, hematopoiese, migração celular, orientação de axônios 

do nervo, formação de metástases e comunicação de células epiteliais-mesenquimais durante a 

embriogênese (PONTA et al., 1997). 

A proteína CD44 é um fator crítico para a migração de células-tronco e adesão de 

células durante a formação de tecido. Estudos demonstraram que o CD44 funciona em conjunto 

com o HA como um mecanismo de homing para localizar células-tronco em locais específicos. 

Além de ser um marcador de células-tronco, o CD44 também é um marcador de CTTs em 

vários tumores sólidos (GHOSH et al., 2012; EMICH et al., 2015; MATTHEOLABAKIS et 

al., 2015). Em tecido tumoral, a associação dinâmica de CD44s com proteínas do citoesqueleto 

permite a motilidade celular, enquanto o agrupamento de CD44 / HA facilita a localização de 

metástases secundárias (MATTHEOLABAKIS et al., 2015). Estudos sobre CTTs 

demonstraram que uma alta proporção de células expressando CD44 apresentam maior 

eficiência na sobrevivência após implante de xenoenxertos, maior propensão à recorrência e 

agressividade tumoral, confirmando um papel para CD44 na progressão do câncer (EMICH 

2015). Em adição a isto, outros estudos demonstram que células tumorais expressando CD44 

apresentam capacidade de auto-renovação, formação de colônias esféricas, resistência à 

quimioterapia e capacidades metastáticas e invasivas (ORIAN-ROUSSEAU e PONTA et al., 

2014; WANG et al., 2018). 

 

2.3.3. OLIG 2 - Fator de transcrição de oligodendrócitos 2 

 

A proteína OLIG2 (oligodendrocyte transcription factor 2) faz parte da família de 

proteínas bHLH (basic helix-loop-helix proteins), constituída por apenas três proteínas (OLIG1, 

OLIG2 e OLIG3). É encontrada em forma de homodímero ou heterodímero e age como fator 

de transcrição. Sua estrutura em hélix-loop-hélix é um domínio de ligação ao DNA (TABU et 

al., 2006). 

Esta proteína é altamente expressa na zona ventricular e subventricular cerebral, sendo 

utilizada como marcador de linhagem progenitora de oligodendrócitos e subtipos neurais 

específicos da medula espinhal e do cérebro. Fora da zona progenitora, a expressão de OLIG2 

é mantida em células precursoras de oligodendrócitos durante processo de migração e 

diferenciação celular (LIGON et al., 2004). 

Análises de tumores primários cerebrais mostraram que o gene da proteína OLIG2 é 

expresso na maioria dos tumores de origem oligodendroglial (em 100% dos 

https://www.genenames.org/data/genegroup/#!/group/420
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oligodendrogliomas analisados), além de ser fortemente expresso em todos os tipos de 

astrocitomas (do grau I ao IV). Em GBMs, análises revelaram que estes tumores são 

consistentemente compostos por células apresentando alta marcação para OLIG2 (média de 50 

a 70% de células OLIG2 positivas), porém nestes tumores a expressão de OLIG2 exibe um 

aumento de variabilidade e heterogeneidade quando comparado à tumores oligodendrogliais 

(LIGON et al., 2004). 

A expressão de OLIG2 não é detectada em nenhum outro tipo de células tumorais 

metastáticas, como carcinomas, melanomas ou linfomas primários do SNC, também não há 

detecção à nível de ácido ribonucleico (RNA - Ribonucleic Acid) e conteúdo proteico em células 

maduras de astrócitos, neurônios e medula espinhal. Portanto, OLIG2 pode ser utilizado como 

marcador de CTT específico para o SNC, já que é encontrado em células tumorais progenitoras 

que têm uma origem embrionária neuroectodérmica, como é o caso de muitos gliomas (LIGON 

et al., 2004). 

Procurando relacionar a presença da proteína OLIG2 com a proliferação celular em 

linhagem de gliomas, um estudo realizou a co-marcação de células de GBMs com um anticorpo 

para a proteína OLIG2 e com um marcador de proliferação celular (ki-67), mostrando que de 

todas as células apresentando marcação para OLIG2 apenas 37% eram proliferativa, porém do 

total de células proliferativas a marcação para OLIG2 era de 85% (LIGON et al., 2007). No 

entanto, em outro estudo utilizando linhagem de GBM, a análise do número de colônias e de 

células foi menor nas células apresentando marcação positiva para OLIG2, se comparado à 

análise de células apresentando silenciamento do gene OLIG2 (TABU et al., 2006).  

Para explicar esta contradição, é necessário levar em conta o estado de fosforilação de 

OLIG2, visto que esta proteína apresenta em sua estrutura um domínio triplo de serina, e seu 

estado de fosforilação é muito importante para definir o tipo de sinalização que ocorrerá na 

célula. Quando a proteína OLIG2 encontra-se fosforilada a sinalização atuante é pró-

proliferação. Em contraste, quando OLIG2 não se encontra fosforilada ocorre uma sinalização 

pró-migração celular e posterior diferenciação, na qual as taxas proliferativas se mantém 

menores, explicando uma maior taxa de sobrevivência em experimentos in vivo após implantes 

de células tumorais com uma variante OLIG2 não-fosforilada (SUN et al., 2011). 

Alguns autores relacionam a proteína OLIG2 com proteínas supressoras tumorais, 

considerando que sua ligação ao DNA poderia estar relacionada à inibição de alguns genes 

supressores tumorais. A interferência na ação da proteína p53, após dano causado por radiação, 

está relacionada à presença de OLIG2 em seu estado fosforilado (SUN, 2011). Descobriu-se 
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que OLIG2 interfere na transcrição de alguns genes-alvo da proteína p53, como é o caso do 

gene que transcreve a proteína p21. Neste caso, a proteína OLIG2 pode interagir diretamente 

com a região promotora deste gene e bloquear a ligação da proteína p53, resultando na 

diminuição de morte celular (LIGON et al., 2007). Apesar de OLIG2 influenciar a ação da 

proteína p53, o contrário não acontece. Células com o gene TP53 silenciado, não apresentam 

diferença na viabilidade celular quando se compara células apresentado uma variante OLIG2 

não-fosforilada às células OLIG2 do tipo-selvagem (MEHTA et al., 2011). 

Para entender se a interação de OLIG2 com a molécula de DNA dependia de seu estado 

de fosforilação, Meijer e colaboradores utilizaram células mutante para o gene OLIG2, que 

mantinham a região de fosforilação, no entanto apresentavam uma alteração no sítio de ligação 

ao DNA. Em seus experimentos concluíram que a viabilidade celular era menor neste mutante, 

e que a ocupação pela proteína p53 na região promotora do gene que codifica p21 era maior. 

Além disso, houve diminuição na proliferação celular mesmo em experimentos utilizando uma 

variante OLIG2 em estado contínuo de fosforilação e que mantinha a mutação específica na 

região de ligação com o DNA. Portanto, a fosforilação da proteína OLIG2 não interfere 

diretamente em sua função (MEIJER et al., 2014). 

Para analisar a localização de OLIG2 dependendo do seu estado de fosforilação foram 

utilizados um marcador para cromatina aberta (P300) e um marcador para cromatina 

condensada (Histona H3), concluindo que quando a proteína está fosforilada ela se localiza 

próxima à cromatina aberta, ou seja, regiões do DNA expostas à transcrição. Porém quando 

está no estado não fosforilado sua localização muda para regiões onde a cromatina está mais 

condensada (MEIJER et al., 2014). 

O estado de fosforilação de OLIG2 também pode explicar sua atuação sobre vias de 

sinalização relacionadas à migração celular. Num ensaio para análise de migração e invasão 

celular, as células contendo uma variante de OLIG2 não fosforilado (TNP - Triple Phosphonull) 

obtiveram um maior desempenho se comparado com a variante de OLIG2 fosforilado (TMP - 

Triple Phosphomimetic), tanto em células progenitoras neurais sadias quanto em células 

progenitoras tumorais (SINGH et al., 2016). 

Para analisar a capacidade de migração in vivo, células tumorais contendo a variante 

TPN e a variante TPM foram implantadas em cérebro de ratos e analisadas conforme sua 

localização em diferentes áreas cerebrais. A partir deste experimento foi possível verificar que 

a variante TPN obteve uma maior infiltração nas diferentes regiões analisadas, e apresentaram 

infiltração nas regiões mais distais, ou seja, próximo às células neurais não-tumorais, enquanto 
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as células TPM se mostraram mais restrita ao parênquima cerebral. Neste mesmo estudo, foi 

realizado um ensaio de co-marcação com anticorpo anti-OLIG2 total e ki-67, sendo possível 

observar que as células em proliferação ocorrem no núcleo de implantação e a marcação com 

o anticorpo OLIG2 ocorre homogeneamente tanto no núcleo quanto nas regiões mais distais, 

não havendo diferença. Porém a co-marcação de OLIG2 e ki67 ocorre apenas no núcleo de 

implantação, mostrando que as células proliferativas marcadas com OLIG2 se localizam no 

núcleo enquanto as células OLIG2 migratórias não apresentam altas taxas proliferativas 

(SINGH et al., 2016). 

Em células que apresentam OLIG2 altamente fosforilado há uma baixa expressão de 

genes relacionados à mudança de fenótipo EMT, isso pode ser explicado devido ao gene que 

codifica o fator de crescimento de transformação β (TGF-β - Transformation Growth Factor 

β), ter sua transcrição impedida por OLIG2. Porém, quando OLIG2 não está em seu estado 

fosforilado, se localiza numa região de cromatina condensada, deixando de atuar próximo ao 

promotor do gene que codifica a proteína TGFβ, permitindo que este seja transcrito e atue sobre 

seu receptor, que uma vez ativado fosforila proteínas da família Smad, estas proteínas atuam 

como fatores de transcrição relacionados à vias de migração celular (SINGH et al., 2016). 

Do ponto de vista técnico, por sua localização nuclear, preservação em material 

embebido em parafina e expressão restrita à tumores de origem neuroectodérmicos, a OLIG2 é 

considerado um promissor marcador de CTTs em gliomas difusos e não-difusos (LIGON et al., 

2004). 
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Quadro 2. Resumo das principais informações sobre as proteínas CD133, CD44 e OLIG2. 

Proteína CD133/Proeminina 1: 

Glicoproteína de 

Membrana 

CD44: Glicoproteína 

transmembranar de 

adesão 

OLIG2: Fator de 

Transcrição de 

Oligodendrócitos 2 

 

 

 

 

 

Tipos celulares em que 

a proteína é expressa 

 

A proteína CD133 foi 

identificada pela 

primeira vez como um 

marcador para células-

tronco hematopoéticas e 

neuroepiteliais, porém 

também é amplamente 

expressa em vários 

tecidos, particularmente 

em epitélios 

diferenciados, células 

gliais e fotorreceptoras. 

 

A proteína CD44 é 

expressa em uma 

variedade de tipos de 

células, incluindo a 

maioria das células 

hematopoiéticas, 

queratinócitos, 

condrócitos, muitos tipos 

de células epiteliais e 

algumas células 

endoteliais e neurais. 

 

A proteína OLIG2 é 

altamente expressa na 

zona ventricular e 

subventricular cerebral, 

sendo utilizada como 

marcador de linhagem 

progenitora de 

oligodendrócitos e 

subtipos neurais 

específicos da medula 

espinhal e do cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Função 

 

A proteína CD133 está 

envolvida na organização 

das protrusões da 

membrana plasmática, 

sendo necessária para a 

manutenção da 

composição lipídica, 

enriquecimento em 

microdomínios de 

membrana ricos em 

colesterol e estruturas 

relacionadas a 

microvilosidades em 

células epiteliais. Além 

disso, alguns estudos 

sugerem que CD133 

tenha um papel na 

regulação da inflamação 

intestinal e na 

tumorigênese. 

 

A função da proteína 

CD44 está associada ao 

citoesqueleto celular e 

ligação aos componentes 

da matriz extracelular, 

sendo descrita como um 

receptor de matriz 

extracelular tipo III. 

Outros papéis funcionais 

incluem envolvimento 

nas vias de ativação de 

linfócitos, hematopoiese, 

migração celular, 

orientação de axônios do 

nervo, formação de 

metástases e 

comunicação de células 

epiteliais-mesenquimais 

durante a embriogênese. 

 

A expressão de OLIG2 

em células precursoras 

de oligodendrócitos está 

envolvida com vias de 

migração e diferenciação 

celular durante a 

neurogênese. 
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Papel no Câncer 

 

Desde sua descoberta, 

CD133 é utilizada como 

um novo marcador de 

superfície celular de 

células neuroepiteliais 

embrionárias. As 

ferramentas biológicas 

que detectam esta 

molécula contribuíram 

enormemente para a 

identificação e 

isolamento prospectivos 

de células com 

propriedades 

neurogênicas no sistema 

nervoso embrionário e 

pós-natal, bem como de 

populações de células 

progenitoras neurais 

derivadas de células-

tronco embrionárias, 

sendo assim é 

extensivamente usada 

como um marcador de 

CTTs por sua forte 

expressão neste tipo 

tumoral em uma 

variedade de cânceres, 

bem como em câncer de 

cólon, hepatoma, câncer 

pancreático, entre outros. 

 

As isoformas variantes 

de CD44 são expressas 

em uma variedade de 

tipos de câncer. 

Codificam peptídeos 

adicionais que são 

inseridos no domínio 

intermembranar, sendo 

responsáveis por 

alterações 

conformacionais 

fornecendo locais de 

ligação para moléculas, 

incluindo citocinas e 

fatores de crescimento. 

Também estão 

associadas à perda de 

junções endoteliais, 

resultando em um maior 

potencial invasivo, 

muitas vezes adquirindo 

uma nova função, 

atuando como um co-

receptor para muitos 

fatores de crescimento e 

proteínas tirosina cinases 

ou como um co-fator. 

Análises de tumores 

primários cerebrais 

mostraram que o gene da 

proteína OLIG2 é 

expresso na maioria dos 

tumores de origem 

oligodendroglial, além de 

ser fortemente expresso 

em todos os tipos de 

astrocitomas (do grau I 

ao IV). OLIG2 interfere 

na transcrição de alguns 

genes-alvo da proteína 

p53, como é o caso do 

gene que transcreve a 

proteína p21. Neste caso, 

a proteína OLIG2 pode 

interagir diretamente 

com a região promotora 

deste gene e bloquear a 

ligação da proteína p53, 

resultando na diminuição 

de morte celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Células tumorais 

enriquecidas pela 

expressão da proteína 

CD133 apresentam a 

capacidade de recapitular 

a heterogeneidade no 

 

A proteína CD44 é um 

marcador de CTTs em 

vários tumores sólidos. 

Em tecido tumoral, a 

associação dinâmica de 

CD44s com proteínas do 

 

OLIG2 pode ser utilizado 

como marcador de CTT 

específico para o SNC, já 

que é encontrado em 

células tumorais 

progenitoras que têm 
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Marcador de CTTs 

tumor parental e podem 

ser facilmente cultivadas 

em neuroesferas 

apresentando 

crescimento invasivo 

limitado e maior 

resistência à radiação. 

citoesqueleto permite a 

motilidade celular, maior 

eficiência na 

sobrevivência após 

implante de 

xenoenxertos, maior 

propensão à recorrência e 

agressividade tumoral, 

capacidade de auto-

renovação, formação de 

colônias esféricas, 

resistência à 

quimioterapia e 

capacidades metastáticas 

e invasivas. 

uma origem embrionária 

neuroectodérmica, como 

é o caso de muitos 

gliomas, sendo 

considerado um 

promissor marcador de 

CTTs em gliomas 

difusos e não-difusos. 

 

Subtipo GBM mais 

frequentes 

 

Pró-neural 

 

Mesenquimal 

 

OLIG2-p: Pró-neural 

OLIG2: Mesenquimal 

 

Fonte: Adaptado das informações citadas nos itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3. 
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2.4. NEUROESFERAS 

 

As células de GBM quando cultivadas em neuroesferas compartilham muitas 

características de CTTs, incluindo a habilidade de autorrenovação, multipotência e 

diferenciação, podendo induzir células-filhas a apresentarem todos os subtipos presentes em 

GBM (HU et al., 2013; KYURKCHIEV et al., 2014; SHIMADA et al., 2017). Estas esferas 

são diferentes das neuroesferas compostas de células neurais não-tumorais, sendo capazes de 

formar novas esferas mesmo após indução de diferenciação (SHIMADA et al., 2017). 

Além disso, alguns autores supõem que células tumorais cultivadas em neuroesferas 

possam preservar melhor o genótipo e o fenótipo das amostras de GBM retiradas de pacientes, 

em comparação com as culturas aderentes, sendo que estas últimas poderiam adquirir com mais 

facilidade mutações adicionais e exibir um fenótipo diferenciado, pouco representativo do 

glioblastoma primário (ANAKA et al., 2012). 

Adicionalmente, células individuais provindas de neuroesferas primárias são capazes 

de formar novas neuroesferas durante uma série de várias passagens, sugerindo que essas 

células tenham potencial de auto-renovação (ZHENG et al., 2007); além disso, algumas 

pesquisas mostram uma correlação inversa entre assinaturas moleculares de CTTs e expressão 

de genes do ciclo celular, sugerindo que as células que formam neuroesferas em cultura ciclam 

mais lentamente, se comparadas com células tumorais diferenciadas ou em diferenciação 

(SCHWINDT et al., 2009). 

Células tumorais, com presença da proteína CD133 na membrana celular, exibem um 

perfil de CTTs pois quando isoladas apresentam características proliferativas formando 

neuroesferas clonais e mantendo a capacidade de formar um novo tumor quando implantadas 

em tecido neural (ZHENG et al., 2007; KYURKCHIEV et al., 2014). 

Células de GBM cultivadas em neuroesferas, formadas a partir de uma única célula-

mãe, não apresentam marcação para a proteína GFAP, típica de linhagem de astrócitos maduros, 

apesar de algumas células apresentarem essa marcação quando dissociadas das neuroesferas e 

cultivada em monocamadas (YUAN et al., 2004). Esses resultados são consistentes com 

estudos posteriores, nos quais mostram que as células de GBM cultivadas em neuroesferas 

derivadas a partir de uma única célula-mãe são capazes de gerar células-filhas de múltiplas 

linhagens, tanto em estudos in vitro quanto em estudos in vivo após implante tumoral (YUAN 

et al., 2004; SHIMADA et al., 2017). 
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As linhagens celulares de glioma, assim como a maioria de outras linhagens tumorais, 

são cultivadas em meio com suplementação de soro (LEE et al., 2006), no entanto as culturas 

celulares de CTNs são cultivadas na ausência de soro, já que este componente está relacionado 

com a manutenção de um fenótipo celular diferenciado (KYURKCHIEV et al., 2014; LEE et 

al., 2006). Sendo assim, o uso de meio sem suplementação de soro, similar ao meio utilizado 

para cultivo de CTN, mostra-se eficaz para manutenção da proliferação celular de CTTs e 

formação de neuroesferas em gliomas (ZHENG et al., 2007). 

As CTNs são descritas em todos os estágios do desenvolvimento, do embrião até o 

organismo adulto, e estão localizadas em nichos específicos (WECHSLER-REYA e SCOTT et 

al., 2001; CHEN et al., 2015), situadas próximas de vasos sanguíneos e em comunicação com 

outras células e com a matriz extracelular, onde fatores de crescimento, como o fator de 

crescimento epidermal (EGF - epidermal growth factor) e o fator de crescimento básico de 

fibroblastos (bFGF - basic fibroblast growth factor), regulam a proliferação e o destino celular 

(WECHSLER-REYA e SCOTT et al., 2001; KYURKCHIEV et al., 2014), como mostrado na 

figura 2. Demonstrou-se que as CTTs apresentam vias de sinalização comuns às CTNs, como 

o alto potencial de proliferação regulados por EGF e bFGF. Sendo assim, quando cultivadas na 

presença destes fatores de crescimento e ausência de soro, as células tumorais apresentam um 

fenótipo desdiferenciado, semelhantes a CTTs (KYURKCHIEV et al., 2014). 

De forma geral, fatores de crescimento extracelular estão envolvidos em numerosos 

processos biológicos de sinalização regulados por cinases, que podem afetar a adesão, 

migração, proliferação e diferenciação celular. Os fatores EGF e bFGF participam de uma 

complexa rede de processos celulares, e são normalmente adicionados ao meio de cultura de 

células-tronco para melhorar a capacidade proliferativa, com a expectativa de manter sua 

habilidade de diferenciação multipotente (LEE et al., 2006; SCHWINDT et al., 2009; AHMAD 

et al., 2014; RISPOLI et al., 2014; CHEN et al., 2015; MA et al., 2015; SHIMADA et al., 

2017). As células precursoras neurais podem sobreviver e diferenciar-se em suspensão após 

retirada destes fatores de crescimento, mas apresentam capacidade proliferativa reduzida. A 

diminuição da incorporação de bromodesoxiuridina (BrdU) nestas células, após remoção dos 

fatores de crescimento, sugerem que estes tenham um papel crucial na manutenção do ciclo 

celular em células progenitoras neurais (SCHWINDT et al., 2009). 

Como já mencionado, este modelo de cultivo celular é utilizado principalmente para a 

obtenção e o estudo de culturas ricas em CTTs, porém vem sendo utilizado também com a 

finalidade de avaliar a toxicidade e resistência celular à fármacos com potencial antitumoral 
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(MUSAH-EROJE e WATSON et al., 2019), por ser considerado o modelo que mais fielmente 

mimetiza o ambiente tumoral (GILBERT e ROSS et al., 2009). 
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2.5. DOXAZOSINA 

 

A Doxazosina é um derivado quinazolínico que compreende a classe terapêutica dos 

α-bloqueadores adrenérgicos (KIRBY et al., 1995) (Figura 4). 

 

Figura 4. Estrutura química da doxazosina. 

 

 

 

 

 

 

Doxazosina 

[4 - (4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il) - piperazina] 1-il - (2,3 diidro-1,4-benzodioxina-3-il) 

metanona 

Massa molar: 451.4751 g / mol        Fórmula molecular: C23H25N5o5 

 

É utilizada na clínica como mesilato de doxazosina (Cardura®) para o tratamento de 

hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e hiperplasia benigna de próstata (BPH - benign 

prostatic hyperplasia) (GUTHRIE et al., 1997; STEERS e KIRBY et al., 2005). 

A BPH é causada por um aumento benigno no tamanho da próstata e contração do 

músculo liso prostático, devido ao estímulo de receptores α-1 adrenérgicos (GUTHRIE et al., 

1997). Como forma de tratamento, os sintomas da BPH podem ser aliviados por inibidores de 

5- α redutase, que reduzem o volume prostático induzindo atrofia epitelial, como o finasteride, 

e por inibidores dos receptores α-1 adrenérgicos, que reduzem o tônus do músculo liso na 

próstata e no colo da bexiga, como é o caso da doxazosina (GUTHRIE et al., 1997 e 

MCCONNELL et al., 2003). A terapia combinada de ambos os medicamentos melhora os 

sintomas, reduzindo substancialmente o risco de retenção urinária aguda e a necessidade de 

tratamento cirúrgico (MCCONNELL et al., 2003; WILT e MACDONALD et al., 2006). 

Para tratamento de BPH a doxazosina é recomendada na faixa de doses de 2 a 4 mg, 

mostrando-se eficaz em ensaios clínicos. Embora doses maiores possam ser utilizadas, na 

prática o número de pacientes que têm prescrito o uso de doxazosina em doses superiores a 4 

mg é modesto (GUTHRIE et al., 1997). 
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Ao contrário de alguns bloqueadores α-adrenérgicos, a doxazosina pode ser 

administrada uma vez ao dia, devido ao longo tempo de meia-vida deste fármaco, em torno de 

22 horas, o que traz uma vantagem terapêutica aos pacientes (GUTHRIE et al., 1997; 

DOGGRELL et al., 2004). Além disso, o início gradual da ação da doxazosina (2 a 6 horas até 

a redução máxima da pressão arterial) reduz a incidência e a gravidade dos efeitos colaterais 

relacionados à vasodilatação periférica, como por exemplo: tontura e hipotensão pós efeito da 

dose (GUTHRIE et al., 1997). 

Além do uso clínico para tratamentos de hipertensão e BPH, a doxazosina vem sendo 

estudada por apresentar atividade citotóxica em linhagens celulares de câncer de próstata, 

incluindo apoptose, diminuição da proliferação celular e diminuição da angiogênese (MARTIM 

et al., 2008; BATTY et al., 2016). Também induz apoptose no músculo liso do estroma 

prostático e epitélio glandular em amostras clínicas de BPH, em que há uma correlação 

significativa entre indução de apoptose e melhora no escore de sintomas de BPH nesses 

pacientes, identificando a indução de apoptose como um mecanismo potencial que contribui 

para a eficácia em longo prazo da doxazosina no tratamento de sintomas do trato urinário 

inferior (TAHMATZOPOULOS e KYPRIANOU et al., 2004). Outros estudos revelam que o 

tratamento de células de câncer prostático com doxazosina, resulta em inibição direta da adesão, 

migração e invasão celular; enquanto em estudos in vivo, a administração de doxazosina antes 

do início da implantação do tumor resultou na redução do peso do tecido tumoral na próstata e 

supressão de metástases no modelo de adenocarcinoma transgênico da próstata em 

camundongos (MARTIM et al., 2008). 

Embora a indução de apoptose por doxazosina tenha sido inicialmente mostrada nas 

células tumorais da próstata e a maior parte dos trabalhos subsequente tenha sido realizada 

nestas células, alguns estudos demonstram que a apoptose induzida por doxazosina também 

ocorre em outras células tumorais (KYPRIANOU et al., 2009), incluindo: as câncer cervical 

(EL SHARKAWI et al., 2014), câncer de mama (HUI et al., 2008; KRAI et al., 2017), gliomas 

(GAELZER et al., 2016a) e neuroblastoma (COELHO  et al., 2019), entre outras. 

Atualmente, já está comprovada que a ação anti-hipertensiva da doxazosina é devido 

à capacidade do fármaco de bloquear os receptores α1-adrenérgicos, porém os mecanismos das 

ações antiproliferativas e pró-apoptóticas em células tumorais ainda não se encontram bem 

compreendidos (HUI et al., 2008), no entanto várias evidências sugerem que o efeito apoptótico 

é independente do bloqueio dos receptores α1-adrenérgicos (EL SHARKAWI et al., 2014). 
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Este aspecto foi comprovado no estudo sobre a indução de apoptose em células 

tumorais da próstata após exposição à doxazosina. Foi observado que não houve alteração da 

sensibilidade ao efeito apoptótico causado pelo tratamento com o fármaco, tanto em células que 

careciam de expressão detectável para mRNA do receptor α1-adrenérgico quanto em células 

que apresentavam superexpressão mediada por transfecção do gene deste 

receptor (TAHMATZOPOULOS e KYPRIANOU et al., 2004). Um estudo posterior à este, 

corrobora a conclusão, mostrando que após o co-tratamento com doxazosina e 

fenoxibenzamina, um antagonista irreversível do receptor α1-adrenérgico, em células de 

tumores pituitários gonadotróficos, que expressavam os receptores α-1 e ß-1 adrenérgicos, as 

propriedades antiproliferativas e pró-apoptóticas da doxazosina não foram anuladas. Foi 

concluído que a ação do fármaco neste tipo de célula não é mediada através de receptores 

adrenérgicos (FERNANDO et al., 2005).  

Sendo assim, vários mecanismos de ação foram propostos para explicar os efeitos anti-

apoptóticos em células tumorais expostas à doxazosina. Entre eles, um mecanismo proposto 

subjacente às ações citotóxicas dos antagonistas de receptores α-1 adrenérgicos é a interrupção 

da integridade do DNA, onde derivados de quinazolinas poderiam causar intercalação, 

semelhante aos quimioterápicos da classe das antraciclinas. Alguns estudos propõem que a 

doxazosina poderia induzir dano ao DNA e resultar em atividade citotóxica por inibir a proteína 

topoisomerase I, uma enzima que desempenha importante papel nos processos de replicação e 

empacotamento do DNA (BATTY et al., 2006). 

Outro mecanismo proposto seria a ação bloqueadora de canais K+ formados por 

proteínas codificados pelo gene HERG (Human Ether a-go-a related gene), localizados em 

cardiomiócitos humanos, assim como em alguns adenocarcinomas. Este bloqueio do canal 

HERG K+ induzido pela doxazosina resulta diretamente em apoptose em células HEK 

(linhagem celular de rim humano), porém este mecanismo do fármaco não foi implicado como 

tendo potencial pró-arrítmico direto, possivelmente porque as doses clinicamente usadas são 

insuficientes para atuar nos canais HERG em um grau relevante (KYPRIANOU et al., 2009). 

Considerando que a apoptose e a interrupção do ciclo celular causem a diminuição da 

proliferação, sobrevivência, migração e adesão celular, alguns estudos in vitro sugerem que as 

quinazolinas têm o potencial de interromper os principais mediadores da angiogênese, 

regulando negativamente o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF - Vascular 

Endothelial Growth Factor). A menor expressão de VEGFR resulta na redução da repressão de 

TGF-β, responsável pela transcrição de vários genes relacionados com as vias de apoptose, bem 
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como, pelo aumento de IκBα, um inibidor do fator nuclear κB (NFκB - Nuclear Factor κB) que 

desempenha o papel de fator de transcrição de genes envolvidos com vias pró-tumorais 

(BATTY et al., 2006).  

Na mesma linha de raciocínio, uma possível continuação do mecanismo de ação acima 

descrito talvez esteja relacionado à sinalização intracelular de NFkB, em que a regulação 

positiva de IkBα após o tratamento com doxazosina ganha maior importância, tendo em vista o 

fato de que a inibição de NF-kB tem sido associada à supressão de angiogênese, invasão e 

metástase em células de câncer de próstata (TAHMATZOPOULOS e KYPRIANOU et al., 

2004). Portanto, a doxazosina ativaria a apoptose mediada por receptores CD95 (Fas) 

associados à ativação de caspase 8 e via de morte em células epiteliais e endoteliais da próstata, 

por promover a sinalização de TGF-β1 através da indução de IκB e inibição da via da proteína 

cinase B (PKB/Akt) (relacionada ao sinal pró-proliferativo) (MARTIM et al., 2008). 

Por outro lado, por apresentar na estrutura química um anel quinazolínico, similar aos 

atuais inibidores de receptor tirosina cinase (RTK – receptor tirosine kinase), foi sugerido que 

a doxazosina poderia ter uma ação inibidora de RTKs, interrompendo a via de sinalização da 

proteína fosfoinositídeo 3-cinase (PI3K - Phosphoinositide 3-Kinase) e consequentemente 

interrompendo o sinal proliferativo resultante da via PKB/Akt (BATTY et al., 2006). 

De acordo com estudos in vivo, verificou-se que a doxazosina reduz metástase tumoral 

e induz melhora na sobrevivência de camundongos que receberam implante de células tumorais 

de próstata. Foi proposto que esses efeitos antitumorais ocorressem por ação do fármaco sobre 

o receptor 2 de efrina tipo A (EphA2 - Ephrin type-A Receptor 2), resultando em inibição da 

migração de células tumorais e ativação indireta de apoptose (BATTY et al., 2006). 

Segundo um estudo realizado por Gaelzer e colaboradores em 2016, a doxazosina 

mostra-se um promissor agente antitumoral em gliomas, principalmente quando o tratamento é 

feito com a forma nanoencapsulada do fármaco, tanto em estudos in vitro, apresentando a 

capacidade de induzir morte celular principalmente por apoptose, quanto em estudos in vivo, o 

fármaco mostra eficácia na redução da área tumoral após implante xenográfico de células de 

glioma em ratos, além da redução de características histopatológicas de malignidade dos 

tumores, tais como, neovascularização e hemorragia, que o classifica com potencial para uso 

no tratamento de tumores do SNC (GAELZER et al., 2016a). 

Neste sentido, alguns autores apoiam a hipótese de que o mecanismo de ação da 

doxazosina esteja relacionado a receptores EGFR em células de câncer de mama (HUI et al., 

2008) e gliomas (GAELZER et al., 2016a). No caso de gliomas, a doxazosina foi capaz de 
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diminuir níveis de p-EGFR e induzir morte celular, efeito similar a um inibidor de EGFR 

(AG1478), em que os melhores resultados foram observados em células que foram previamente 

sensibilizadas para superexpressar este receptor (com adição do substrato EGF), do que em 

células que não foram sensibilizadas anteriormente ao tratamento (GAELZER et al., 2016a). 

Em gliomas, o mecanismo de ação da doxazosina mostrou ter relação com a via 

PI3K/Akt, sendo similar ao inibidor específico de PI3K (LY294002). Em células de 

glioblastoma tratadas com doxazosina, os níveis da proteína p-Akt foram reduzidos, e como 

consequência houve uma regulação positiva da atividade das proteínas glicogênio sintase cinase 

3β (GSK-3β) e proteína p53, induzindo as células à inibição de proliferação, parada do ciclo 

celular nas fases G0/G1  e morte celular via ativação de caspase-3 (GAELZER et al., 2016b). 

Dos principais efeitos colaterais decorrentes do uso de doxazosina para tratamentos de 

BPH e hipertensão os mais comuns são: dor de cabeça, tontura e fadiga, sendo que mais de 90% 

deles são classificados como leves ou moderados (GUTHRIE et al., 1997). A hipotensão é 

relatada em apenas 0,9% e 1,9% dos pacientes mais velhos e mais jovens, respectivamente 

(GUTHRIE et al., 1997; STEERS e KIRBY et al., 2005). 

De forma interessante, a doxazosina quando utilizada em baixas concentrações é capaz 

de induzir citotoxicidade em células tumorais de glioma (50 - 180 μM), porém apresenta baixa 

neurotoxicidade em células e tecidos não-tumorais, tanto em ensaios in vitro (cultura primária 

de astrócitos e cultura organotípica de hipocampo de rato), quanto em estudo in vivo (implante 

tumoral em cérebro de ratos) (GAELZER et al., 2016a). 

Apesar disso, uma exploração farmacológica da estrutura química da doxazosina levou 

a formulação de duas variantes estruturais do fármaco, que exibem maior ação indutora de 

apoptose em células tumorais da próstata quando usadas em concentrações mais baixas (1 - 2 

μM) do que aquela do composto que as originou (GARRISON e KYPRIANOU et al., 2007). 

Por outro lado, estudos utilizando concentrações 100 vezes menores de doxazosina 

nanoencapsulada do que na forma livre, apresentaram a mesma ação antineoplásica em células 

de glioma (0,05 - 0,18 μM) (GAELZER et al., 2016a) e em células tumorais de mama (2,5 - 7,5 

μM) (KRAI et al., 2017). 

Como mencionado anteriormente, a doxazosina apresenta um tempo de meia vida 

longo, as concentrações utilizadas para obtenção de efeito antineoplásico são menores do que 

às utilizadas para tratamento de hipertensão e BPH. Além disso, devido às respectivas 

propriedades físico-químicas o fármaco apresenta também a capacidade de atravessar a barreira 

hemato-encefálica (BHE). Estas propriedades permitem uma dosagem diária única, redução de 
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efeitos colaterais e um promissor uso clínico em tumores ou outras doenças do SNC, 

representando vantagens terapêuticas (GAELZER et al., 2016a; COELHO et al., 2019).  

Alguns estudos mostraram que na presença de gefitinib, um inibidor de RTKs, os 

índices de apoptose apresentam-se aumentados, a fração de CTTs diminui de 6-10% para 0,05% 

e a formação de colônia de CTTs é suprimida em 90% (SOEDA et al., 2009). Além disso, 

verificou-se que tratamentos com doxazosina nanoencapsulada foram capazes de diminuir os 

níveis proteicos de CD133 em células de glioma após implante tumoral em cérebro de ratos 

(GAELZER et al., 2016a). 

Portanto, com o intuito de utilizar esse fármaco na clínica como um quimioterápico, 

seria importante testar seu potencial antineoplásico em células tumorais que apresentem 

características mais agressivas, maior malignidade e potencial de auto-renovação, como é o 

caso de células com fenótipo de CTTs. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Glioblastomas (GBMs) são os tumores mais agressivos do SNC. A expectativa de vida 

de pacientes acometidos por este tipo tumoral é de apenas 15 meses após o diagnóstico. Muitas 

das características de alta malignidade dos GBMs são decorrentes da presença de células-tronco 

tumorais (CTTs) entre a população celular tumoral. 

As CTTs apresentam um fenótipo indiferenciado, com capacidade de auto renovação 

e maior resistência a tratamentos quimio e radioterápicos. Atualmente não há terapias que atuem 

sobre estas células em específico, tornando-se importante estudar uma forma de tratamento com 

foco em GBMs. Neste contexto, em ensaios in vitro e in vivo com mesilato de doxazosina têm 

mostrado que o fármaco possui potencial antineoplásico quando testado em vários tipos de 

células tumorais, entre eles GBMs. 

No presente trabalho foi desenvolvido um protocolo de cultivo tridimensional de 

células, utilizando linhagem celular de glioblastoma humano, com o intuito de desenvolver um 

modelo celular específico para o estudo de CTTs e utilizar este modelo celular na avaliação do 

efeito do mesilato de doxazosina. 

Nossa motivação baseia-se no fato de que os tratamentos convencionais para GBM 

normalmente promovem uma eliminação transicional do tumor e são frequentemente seguidos 

por recorrência tumoral, possivelmente com aumento na porcentagem de CTTs, células estas 

que estão envolvidas na recorrência tumoral e resistência terapêutica. Consequentemente, 

torna-se evidente a necessidade de identificar e estudar terapias que tenham as CTTs como 

células-alvo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.OBJETIVO GERAL 

 

     Estabelecer um protocolo de formação de neuroesferas de células de glioblastoma 

humano enriquecidas em células-tronco tumorais para avaliar a ação de novos antineoplásicos. 

 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estabelecer um protocolo de formação de neuroesferas a partir de células 

de glioblastoma humano (SF-295); 

• Analisar a presença de marcadores de CTTs em cultivo celular 2D e 3D 

de células de glioblastoma humano (SF-295); 

• Estabelecer uma curva de incubação dose-resposta do mesilato de 

doxazosina em cultivo celular 2D e 3D de células de glioblastoma humano (SF-295); 

• Avaliar o potencial antineoplásico do mesilato de doxazosina sobre 

células de glioblastoma humano (SF-295); 

• Quantificar a presença de marcadores de CTTs em células de 

glioblastoma humano (SF-295) após incubação com mesilato de doxazosina. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. DESENHO EXPERIMENTAL 

 

O esquema abaixo ilustra o desenho experimental utilizado neste trabalho com a 

intenção de facilitar o entendimento do leitor sobre as análises realizadas (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema do desenho experimental. 
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Legenda das abreviações: 3D (modelo de cultura tridimensional), SBF (soro bovino fetal), CTTs 

(células-tronco tumorais), 2D (modelo de cultura em bidimensional), EGF (fator de crescimento epidermal), 

bFGF (fator de crescimento básico de fibroblastos), CC50 (concentração citotóxica para 50% das células). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.2. REAGENTES 

 

Os principais reagentes utilizados neste trabalho estão listados no quadro 2. 

 

Quadro 3. Lista de reagentes 

4'-6-diamino-2-fenilindol7   

Albumina sérica bovina (Bovine Serum Albumine) 

Álcool etílico P.A. 

Anticorpo primário anti-CD441 

Anticorpo primário anti-CD1331 

Anticorpo primário anti-OLIG 21 

Anticorpo anti-IgG conjugado ao fluorocromo Alexa 4884 

Agarose5                    

Azul de tripano7  

Dimetilsulfóxido7  

Estreptomicina3  

Hexametildisilazato8 

Iodeto de propídio7 

Mallory7 

Mesilato de doxazosina7  

RMPI 1640 (Roswell Park Memorial Institute)3 

Parablast® 

Penicilina3 

Resina de montagem de lâminas Entellan®7 

RNAse 

Salina tamponada com fosfato (Phosphate Buffered Saline) 

Fucsina ácida 

Azul anilina, orange G e ácido fosfotúngstico 

DAPI 

BSA 

- 

CD44 

CD133 

OLIG2 

Alexa Fluor 

- 

- 

DMSO 

- 

HDMS 

IP 

- 

- 

RPMI 

- 

- 

- 

- 

PBS 

Solução A 

Solução B 
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Soro bovino fetal3   

Tampão de ácido N- [2 hidroxietil] piperazina-N’ 

[2 - etanosulfônico]3 

Tetróxido de ósmio7 

Tripsina3 

Triton - X 

Xilol 

SBF 

HEPES 

 

- 

- 

- 

- 

 

 ¹Abcam – Cambridge, UK; ²Dinâmica Ltda – BR; ³Gibco® – Grand Island, NY, EUA; 4Invitrogen® – 

Califórnia, EUA; 5Ludwig Biotec Ltda – BR; 6NewProv – BR; 7Sigma® – St. Louis, MO, EUA; 8SPI-chem® - 

EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

5.3. CULTIVO CELULAR 

 

O cultivo da linhagem celular de glioblastoma humano SF-295 (obtidas através dos 

Drs. R. W. Robey e S. E. Bates - NCI, Bethesda, MD), foi realizado em garrafas de 75 cm2 à 

temperatura de 37°C com atmosfera de 5 % de dióxido de carbono (CO2). O meio de cultivo 

utilizado foi RPMI 1640 suplementado com 10 % de soro bovino fetal (SBF), 100 U/ml de 

estreptomicina, 100 U/ml penicilina e 10 mM de HEPES, em pH 7,4. 

Após as células atingirem 80 % de confluência realizou-se dissociação mecânica e 

química, com o auxílio de pipeta de vidro e de tripsina 0,25 %, respectivamente. As células 

foram contadas em câmara de Neubauer utilizando o corante azul de tripano na concentração 

de 0,25%, permitindo a distinção das células viáveis. Os estoques celulares foram mantidos em 

solução de congelamento, contendo RPMI 1640 suplementado com 10 % de SBF e 10 % de 

dimetilsulfóxido (DMSO) à aproximadamente - 180 ºC, em reservatório de nitrogênio líquido 

(N2).  
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5.4. DILUIÇÃO DO FÁRMACO 

 

O mesilato de doxazosina foi diluído em 20% de álcool etílico P.A resultando em uma 

solução-mãe na concentração de 10 mM. Em seguida, o fármaco foi novamente diluído para o 

preparo da solução de uso na concentração de 2 mM, e mantido sob refrigeração em geladeira 

até o momento do uso. 
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5.5. PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE CULTURA TRIDIMENSIONAL (3D) 

PARA LINHAGEM DE GLIOBLASTOMA 

 

5.5.1. Concentração do gel de agarose 

 

Placas de 96 poços foram gelatinizadas utilizando agarose, sendo dissolvida em água 

milli-q nas concentrações de 1 % e 2 % (m/v), e solubilizadas sob agitação constante à 87° C. 

Em seguida, com o auxílio de um pipetador eletrônico, o volume de 50 μL do gel de agarose 

foi aplicado em cada poço de placas de cultura de 96 poços. Estas placas passaram por 

esterilização sob luz UV em capela de fluxo laminar durante 15 minutos antes do uso. 

O uso do gel de agarose e escolha das concentrações para cultivo tridimensional foram 

baseados em trabalhos anteriores do nosso grupo de pesquisa (SALEH et al., 2017; MARIN et 

al., 2018). 

 

5.5.2. Densidade celular 

 

Após adequada confluência, as células foram dissociadas enzimaticamente com 

tripsina e coradas com azul de tripano, seguidas de contagem e semeadura nas densidades de 

500, 1.000, 3.000 e 5.000 células / 100 μL de meio / poço, em placas de 96 poços. 

No quarto dia de cultivo, foram acrescentados 100 μL de meio de cultura / poço. No 

sétimo dia de cultivo, as neuroesferas foram fotomicrografadas e as células foram quantificadas. 

 

5.5.3. Análise de volume das neuroesferas 

 

O crescimento e formação das neuroesferas foram analisados quanto ao seu volume, 

no quarto e sétimo dia de cultivo, através de fotomicrografias de seis neuroesferas 

representativas para cada n experimental. As imagens foram obtidas utilizando o microscópio 

de luz invertido (Nikon Eclipse TS100) em aumento de 40 𝑥 e software Scope Photo 4.3.0.605. 

Para o cálculo do volume, o diâmetro das neuroesferas foi determinado através do 

software ImageJ, em seguida para determinar o volume em mm³, aplicou-se a fórmula:  

Volume (mm3) =  (
4

3
) ×  π ×  R3, onde R =

diâmetro

2
 

(IVANOV et al., 2014).  
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5.5.4. Viabilidade e quantificação celular  

 

A quantificação das células que compõem as neuroesferas foi realizada através de 

coloração com azul de tripano, em que a relação entre células vivas e mortas é verificada. Para 

isso, no sétimo dia de cultivo as células compondo as neuroesferas foram enzimaticamente 

dissociadas com tripsina, em seguida as células foram coradas com azul de tripano (1:1 v/v) e 

contadas em câmara de Neubauer. As células que apresentam membrana rompida ou instável 

permitem a entrada do corante, possibilitando a distinção entre as células vivas e mortas. 
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5.6. ANÁLISE DA PRESENÇA DE MARCADORES DE CÉLULAS-TRONCO 

TUMORAIS 

  

Após a definição da concentração de agarose (2 %) e densidade celular (500 células), 

as neuroesferas foram cultivadas em dois grupos de acordo com o conteúdo do meio de cultivo. 

• Grupo 1: adição de 100 μL / poço de meio de cultivo RPMI 1640 suplementado com 10 

% de SBF no primeiro e no quarto dia de cultivo. 

• Grupo 2: adição de 100 μL / poço de meio de cultivo RPMI 1640 suplementado com 10 

% de SBF e adição de 10 ng / ml de EGF e 10 ng / ml de bFGF no primeiro e no quarto 

dia de cultivo. 

A tentativa de cultivo de neuroesferas em diferentes meios teve como intuito analisar 

se a exposição das células à fatores de crescimento, em específico EGF e bFGF, seria capaz de 

induzir um aumento de marcadores característicos de CTTs. 

  

5.6.1.  Preparação e cortes histológicos das neuroesferas 

  

As neuroesferas foram coletadas após sete dias de cultivo. Em seguida foram lavadas 

com PBS para retirar o excesso de meio de cultura, centrifugadas em mini-spin (6 ciclos de um 

segundo cada) para retirar o excesso de PBS e fixadas em paraformaldeído 4 % por 20 min. 

Após o período de fixação, foram realizadas as etapas de desidratação das neuroesferas através 

de exposições progressivas a concentrações de álcool etílico (70 % < 80 % < 90 % < 100 %) de 

15 min cada, seguidas de duas etapas de clareamento com xilol de 15 min. Seguido à etapa de 

clareamento, o xilol foi removido e as neuroesferas foram emblocadas em Parablast®, 

fornecendo a sustentação necessária para que fossem realizados os cortes. Após o 

endurecimento do bloco de Parablast® contendo as neuroesferas, foram realizados cortes de 4 

μM de espessura com o auxílio de micrótomo, e alocados em lâminas histológicas previamente 

gelatinizadas. 

Anteriormente às análises de imunocitoquímica (item 6.2) e coloração com Mallory 

(item 7.4), foi realizado o processo de remoção do Parablast®, expondo as lâminas à duas 

lavagens com xilol por 10 min cada, realizando assim a desparafinização. Em seguida, as 

lâminas foram hidratadas, sendo expostas a concentrações decrescentes de álcool etílico (100 

% > 90 % > 80 % > 70 %) por 5 min cada, e lavadas em água por 10 min. Os cortes e análises 

histológicas foram realizadas em colaboração com Prof. Dr. Juliano Andreoli Miyake e do 
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técnico Gilberto Domingos Marloch, ambos do Departamento de Ciências Morfológica da 

UFSC. 

  

5.6.2. Imunocitoquímica dos cortes histológicos das neuroesferas 

  

O ensaio imunocitoquímico foi realizado nos cortes das neuroesferas, com o intuito de 

verificar a presença de células marcadas com as proteínas CD44, CD133 e OLIG2, nos 

respectivos níveis de profundidades dos esferóides. 

Após os procedimentos descritos no item 6.1., as lâminas foram incubadas por 30 min 

com PBS contendo 5% de SFB com o objetivo impedir ligações inespecíficas com os anticorpos 

utilizados. Em seguida as lâminas foram lavadas 1  com PBS e incubadas overnight com 100 

μL dos anticorpos primários anti-CD44, anti-CD133 e anti-OLIG2 em câmara úmida e fria. Na 

sequência as lâminas foram lavadas com PBS para retirada dos anticorpos primários e 

incubadas com 100 μL de Alexa Fluor 488. Após uma hora de incubação com anticorpo 

secundário as lâminas foram novamentes lavadas com PBS e incubadas em 100 μL de DAPI 

diluído em PBS (1: 5000), para marcação do núcleo celular. Após dez minutos de incubação os 

cortes de neuroesferas foram fotomicrografados através de microscópio confocal (Leica 

DMI6000 B) no LCME da UFSC. 

  

5.6.3. Imunocitoquímica das culturas 2D e 3D (exterior das neuroesferas) 

  

Após sete dias de cultivo, as neuroesferas cultivadas apenas em meio contendo SBF, 

foram coletadas, centrifugadas em mini-spin (6 ciclos de um segundo cada) para retirada do 

meio, lavadas com 500 μL de PBS, centrifugadas novamente para retirada do PBS e incubadas 

em 200 μL de paraformaldeído 4 %. Após 20 min de fixação, as neuroesferas foram lavadas 

mais uma vez com 800 μL de PBS e centrifugadas para retirada do excesso de paraformaldeído. 

As neuroesferas foram então incubadas em PBS contendo 5 % de SBF por 30 min para 

inibir ligações inespecíficas com os anticorpos, e em seguida foram incubadas overnight em 

geladeira com 35 μL dos anticorpos primários: anti-CD44, anti-CD133 e anti-OLIG2, diluídos 

em PBS (1:100). Na sequência, as neuroesferas foram mais uma vez lavadas com 500 μL de 

PBS, centrifugadas para retirada do excesso dos anticorpos primários e incubadas por 1 h no 

escuro com 35 μL do anticorpo secundário, Alexa Fluor 488 (diluído em PBS 1: 400). Após o 

tempo de incubação as neuroesferas foram lavadas com 500 μL de PBS, centrifugadas para 
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retirada do excesso de anticorpo secundário e incubadas por 10 min com 100 μL de DAPI 

diluído em PBS (1: 5000). Seguidamente foram lavadas com 500 μL de PBS para retirar o 

excesso de DAPI e mantidas em PBS até sua análise. 

Objetivando uma análise comparativa dos marcadores de CTTs entre as culturas 2D e 

3D, o mesmo procedimento foi realizado para a cultura celular em monocamada, com a exceção 

de que as células foram previamente dissociadas da placa de cultura com o auxílio de tripsina, 

para então serem fixadas e incubadas com os anticorpos e DAPI. A montagem das lâminas foi 

feita utilizando glicerina tamponada e o controle negativo foi composto por lâminas marcadas 

apenas com o anticorpo secundário Alexa Fluor 488. Por fim, as amostras foram analisadas em 

microscópio confocal (Leica DMI6000 B) no Laboratório Central de Microscopia Eletrônica 

(LCME - BIO - 2020) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e as imagens obtidas 

foram analisadas no software LAS AF Lite.  
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5.7. INCUBAÇÃO DE CÉLULAS DE GLIOBLASTOMA HUMANO DA 

LINHAGEM SF-295 COM MESILATO DE DOXAZOSINA EM CULTURA CELULAR 

2D E 3D 

 

5.7.1.  Determinação da concentração citotóxica para 50 % das células (CC50) 

 

Após confluência as células foram dissociadas com o auxílio de tripsina, contadas e 

semeadas em uma densidade de 50.000 células por poço em placas de 24 poços (para cultivo 

em monocamada), e 500 células por poço em placas de 96 poços (para cultivo celular 

tridimensional). 

Para estabelecer uma curva dose-resposta, a incubação com mesilato de doxazosina 

foi realizada no dia seguinte à semeadura nas células cultivadas em monocamada e no quarto 

dia após semeadura das neuroesferas. As concentrações do fármaco utilizadas foram: 10 μM, 

15 μM, 20 μM e 25 μM, além da utilização de grupos controle e veículo (20 % de etanol diluído 

em H2O). Após 72 h de exposição ao mesilato de doxazosina, as células foram dissociadas 

enzimaticamente com uso de tripsina, coradas com azul de tripano (1: 1 v/v) e contadas em 

câmara de Neubauer (Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema da cultura celular 2D e 3D durante incubação com o mesilato de 

doxazosina. 

 

 

Fonte: Elaborada pela a autora 
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5.7.2. Análise de Morte Celular 

  

Com o intuito de analisar o potencial antineoplásico do mesilato de doxazosina em 

células de glioblastoma humano, realizamos o ensaio de morte celular através da marcação com 

anexina V e iodeto de Propídeo (IP). 

A análise de morte celular foi realizada em cultura celular 2D e as concentrações do 

mesilato de doxazosina utilizadas foram: 10 μM e 15 μM, além das análises dos controles. Após 

72 h de tratamento, o meio de cultivo juntamente com as células dissociadas mecanicamente e 

centrifugadas por minispin (cinco ciclos de três s cada). O meio anteriormente retirado e 

separado foi adicionado novamente às células de acordo com seu devido grupo de tratamento. 

As células foram novamente centrifugadas, lavadas 2 𝑥 com PBS gelado e ressuspendidas em 

200 μL de tampão de ligação 1 𝑥. Dez minutos antes da análise, foram adicionados às amostras 

anexina V (0,2 µg / mL) e IP (2 µg / mL). 

Em seguida, as células foram analisadas por citometria de fluxo (FACS CANTO II - 

BD Biosciences) no Laboratório Multiusuário de Estudos em Biologia (LAMEB) da UFSC. As 

populações de células foram analisadas utilizando o programa Flowing 2.5., utilizando os canais 

FITC e PE (phycoerythrin - ficoeritrina) para análise de anexina V e IP, respectivamente. 

  

5.7.3. Análise do Conteúdo de DNA 

  

Após exposição à quimioterápicos, a diminuição na taxa proliferativa de neoplasias 

nem sempre se deve à morte, podendo ser causada também por indução de parada de ciclo 

celular. Sendo assim, a quantidade de DNA em cada fase do ciclo celular foi analisada após 

exposição ao mesilato de doxazosina nas concentrações utilizadas anteriormente. 

Após 72 h de incubação com o fármaco, as células cultivadas em monocamada foram 

lavadas com 500 μL de PBS e incubadas em 200 μL de tripsina para dissociação química, 

durante 5 min. Em seguida as células foram dissociadas mecanicamente, centrifugadas por 

minispin (cinco ciclos de três s cada) e lavadas 2 𝑥 com PBS gelado. Em seguida as células 

foram fixadas por 30 min com uma solução de álcool etílico 70 %, gelado. As células foram 

lavadas com 800 μL de PBS para retirar o etanol e incubadas por uma hora em 500 μL de PBS 

contendo 2 % de BSA, para inibir ligações inespecíficas com o IP. Em seguida, o sobrenadante 

foi removido após centrifugação e as células foram incubadas em uma solução de PBS contendo 

500 µl de RNAse (100 µg/mL) + 0,1 % de Triton - X. Esta solução foi homogeneizada, passada 
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para tubos de citometria e mantidas em caixa com gelo para evitar a degradação do material. 

No momento da análise por citometria de fluxo foram adicionados 10 µl de IP (2 µg/mL) às 

células. 

  

5.7.4. Coloração por Mallory 

  

A coloração com o corante tricrômico de Mallory foi realizada com o intuito de corar 

regiões ricas em matriz extracelular e evidenciar a morfologia interna das neuroesferas expostas 

à incubação com mesilato de doxazosina. 

Após a desparafinização e hidratação (item 6.1), as lâminas foram lavadas e expostas 

por 5 min em solução A, contendo fucsina ácida, e em seguida expostas por 15 min à solução 

B, contendo azul de anilina, orange G e ácido fosfotúngstico. Posteriormente a coloração foi 

realizado uma lavagem em água corrente por 1 min, para retirada do excesso de corante, seguido 

de desidratação com álcool etílico 70% por 2 min e em álcool etílico P.A. (2 𝑥) por 3 min. Por 

último as lâminas foram expostas por 5 min a uma mistura de álcool etílico P.A. e xilol (1/1) e 

por mais 5 min em xilol puro para fixação do corante e conservação do material. Em seguida, 

as lâminas foram fotografadas por microscópio de luz invertido (Nikon Eclipse TS100) para 

análise das estruturas internas das neuroesferas. 
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5.8. AVALIAÇÃO DO EFEITO DO MESILATO DE DOXAZOSINA SOBRE 

MARCADORES DE CÉLULAS-TRONCO TUMORAIS 

  

5.8.1. Imunodetecção por citometria de fluxo 

  

   Para quantificar as células apresentando marcação para as proteínas CD44, CD133 

e OLIG2 cultivadas em cultura celular 2D e 3D (neuroesferas cultivadas em meio apenas com 

SBF), a técnica de imunodetecção foi realizada por citometria de fluxo utilizando os anticorpos 

primários para as proteínas já mencionadas, e anticorpo secundário Alexa Fluor 488. 

As concentrações do mesilato de doxazosina utilizadas para as análises de 

imunodetecção foram: 10 μM e 15 μM. Após 72 h de tratamento o meio de cultura foi retirado 

e as células foram dissociadas com o auxílio de 200 μL de tripsina, durante 5 min para cultura 

2D e 10 min para cultura 3D. Em seguida as células foram centrifugadas em mini-spin (6 ciclos 

de 1 s cada), o PBS foi retirado e foram adicionados 200 μL de  paraformaldeído 4 %. Após 30 

min de fixação, as células foram lavadas novamente com 800 μL de PBS e centrifugadas para 

retirada do excesso de paraformaldeído. Em seguida, para inibir ligações inespecíficas com os 

anticorpos, as células foram incubadas em 500 μL de PBS contendo 5 % de SFB durante 30 

min. Após esse período, as células foram incubadas overnigh com 35 μL dos anticorpos 

primários: CD44, CD133 e OLIG2. 

    No dia seguinte, as células foram mais uma vez lavadas com 500 μL de PBS, 

centrifugadas para retirada do excesso de anticorpo primário e incubadas por 1 h no escuro com 

35 μL do anticorpo secundário, Alexa Fluor 488. Após o tempo de incubação as neuroesferas 

foram lavadas com 500 μL de PBS, centrifugadas para retirada do excesso de anticorpo 

secundário e mantidas em PBS até sua análise. O controle negativo foi composto por células 

marcadas apenas com o anticorpo secundário Alexa Fluor 488. Posteriormente as amostras 

foram analisadas em citômetro de fluxo (FACS CANTO II - BD Biosciences) no LAMEB da 

UFSC, e os dados foram analisadas através do software Flowing 2.5. 

 

5.8.2. Análise da morfologia externa das neuroesferas 

  

Para análise da morfologia externa das neuroesferas incubadas com mesilato de 

doxazosina, imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas no 

Laboratório Central de Microscopia Eletrônica (LCME) da UFSC. 
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Sendo assim, após 72 h de incubação com o fármaco, as neuroesferas passaram por 

duas lavagens com PBS, fixação por 30 min em uma solução de paraformaldeído 4 % + 

glutaraldeído 2,5 % em PBS e mais duas lavagens com PBS. Em seguida, as neuroesferas foram 

incubadas por uma hora com tetróxido de ósmio e posteriormente passaram por desidratações 

em concentrações crescentes de álcool etílico (80 % < 90 % < 96 % < 100 %) por 10 min cada. 

E por fim incubadas com HDMS, antes de serem transferidas para stubs e passarem por 

dessecagem para análise microscópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 
 

 

5.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

Os resultados foram expressos como média ± desvio-padrão e analisados 

estatisticamente, por meio do programa GraphPad Prism® versão 8, utilizando a análise de 

regressão não linear, o teste t-Student não-pareado e a análise de variância (ANOVA) de uma 

via seguida do pós-teste Tukey. O valor de probabilidade menor que 0,05 (p ≤ 0,05) foi 

considerado estatisticamente significativo. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os glioblastomas são os tumores primários mais malignos do SNC (OLAR e ALDAPE 

et al., 2014). Atualmente, a teoria de as CTTs serem as células responsável pela origem, 

manutenção e resistência dos GBMs, é amplamente aceita (MAHER et al., 2001; 

WELCHSLER-REYA e SCOTT et al.,2001; GILBERT e ROSS, 2009). Evidências sugerem 

que as CTTs desempenhem papéis importantes no câncer como: angiogênese, manutenção e 

metástase tumoral (GILBERT e ROSS, 2009).  

Uma forma de cultivo de células tumorais, sendo elas culturas primárias coletadas a 

partir de ressecção cirúrgica ou linhagens tumorais imortalizadas (KYURKCHIEV et al., 

2014), é através do cultivo celular tridimensional (3D) (ZHENG et al., 2018). 

 

6.1. PROTOCOLO PARA FORMAÇÃO DE NEUROESFERAS UTILIZANDO A 

LINHAGEM CELULAR DE GLIOBLASTOMA (SF-295) 

 

Quando a cultura celular 3D é realizada utilizando células neurais cultivadas em meio 

sem soro e com adição de fatores de crescimento específicos, normalmente EGF e bFGF, 

utiliza-se a denominação: cultura de neuroesferas (GILBERT e ROSS, 2009). Em geral esta 

forma de cultivo celular é utilizada com o intuito de selecionar células neurais com um fenótipo 

indiferenciado, característico de CPNs, ou no caso de linhagem tumoral, CTTs. Porém, em se 

tratando de tumores sólidos, o modelo celular 3D cultivado em meio sem adição de fatores de 

crescimento e suplementado com SBF, também pode ser utilizado com a finalidade de avaliar 

ensaios de toxicidade e resistência celular (MUSAH-EROJE e WATSON et al., 2019). 

Visando os pontos positivos que o modelo de cultivo 3D traria ao desenvolvimento de 

projetos em nosso grupo de pesquisa, desenvolvemos um protocolo próprio para cultivo de 

neuroesferas, seguindo as diretrizes básicas encontrados em outros trabalhos (LEE et al., 2006; 

AHMAD et al., 2014; KYURKCHIEV et al., 2014; RISPOLI et al., 2014; CHEN et al., 2015; 

MA et al., 2015; SHIMADA et al., 2017), porém adaptando este modelo à nossa realidade 

experimental. 

A utilização do modelo de cultivo celular em neuroesferas, a partir de linhagem 

tumoral de GBM com o intuito de induzir a formação de CTTs, é realizado normalmente 

utilizando o mesmo protocolo para cultivo de CTNs. Um pré-requisito para cultivo de 

neuroesferas é a adição de EGF e bFGF ao meio de cultivo celular. A escolha da concentração 
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destes fatores de crescimento adicionados ao meio de cultivo foi baseada em trabalhos 

anteriores, voltados principalmente para a indução de fenótipo típico de CTTs (GILBERT e 

ROSS, 2009). 

O motivo de adicionar EGF e bFGF ao meio, durante o cultivo de neuroesferas, baseia-

se na premissa de que durante o estágio embrionário neural o contato com estes fatores de 

crescimento regula a proliferação e destino celular em CTNs, resultando em um alto potencial 

de proliferação. Em consequência de as CTTs apresentarem as vias de sinalização comuns às 

CTNs, são normalmente cultivadas na presença destes fatores de crescimento para que 

mantenham um fenótipo desdiferenciado, semelhantes a CTNs (WECHSLER-REYA e SCOTT 

et al., 2001; CHEN et al., 2015; KYURKCHIEV et al., 2014). 

Inicialmente, as células foram cultivadas em um grupo com meio livre de SBF, EGF e 

bFGF e sem a utilização do gel de agarose no fundo da placa de cultura (Figura 7 - A e 7 - B), 

e em seguida em um grupo com meio livre de SBF, adição de 10 ng/ml de EGF e 10 ng/ml de 

bFGF, além da utilização do gel de agarose na concentração de 2% (Figura 7 - C). 

Como mostrado na Figura 7, em ambos os grupos de cultivo celular livres de SBF não 

foi possível a formação de neuroesferas. No primeiro grupo, as células aderiram-se à placa em 

decorrência da falta do gel de agarose e apresentaram morfologia poligonal típica de células 

cultivadas em meio sem SBF (Figura 7. A e B). No segundo grupo, que continha gel de agarose 

no fundo da placa, não houve aderência celular, porém as células mantiveram a morfologia 

ainda mais poligonal sem formação de neuroesferas (Figura 7. C) 

 

Figura 7. Fotomicrografias de células da linhagem SF-295 cultivadas para formação 

de neuroesferas. 

 

A e B são imagens representativas de células cultivadas em meio RPMI 1640 sem adição de SBF, EGF e bFGF e 

sem a utilização de agarose no fundo da placa de cultura (A) Magnificação de 10X e (B) Magnificação de 40X. 

Em C é uma imagens representativa de células cultivadas em meio RPMI 1640 sem suplementação com SFB, 
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com adição de 10 ng/ml de EGF e 10 ng/ml de bFGF e utilização de agarose na concentração de 2 %, em 

magnificação de 10X. Todas as imagens foram obtidas em microscópio óptico invertido. 

 

Considerando o fato do SBF utilizado em meio de cultivo ser apontado como um 

componente causador de diferenciação celular (KYURKCHIEV et al., 2014; LEE et al., 2006), 

este componente deixa de ser utilizado em cultivo de neuroesferas para indução de CTTs, 

principalmente em cultura primária de GBMs (ZHENG et al., 2007). No entanto, no 

desenvolvimento deste protocolo utilizamos as células SF-295, que por se tratar de uma 

linhagem imortalizada de GBM humano detém características homogêneas em relação a 

diferenciação celular se comparado às culturas primárias. Sendo este o motivo, ou em 

decorrência de particularidades desta linhagem celular, não foi possível cultivar as células em 

formato de neuroesferas utilizando meio sem suplementação de SBF, mesmo na presença de 

EGF e bFGF. 

Algumas culturas 3D de GBM exibem características de maior resistência ao 

tratamento com TMZ e expressam altos níveis de marcadores de CTTs, evidenciando que 

algumas linhagens celulares retenham propriedades de CTTs mesmo quando cultivadas em 

meio suplementado com SBF (HONG et al., 2012). Sendo assim, passamos a utilizar um 

protocolo alternativo, em que as células foram cultivadas em meio de cultura suplementado 

com 10 % de SBF, na presença ou ausência de EGF e bFGF. Alguns autores sugerem que este 

seja um modelo intermediário de cultura de neuroesferas (HONG et al., 2012; 

KYURKCHIEVet al., 2014). 

O gel de agarose adicionado ao fundo da placa foi utilizado como uma opção mais 

acessível ao uso de poly 2-hydroxyethyl methacrylate (poliHEMA - Sigma) (HONG, CHEDID 

e KALKANIS et al., 2012; KYURKCHIEV et al., 2014), com a intenção de impedir a adesão 

celular e forçar as células a crescerem em suspensão, formando um aglomerado único de 

células, o esferóide. Usando como referência outros trabalhos realizados por nosso grupo de 

pesquisa, optamos pelo uso inicial do gel de agarose nas concentrações de 1 e 2 % (SALEH et 

al., 2017; MARIN et al., 2018).  

O tempo de cultivo celular escolhido também foi baseado em trabalhos anteriores 

(SALEH et al., 2017; MARIN et al., 2018), sendo que prioritariamente o esferóide deveria 

alcançar uma estrutura adequada já no 4º dia de cultivo e manter a estrutura intacta até chegar 

ao 7º dia de cultivo celular, para então, ser considerado viável. Outro requisito necessário seria 

a formação de um único esferóide por poço, apesar de alguns trabalhos considerarem aceitável 
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a formação de múltiplas neuroesferas (HONG, CHEDID e KALKANIS et al., 2012; 

KYURKCHIEV et al., 2014; MUSAH-EROJE e WATSON et al., 2019). 

Ao testar o cultivo das neuroesferas em meio suplementado com 10% de SBF, 

independente da adição de fatores de crescimento (EGF e bFGF) e com o uso do gel de agarose 

no fundo da placa, obteve-se finalmente a formação de neuroesferas. 

Seguidamente, as células passaram a ser cultivadas em meio suplementado com 10% 

de SBF e sem adição de EGF e bFGF, com o intuito de definir o número de células e a 

concentração do gel de agarose a ser utilizado. Para isso, a quantidade celular foi testada nas 

densidades de 500, 1000, 3000 e 5000 células por poço quando semeadas no primeiro dia de 

cultivo, e a utilização do gel de agarose foi testado nas concentrações de 1% (Figura 8 - A) e 

2% (Figura 8 - B). 

 

Figura 8. Fotomicrografias de neuroesferas no 4º e 7º dia de cultivo. 

 

 

As células foram cultivadas em placas cobertas por gel de agarose nas concentrações de 1 % (A) e 2 

% (B), ambas nas densidades de 500, 1000, 3000 e 5000 células semeadas por poço no primeiro dia de cultivo. 

Magnificação: 10 𝑥. Microscópio óptico invertido. 
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A partir das fotomicrografias das neuroesferas nas diferentes densidades e 

concentrações do gel de agarose, foi realizado a análise de volume em mm³ no 7º dia de cultivo 

(Figura 9). A média e desvio padrão do volume em mm³ das neuroesferas está representada na 

tabela 1. 

 

Figura 9. Volume dos esferóides no 7º dia, em diferentes condições de cultivo.

 

Diferentes densidades celulares (500, 1000, 3000 e 5000 células) e com a utilização de diferentes 

concentrações de agarose (1 % e 2 %) foram mantidas em cultura por 7 dias. Este é o resultado da análise de 6 

neuroesferas de cada condição do mesmo dia de cultivo, de um experimento independente. 

 

Tabela 1. Volume das neuroesferas (em mm3) cultivadas por 7 dias em diferentes 

densidades celulares e com uso de concentrações diferentes de gel de agarose. 

 

 

Ao final dos experimentos de padronização verificamos a formação de esferóides após 

utilização do gel de agarose, em ambas as concentrações. Porém, a estrutura dos esferóides 



75 
 

 

cultivados sobre gel de agarose na concentração de 2 % foi considerada mais estável e com 

melhor crescimento celular, o que pode ser observado a partir do maior volume obtido pelos 

esferóides cultivados nesta condição, independentemente do número de células inicial, por este 

motivo optamos por esta concentração para dar sequência ao trabalho. 

Em relação ao número de células semeadas para formação de neuroesferas, optamos 

pela confluência de 500 células iniciais. Apesar das neuroesferas com uma maior quantidade 

de células apresentarem um volume maior, levamos em conta as técnicas a serem utilizadas ao 

longo do trabalho, sendo que para fixação e cortes em micrótomo a estrutura das neuroesferas 

deveria estar bastante estável, e quanto maior o volume do esferóide maior também seria a 

probabilidade de as neuroesferas desestruturarem-se durante os procedimentos. 
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6.2. INDUÇÃO DE FORMAÇÃO DE NEUROESFERAS ENRIQUECIDAS EM 

CÉLULAS-TRONCO TUMORAIS (CTTs) 

 

Em seguida, para estudar a indução do aumento da população de CTTs pelo modelo 

de cultivo tridimensional, as neuroesferas passaram a ser cultivadas em dois grupos distintos. 

O primeiro grupo contendo meio suplementado de 10% de SBF e sem adição de EGF 

e bFGF (Figura 10 - A), e o segundo grupo contendo meio suplementado de 10% de SBF, 10 

ng/ml de EGF e 10 ng/ml de bFGF (Figura 10 - B). 

 

Figura 10. Fotomicrografias de neuroesferas no 4º e 7º dia de cultivo. 
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As células foram cultivadas na densidade inicial de 500 células/poço em placas cobertas por gel de 

agarose na concentração de 2 % (A) cultivadas em um grupo contendo suplementação de 10 % de SBF, sem EGF 

e sem bFGF e (B) cultivadas em um grupo contendo suplementação de 10 % de SBF, 10 ng/ml de EGF e 10 ng/ml 

de bFGF. Imagens com magnificação de 10x, obtidos por microscópio óptico invertido. 

 

As neuroesferas cultivadas por 7 dias na presença de SBF, EGF e bFGF apresentaram 

um número maior de células viáveis (4,966 𝑥 106) em comparação com as neuroesferas 

cultivadas na ausência de EGF e bFGF (2,981 𝑥 106) (Figura 11). 

 

Figura 11. Viabilidade das células cultivadas por sete dias em neuroesferas. 

 

As células foram cultivadas na presença ou ausência dos fatores de crescimento (EGF e bFGF), além 

de SBF. O número de células inviáveis de ambos os grupos também está representado. Teste estatístico: Anova 

one-way seguida de pos-test de Tukey, p ≤ *0,05, n = 3. 

 

A média do volume das neuroesferas no grupo cultivado apenas com SBF foi de 20,1 

µm³ (4º dia) e 47,7 µm³ (7º dia). No grupo cultivado com SBF, EGF e bFGF a média do volume 

das neuroesferas foi de 31,8 µm³ (4º dia) e 55,9 µm³ (7º dia). Não houve aumento significativo 

no volume das neuroesferas ao compararem-se os grupos de cultivo (Figura 12). 
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Figura 12. Volume de neuroesferas em mm³, no 4º e 7º dia de cultivo.

 

 

As células foram cultivadas na presença e ausência de EGF e bFGF, além de SBF. Teste estatístico: 

Anova one-way seguida de pos-test de Tukey, p ≤ *0,05, n = 3. 

 

As proteínas CD44, CD133 e OLIG2 são utilizadas como marcadores de células-

tronco tumorais (CTTs) (LIGON et al., 2004; DAHLROT et al., 2013; LATHIA et al., 2015; 

SATTIRAJU et al., 2017; BRYUKHOVETSKIY et al., 2018). Sendo assim, foram utilizados 

anticorpos para estas proteínas com o intuito de analisar a densidade de CTTs na população de 

células que compõem as neuroesferas, tanto do grupo cultivado com SBF, EGF e bFGF, quanto 

do grupo cultivado apenas com SBF. Nesta análise evidenciou-se a morfologia interna das 

neuroesferas através da utilização de um marcador de núcleo celular (DAPI), além da 

microscopia no alcance da luz visível. 

As análises imunocitoquímicas em cortes histológicos das neuroesferas mostraram a 

presença de uma população de células com marcação positiva para as proteínas CD44, CD133 

e OLIG 2, evidenciando a presença de células com características de células-tronco tumorais 

na composição das neuroesferas, em ambos os grupos de cultivo (Figura 13). 
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Figura 13. Fotomicrografias de cortes histológicos de neuroesferas submetidas à 

técnica de imunocitoquímica. 
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As neuroesferas foram incubadas com anticorpos primários: anti-CD44, anti-CD133 e anti-OLIG 2, 

além do anticorpo secundário: Alexa Fluor 488 e DAPI: marcador de núcleo (A) grupo cultivado em meio com 

10% de SBF e (B) grupo cultivado em meio com 10% de SBF, 10 ng/ml de EGF e 10 ng/ml de bFGF. Espessura 

dos cortes: 4 μM. Microscópio Confocal. Magnificação: 20 𝑥. Barra de escala: 100 μM. 

 

Para definir finalmente a condição de cultura celular ao qual as neuroesferas seriam 

formadas, optamos por dar continuidade à cultura celular sem adição dos fatores de crescimento 

EGF e bFGF ao meio de cultivo, visto que, em relação a análise de anticorpos para marcadores 

de CTTs, não foi visualmente possível identificar diferença entre as culturas, com e sem fatores 

de crescimento, nas imagens dos cortes de neuroesferas a partir de microscopia confocal. 

Com a intenção de comparar a presença dos marcadores de CTTs entre as culturas 2D 

e 3D foram realizadas análises dos respectivos anticorpos em cultura celular de monocamada 

(Figura 14 - A) e em neuroesferas cultivadas apenas com suplementação de SBF (Figura 14 - 

B). Nesta análise evidenciou-se a morfologia externa das neuroesferas através da utilização de 

um marcador de núcleo celular (DAPI), além da microscopia no alcance da luz visível. 

 

Figura 14. Fotomicrografia das células SF-295 submetidas à técnica de 

imunocitoquímica. 
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As células, cultivadas em 2D e 3D, foram incubadas anticorpos primários: anti-CD44, anti-CD133 e 

anti-OLIG 2, anticorpo secundário: Alexa Fluor 488 e DAPI: marcador de núcleo (A) cultura celular 2D (Barra 
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de escala: 10 μM) (B) cultura celular 3D - morfologia externa das neuroesferas (Barra de escala: 100 μM). 

Microscópio Confocal. Magnificação: 20 𝑥. 

 

Para uma análise quantitativa comparando ambas as culturas, 2D e 3D, foram 

analisadas a porcentagem de células contendo as marcações para os anticorpos anti-CD44, anti-

CD133 e anti-OLIG 2 através de citometria de fluxo (Figura 15). 

Nestas análises notou-se um aumento na porcentagem de células marcadas com o 

anticorpo anti-CD44 (Figura 15 - A) e com o anticorpo anti-OLIG2 (Figura 15 – C) na cultura 

3D em comparação às células da cultura 2D. Em relação as células marcadas com o anticorpo 

anti-CD133 não houve alteração significante estatisticamente ao comparar as culturas 2D e 3D 

(Figura 15 – B), embora observe-se uma tendência no aumento da marcação. 

 

 

Figura 15. Quantificação de células CD44, CD133 e OLIG2 positivas. 
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Histograma representativo e representação gráfica das células em cultura 2D e 3D marcadas com 

anticorpos (A) anti-CD44, (B) anti-CD133 e (C) anti-OLIG 2. Teste estatístico: Teste t-student, não pareado, 

valores de p ≤ *0,05 e ≤ **0,01, n = 2. 

 

Devido ao fato de as neuroesferas serem cultivadas em meio de cultivo idêntico às 

culturas 2D (10 % de SBF e ausência de EGF e bFGF), o aumento da proteína CD44 e OLIG2 
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na membrana das células que compõem as neuroesferas, se deve apenas ao fato de serem 

cultivadas agrupadas em esferóides. 

As células cultivadas no modelo 3D estão expostas de uma forma mais heterogênea 

aos componentes do meio celular ao qual estão inseridas, além de oferecer interações célula-

célula e célula-matriz mais realísticas do que no modelo 2D (GILBERT e ROSS et al., 2009; 

MUSAH-EROJE e WATSON et al., 2019). Possibilitando talvez, a indução de diferentes 

contatos e comunicações entre as células resultando em uma dinâmica e sinalizações celulares 

diferentes, se comparado ao modelo 2D. 

Alguns estudos demonstram que células tumorais expressando CD44 apresentam 

capacidade de autorrenovação, formação de colônias esféricas, resistência à quimioterapia e 

capacidades metastáticas e invasivas (ORIAN-ROUSSEAU e PONTA et al., 2014; WANG et 

al., 2018). A proteína CD44 quando presente na membrana de células tumorais, assim como o 

fator de transcrição OLIG2 quando presente no núcleo celular no seu estado não fosforilado, 

estão relacionados com vias de sinalização favoráveis a migração celular, típicas do subtipo 

mesenquimal (SINGH et al., 2016; CHEN et al., 2018), sendo este um dos subtipos mais 

agressivos de GBMs (MAHER et al., 2001; OSTROM et al., 2014). Seria, portanto, interessante 

como perspectiva, aprofundar a pesquisa e analisar as vias de sinalização pró-migração 

relacionadas ao fenótipo EMT, como é o caso da sinalização de proteínas da família SMAD e 

respectiva relação com TGFβ (ORIAN-ROUSSEAU e PONTA et al., 2014; CHEN et al., 

2018), com o intuito de sanar as dúvidas sobre o tipo de sinalização atuante nas células 

cultivadas a partir do modelo 3D. 
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6.3. ANÁLISE DO EFEITO ANTINEOPLÁSICO DO MESILATO DE DOXAZOSINA 

 

A resistência terapêutica e a capacidade de iniciar uma nova população tumoral são 

características atribuídas às CTTs de vários tipos tumorais, incluindo GBMs (OTVOS et al., 

2016). Considerando que o mesilato de doxazosina tem demonstrado um promissor potencial 

antineoplásico (HUI et al., 2008; KYPRIANOU et al., 2009; EL SHARKAWI et al., 2014; 

GAELZER et al., 2016), e seu uso em estudos in vivo resultou na diminuição de 

níveis proteicos de CD133 em células de glioma (GAELZER et al., 2016), decidimos testar seu 

potencial antineoplásico na linhagem SF-295 de GBM humano. 

Através do teste de viabilidade celular pelo método de exclusão utilizando o corante 

azul de tripano, foi possível observar uma diminuição da viabilidade celular nas células 

incubadas com o fármaco nas concentrações de 15 μM e 20 μM quando comparadas ao controle, 

em ambas as culturas celulares, 2D (Figura 16 - A) e 3D (Figura 16 - B). 

 

Figura 16. Viabilidade celular após exposição ao mesilato de doxazosina. 

 

Representação gráfica da viabilidade celular em culturas 2D (A) e 3D (B), após 72 h de incubação 

com mesilato de doxazina. Teste estatístico: Anova one-way seguida de post-teste de Tukey, valores de p ≤ 

*0,05, **0,01 e ***0,001, n = 3. 

 

A curva de dose do mesilato de doxazosina, realizada através de um teste de 

viabilidade celular, resultou em um CC50 similar à ambos os tipos de cultivo celular. Para as 

células cultivadas em monocamada (2D) o CC50 foi de 15 ± 0,895 μM e para células cultivadas 

utilizando o modelo tridimensional (3D) o CC50 foi de 16 ± 2,01 μM. Indicando que a molécula 

de doxazosina não possui dificuldade em atuar sobre as neuroesferas. 

Sendo assim, para testes de citotoxicidade posteriores optamos pelo uso das 

concentrações de 10 μM e 15 μM, não excedendo a CC50 de ambas as culturas, 2D e 3D.  
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Considerando que a exposição das células ao fármaco poderia interferir no mecanismo 

de divisão celular, analisou-se a porcentagem de células nas diferentes fases do ciclo celular: 

fase G1 (células que não estão ciclando); fase S (células na fase de síntese e duplicação do 

conteúdo de DNA); e fase G2/M (células que estão em processo de divisão) (Figura 17). 

Na análise de ciclo celular foi observada interferência na fase G2/M nas células 

expostas à concentração de 15 μM de doxazosina quando comparado às células do controle e 

às células tratadas com 10 μM de doxazosina, demonstrando o efeito citostático deste fármaco 

na linhagem de glioblastoma humano SF-295 a partir da concentração de 15 μM. 

 

Figura 17. Análise de ciclo celular das células SF-295 cultivadas em 2D e incubadas 

com mesilato de doxazosina. 

 

(A) Histograma representando a quantidade de DNA das células SF-295 marcadas com iodeto de 

propídio para avaliação da distribuição celular nas fases G1, S e G2/M do ciclo celular. Gráfico de barras 

representando a porcentagem das células (B) na fase G1. (C) na fase S. (D) na fase G2/M do ciclo celular. Teste 

estatístico: Anova one-way seguida de post-teste de Tukey, valores de p ≤ *0,05, n = 4. 

 

Visando estudar o mecanismo de ação do mesilato de doxazosina, foram realizadas 

análises dos tipos de morte celular induzidas pelo fármaco através de citometria de fluxo 
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utilizando anexina V, marcador de apoptose e iodeto de propídio, marcador de necrose (Figura 

18 - A). Todas estas análises foram realizadas apenas em células cultivadas em 2D. 

A figura 18 - B e 18 - C representa a sobreposição dos histogramas referentes ao 

controle negativo para anexina e controle negativo para iodeto de propídio comparadas às 

demais condições de cultivo, respectivamente. 

A partir da análise quantitativa da porcentagem de células positivas para os marcadores 

de morte celular, obteve-se um aumento significativo da marcação com anexina V nas células 

incubadas com a concentração de 15μM do mesilato de doxazosina quando comparada às 

células do veículo. Não houve diferença significativa na porcentagem de células positivas para 

a marcação com o iodeto de propídio e para a dupla marcação de anexina V positiva + iodeto 

de propídio positivo, quando se compara os demais grupos (Figura 18 - A). 

 

Figura 18. Análise de morte celular das células SF-295 cultivadas em 2D e incubadas 

com mesilato de doxazosina. 
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As células cultivadas em monocamada (2D) foram incubadas com mesilato de doxazosina  nas 

concentrações de 10μM e 15μM (A) Gráfico Dot Plot representativo de citometria de fluxo mostrando a 

distribuição das células viáveis (quadrante inferior esquerdo), células positivas para anexina V (quadrante 

inferior direito), células positivas para iodeto de propídio (quadrante superior esquerdo) e dupla marcação para 

anexina V e iodeto de propídio (quadrante superior direito). Gráfico em barras representando a porcentagem de 

células viáveis (negativas para anexina V e para iodeto de propídio), necróticas (positivas para iodeto de 

propídio), apoptóticas (positivas para anexina V) e com dupla marcação (positivas para anexina V e para iodeto 

de propídio). (B) Histograma representando a sobreposição do controle negativo para anexina V (em amarelo) 

sobre os demais grupos incubados com anexina V (em verde). (C) Histograma representando a sobreposição do 

controle negativo para iodeto de propídio (em azul) sobre os demais grupos incubados com iodeto de propídio 

(em vermelho). Teste estatístico: Anova one-way seguida de post-teste de Tukey, valores de p ≤ *0,05, n = 3. 

 

Como mostrado por Gaelzer e colaboradores em 2016, o mesilato de doxazosina 

apresenta baixa neurotoxicidade em células e tecidos não-tumorais, a partir da concentração de 

250 μM em ensaios in vitro (GAELZER et al., 2016a). Se comparado à outras linhagens de 

gliomas expostas ao mesilato de doxazosina, a linhagem SF-295 apresentou maior sensibilidade 

ao fármaco, indução de morte por apoptose a partir da concentração de 15 μM. Enquanto as 

linhagens U138-MG (glioblastoma humano) e C6 (glioma de rato) apresentaram sensibilidade 
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a partir das concentrações de 50 μM e 150 μM do fármaco, respectivamente (GAELZER et al., 

2016a). 

A vantagem terapêutica de utilizar uma concentração mais baixa para a linhagem SF-

295 é a redução de efeitos colaterais em pacientes acometidos por um tumor com características 

celulares semelhantes à esta linhagem celular, levando a um promissor uso clínico do mesilato 

de doxazosina como antineoplásico em tumores do SNC. 

As análises de morte e ciclo celular não foram realizadas na cultura 3D, devido a 

impossibilidade de cultivo de neuroesferas ao longo da fase final de experimentos. Por se tratar 

de uma linhagem imortalizada, acreditamos que a partir de certo ponto da utilização das células, 

sendo elas congeladas e descongeladas para a realização dos experimentos, esta linhagem 

possivelmente perdeu a capacidade de se manter em cultivo tridimensional, sendo assim alguns 

experimentos não puderam ser concluídos. 
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6.4. ANÁLISE DOS MARCADORES DE CTTs APÓS EXPOSIÇÃO AO 

MESILATO DE DOXAZOSINA 

 

Com o intuito de estudar a ação antineoplásica do mesilato de doxazosina 

especificamente na população de CTTs de GBMs, foram realizadas análises da presença de 

células marcadas com os anticorpos para as proteínas CD133, CD44 e OLIG2, após exposição 

das neuroesferas ao fármaco. Nesta análise evidenciou-se a morfologia interna das neuroesferas 

através da utilização de um marcador de núcleo celular (DAPI), além da microscopia no alcance 

da luz visível. 

Nas fotomicrografias obtidas a partir de cortes histológicos é possível observar a 

presença dos marcadores de CTTs em neuroesferas expostas ou não ao mesilato de doxazosina, 

tanto nas neuroesferas cultivadas apenas com SBF (Figura 19 A, B e C) quanto nas neuroesferas 

cultivadas com SBF, EGF e bFGF (Figura 19 D, E e F). 

 

Figura 19. Fotomicrografias de cortes histológicos das neuroesferas submetidas à 

técnica de imunocitoquímica. 

 



91 
 

 

 

 



92 
 

 

 

 



93 
 

 

 

As neuroesferas foram incubadas com anticorpos primários: anti-CD44, anti-CD133 e anti-OLIG 2, 

além do anticorpo secundário: Alexa Fluor 488 e DAPI: marcador de núcleo (A e D) anti-CD44, (B e E) anti-

CD133 e (C e F) anti-OLIG 2, anticorpo secundário: Alexa Fluor 488 e DAPI: marcador de núcleo (A, B e C) 

grupo cultivado em meio com 10% de SBF e (D, E e F) grupo cultivado em meio com 10% de SBF, 10 ng/ml de 

EGF e 10 ng/ml de bFGF. Espessura dos cortes: 4 μM. Microscópio Confocal. Magnificação: 20 𝑥. Barra de 

escala: 100 μM. 

 

Através da técnica de imunocitoquímica foi possível analisar a presença dos 

marcadores de CTTs (CD44, CD133 e OLIG2) de uma forma bastante homogênea, tanto entre 

os grupos controle e tratados, como em relação às neuroesferas que foram cultivadas na 

presença ou ausência de fatores de crescimento (EGF e bFGF). 

No entanto, para descartar uma possível autofluorescência destes marcadores 

analisados por microscopia confocal, realizamos a análise quantitativa de células marcadas com 

os anticorpos anti-CD44, anti-CD133 e anti-OLIG2. Apesar de não significativos, os resultados 

apontam para um aumento do marcador CD44 nas células tratadas com 10 μM e 15 μM do 

fármaco, diminuição das células CD133 positivas também quando expostas a ambas as 

concentrações, e aumento das células positivamente marcadas com OLIG 2 quando exposta a 

maior concentração de doxazosina. 
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As análises foram realizadas através da porcentagem de células apresentando a 

marcação do anticorpo específico para cada proteína separadamente, tanto para cultura 2D 

(Figura 20) quanto para cultura 3D (grupo cultivado apenas em meio suplementado com SBF) 

(Figura 21 A, B e C).  

 

Figura 20. Análise dos marcadores de CTT em cultura 2D de SF-295. 
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Histograma e gráficos em barras representando a porcentagem de células SF-295 marcadas com 

anticorpos (A) anti-CD44, (B) anti-CD133, (C) anti-OLIG 2 em cultura 2D após incubação por 72 h com 

mesilato de doxazosina. Teste estatístico: Anova one-way seguida de post-teste de Tukey, valores de p ≤ *0,05, 

CD44 e OLIG 2 n = 3, CD133 n = 2. 
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Figura 21. Análise dos marcadores de CTTs e EGFR em cultura 3D de SF-295. 
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Histograma e gráficos em barras representando a porcentagem de células SF-295 marcadas com 

anticorpos (A) anti-CD44, (B) anti-CD133, (C) anti-OLIG 2 e (D) anti-EGFR em cultura 3D após incubação por 

72 h com mesilato de doxazosina. Teste estatístico: Anova one-way seguida de post-teste de Tukey, valores de p 

≤ *0,05, n = 2.  

 

A amplificação do gene que transcreve a proteína EGFR ocorre em aproximadamente 

40 a 60 % dos GBMs, sendo que 20 a 30 % destes tumores que apresentam amplificação 

também apresentam a variante EGFRvIII, resultando em um receptor constitutivamente ativo 

(WELCHSLER-REYA e SCOTT et al., 2001; OLAR e ALDAPE et al., 2014; NGUYEN et al. 

2018). Segundo alguns estudos em GBM este receptor pode ser considerado um dos possíveis 
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alvos da molécula de doxazosina, conferindo seu efeito antineoplásico (BATTY et al., 2006; 

GAELZER et al., 2016a). 

Sendo assim, além dos marcadores de CTTs, analisamos a porcentagem de células 

marcadas com o anticorpo anti-EGFR nas culturas 3D (Figura 21 - D), porém não houve 

diferença significativa entre as células expostas ao fármaco e as células em presença somente 

do veículo. 

Apesar de conseguirmos quantificar a presença dos marcadores de CTTs (CD44, 

CD133 e OLIG2) em ambos os modelos de cultivo 2D e 3D, e um possível alvo da molécula 

de doxazosina (EGFR) no modelo de cultivo 3D, os resultados não foram conclusivos, uma vez 

que pela análise estatística não resultou em significância. Entretanto, visualmente percebe-se 

uma tendência de alteração nos marcadores em algumas condições, sugerindo que o fármaco 

pode apresentar o potencial proposto. Neste sentido concluímos que o tema deverá ser 

revisitado em outras condições de cultivo, seja com outras linhagens celulares e / ou 

concentrações mais altas do fármaco. 

Finalmente, com o intuito de analisar mais detalhadamente a morfologia das 

neuroesferas expostas ao mesilato de doxazosina, foram obtidas fotomicrografias da estrutura 

externa das neuroesferas, através de microscopia eletrônica de varredura (Figura 22). 
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Figura 22. Morfologia externa das neuroesferas após incubação com mesilato de 

doxazosina.

 

Imagens representativas obtidas por microscopia eletrônica de varredura de neuroesferas após 

tratamento com o mesilato de doxazosina (A) Veículo, (B) 10 μM e (C) 15 μM. Seta (➡) indicando 

modificação na superfície da neuroesfera quando comparado aos demais grupos. Magnificação: 200 𝑥. Barra de 

escala: 10 μM e 100 μM. 

 

Através de MEV foi possível visualizar uma alteração na superfície das neuroesferas 

expostas ao fármaco na concentração de 15 μM, se comparado às neuroesferas do veículo. 

Devido a estes resultados, hipotetizamos que esta modificação poderia ocorrer a partir de 

alterações na produção de componentes de matriz extracelular produzidos pelas células. Sendo 

assim, realizamos fotomicrografias da estrutura interna das neuroesferas, através de cortes 
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histológicos de esferóides corados com o corante Mallory, que apontou um aumento do 

conteúdo de ECM entre as células que compunham as neuroesferas expostas ao fármaco, nas 

concentrações de 10 μM e 15 μM quando comparadas ao veículo (Figura 23). 

 

Figura 23. Coloração de Mallory em cortes histológicos de neuroesferas após 

incubação com mesilato de doxazosina. 

 

Imagens representativas obtidas por microscopia de campo claro de cortes histológicos de 

neuroesferas após tratamento com o mesilato de doxazosina coradas com Mallory (A) Veículo, (B) 10 μM e (C) 

15 μM. Seta (➡) indicando presença de conteúdo de matriz extracelular entre as células (região azulada). 

Coloração: Mallory. Espessura dos cortes: 4 μM. Microscópio de campo claro. Magnificação: 20 𝑥. Barra de 

escala: 100 μM. 

 

Alguns componentes de ECM, como colágeno, fibronectina e HA, entre outros, ligam-

se à proteína CD44, ativando vias de sinalização relacionadas ao aumento de adesão, migração 

e proliferação celular. O aumento na produção de componentes de matriz extracelular seria uma 

forma de ativar ou reforçar a sinalização já existente a partir da proteína CD44, induzindo as 

células a um fenótipo migratório e de maior resistência (CHEN et al., 2018). Sendo assim, em 

nossos resultados, o aumento do conteúdo de ECM em neuroesferas expostas ao mesilato de 

doxazosina, poderia indicar um potencial mecanismo de resistência ao fármaco. Seria, 

interessante portanto, realizar análises da capacidade migratória adquirida por estas células, 

comparando as culturas 2D e 3D, expostas ou não ao mesilato de doxazosina; assim como, a 

análise de quais componentes de ECM estão sendo produzidos pelas células das neuroesferas, 

após serem expostas ao fármaco. 
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O modelo de cultivo celular tridimensional é utilizado principalmente para a obtenção 

e o estudo de culturas ricas em CTTs, porém vem sendo utilizado também com a finalidade de 

avaliar a toxicidade e resistência celular à fármacos com potencial antineoplásico (MUSAH-

EROJE e WATSON et al., 2019) por ser considerado o modelo que mais fielmente mimetiza o 

microambiente tumoral (GILBERT e ROSS et al., 2009). 

Muitas questões ficam em aberto sobre as vias de sinalização ativadas em neuroesferas 

CD44 + e sobre a ação do mesilato de doxazosina nestas células em específico. Porém, a 

realização do protocolo de formação de neuroesferas e análise dos marcadores de CTTs nos 

permitiu fazer novas perguntas a serem respondidas. 

Além disso, este trabalho levanta a questão da importância de mais pesquisas sobre a 

reposição de fármacos já conhecidos e utilizados na clínica, podendo ter sua ação re-investigada 

e direcionada para novos tratamentos. A reposição farmacológica traz benefícios como um 

menor risco no desenvolvimento e testes clínicos, sendo que normalmente estes fármacos já 

apresentam perfis de segurança e farmacocinéticos conhecidos, além disso apresentam rotas 

mais curtas para sua utilização na clínica, já que o processo de triagem in vitro e in vivo, 

otimização química, toxicologia, fabricação em massa, desenvolvimento de formulação e até 

mesmo o desenvolvimento clínico inicial já foi, em muitos casos, concluído e, portanto, podem 

ser contornados. Em suma, estes fatores permitem a redução de vários anos de pesquisas, custos 

e riscos substanciais, oferecendo uma melhor compensação em comparação com outra 

estratégia de desenvolvimento de fármacos (ASHBURN e THOR, 2004). 
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7. RESUMO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste trabalho: 

• foi possível realizar o cultivo tridimensional da linhagem celular (SF-

295) de glioblastoma humano na presença de SBF. Sendo esta considerada uma forma 

alternativa de cultivo de neuroesferas; 

• as neuroesferas cultivadas em meio suplementado com SBF 

apresentaram presença dos marcadores de CTTs (CD44, CD133 e OLIG2), 

independentemente da adição dos fatores de crescimento EGF e bFGF ao meio de 

cultivo; 

• a porcentagem de células CD44 + em neuroesferas foi significativamente 

maior nas culturas 3D se comparado às células cultivadas em 2D. Indicando que o 

modelo 3D favorece o cultivo de células com fenótipo característico de CTTs; 

• a curva de dose do mesilato de doxazosina, realizada através de um teste 

de viabilidade celular, resultou em um CC50 similar à ambos os tipos de cultivo celular 

(2D e 3D), indicando que a molécula de doxazosina não possui dificuldade em atuar 

sobre as neuroesferas; 

• a incubação com mesilato de doxazosina resultou em morte por apoptose 

quando usado na concentração de 15 μM na linhagem SF-295 cultivadas em 

monocamada; 

• os resultados sobre a ação do fármaco sobre células positivas para 

marcadores de CTTs nas concentrações utilizadas não foram conclusivos; 

• foi possível observar visualmente modificações na superfície das 

neuroesferas incubadas com o fármaco na concentração de 15 μM; 

• e, observou-se a presença de conteúdo extracelular através de coloração 

histológica em cortes de neuroesferas incubadas com mesilato de doxazosina nas 

concentrações de 10 μM e 15 μM. 

 

  Baseados nestes resultados concluímos que desenvolvemos com sucesso o modelo de 

cultivo 3D de neuroesferas positivas para moléculas marcadores de células-tronco 

tumorais, e que o mesilato de doxazosina promove alterações na matriz extracelular das 

neuroesferas, podendo estar relacionadas ao mecanismo de ação antitumoral do 

fármaco. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

Algumas perspectivas para a continuação deste trabalho são: 

• Avaliar a capacidade de formação de neuroesferas e presença de CTTs 

em outras linhagens de glioblastoma, utilizando o protocolo padronizado; 

• Analisar a capacidade migratória das células cultivadas em neuroesferas 

CD44 +, e as vias de sinalização relacionadas com o fenótipo EMT, dentre elas, 

proteínas SMAD e TFGβ. 

• Analisar a ação antineoplásica do mesilato de doxazosina em 

concentrações mais altas, tanto em culturas 2D quanto em culturas 3D; 

• Analisar, por outra metodologia, marcadores de CTTs em neuroesferas 

expostas ao mesilato de doxazosina; 

• Analisar quais são os componentes de matriz extracelular produzidos 

pelas células cultivas em neuroesferas após exposição ao mesilato de doxazosina. 
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