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RESUMO  

 

Gliomas são tumores do sistema nervoso central, originados de células gliais. 

Caracterizam-se por sua alta invasividade e proliferação, além de quimio e radiorresistência 

e altos índices de recorrência e morte. Evidências recentes sugerem que esses gliomas 

apresentam uma população de células-tronco tumorais (CTTs) que estariam envolvidas na 

sua resistência a terapias. O álcool perílico (AP), um óleo extraído de frutas cítricas,  vem 

ganhando destaque devido ao seu poder quimioterápico. Estudos da administração do 

álcool perílico através da inalação em pacientes portadores de gliomas malignos recidivos 

têm mostrado o efeito antitumoral, com diminuição da morbidade, melhora do quadro 

clínico-laboratorial, diminuição significativa da massa tumoral e aumento da sobrevida 

(maior que 18 meses) em vários pacientes, além de reduzir consideravelmente os efeitos 

colaterais que afetam o trato gastrointestinal Para avaliar a ação do AP sob as CTTs, a 

linhagem U87MG foi cultivada em um meio condicionado para induzir a formação de 

oncoesferas ricas em CTTs, essas então foram tratadas com AP, e o efeito do tratamento foi 

observado através de marcadores de morte celular, dano ao DNA e microtúbulos. O AP 

apresentou um IC50 de 1.633 mM na linhagem U87MG. Oncoesferas foram desenvolvidas a 

partir da linhagem U87MG em aproximadamente 20 dias em meio condicionado. Essas 

mostraram-se positivas para marcadores de células-tronco e progenitores como CD133, 

OCT 4, GFAP e nestina. O álcool perílico apresentou efeito citotóxico, induziu apoptose, 

dano ao DNA e atividade antitubulina sob as oncoesferas. O Monoterpeno Álcool Perílico 

apresenta efeito citotóxico e atividade antitubulina sob as células-tronco tumorais de 

gliomas. Isso faz com que ele seja um candidato promissor à nova geração de 

medicamentos quimioterápicos. 

 

 

 

Palavras Chave: Álcool Perílico, Gliomas, Células-Tronco Tumorais. 
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ABSTRACT 

 

Gliomas are tumors of the central nervous system, arising from glial cells. They are 

characterized by their high invasiveness and proliferation, as well as chemotherapy and 

radioresistance and high rates of recurrence and death. Recent evidence suggests that these 

gliomas have a population of cancer stem cells (CSCs) that would be involved in its 

resistance to therapies. The perillyl alcohol (POH), an oil extracted from citrus fruits, has 

been gaining attention due to its powerful chemotherapy. Studies of perillyl alcohol 

administration by inhalation in patients with malignant gliomas have shown antitumoral 

effect, with decreased morbidity, improvement of clinical and laboratory, a significant 

decrease in tumor mass and increased survival (greater than 18 months) in many patients 

and significantly reduced the side effects that affect the gastrointestinal tract. To evaluate 

the effects of POH on the CSCs, the U87MG cell line was grown in a conditioned medium 

to induce the formation of oncospheres rich in CSCs. These were then treated with POH, 

and the effect of the treatment was observed by markers of cell death, DNA damage and 

microtubules. POH showed an IC50 of 1633 mM in U87MG cell line. Oncospheres were 

developed from U87MG cell line in about 20 days in conditioned medium. These were 

positive for markers of stem cells and progenitors as CD133, OCT 4, GFAP and nestin. 

Perillyl alcohol was cytotoxic, induced apoptosis, DNA damage and an antitubulina activity 

on oncospheres. The monoterpene perillyl alcohol has a cytotoxic effect and an antitubulin 

activity in cancer stem cells in gliomas. This makes it a promising candidate of the new 

generation of chemotherapy drugs. 

 

 

 

 

 

Keywords: perillyl alcohol, Gliomas, Cancer Stem Cells. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Gliomas são tumores do sistema nervoso central, originados a partir de células gliais 

(SCHWARTZBAUM et al., 2006). Caracterizam-se por sua alta invasibilidade e 

proliferação, além de quimio e radiorresistência e altos índices de recorrência e morte. O 

tratamento dos gliomas malignos do sistema nervoso central (SNC) é efetuado atualmente 

com ablação cirúrgica, radioterapia e/ou quimioterapia (FURNARI et al.,2007). Porém, os 

resultados obtidos não são satisfatórios, com tempo de sobrevida dos pacientes inferior a 

um ano. Além disso, mesmo que um tumor seja quase totalmente destruído, ele se 

regenerará a partir de células-tronco tumorais CTTs sobreviventes e se tornará ainda mais 

resistente ao tratamento. As células-tronco tumorais parecem ser responsáveis pelo início, 

manutenção e reincidência de tumores malignos (DIETRICH et al., 2008). As terapias 

atuais, incluindo terapia celular, geralmente não visam as CTTs. Isso faz com que as CTTs 

sobrevivam até após tratamentos quimio e radioterápicos. A conseqüência direta é a 

necessidade do desenvolvimento de estratégias terapêuticas que consigam atuar sobre as 

células-tronco tumorais, e não apenas sobre as células com alto potencial proliferativo, 

porém com baixa capacidade de autorenovação (JI et al., 2010). Inibir essas células é uma 

estratégia promissora para eliminar tumores e prevenir que eles cresçam novamente 

(QUIÑONES-HINOJOSA & CHAICHANA, 2007). 

Os compostos naturais, produtos derivados da dieta corrente, e que possuem 

propriedades quimiopreventivas e quimioterapêuticas, têm despertado grande interesse no 

estudo de pesquisadores, porque são agentes que podem ser encontrados habitualmente, de 

baixo custo e de baixa toxicidade (DEMAIN & VAISHNAV, 2010). Um exemplo desses 

compostos naturais com propriedades antimitóticas que estão sendo estudados nos últimos 

anos são os monoterpenos. Dentre esses destaca-se o Álcool Perílico (AP), que apresenta 

efeito quimioterápico comprovado (DA FONSECA et al., 2007). 

Estudos da administração do AP através da via intranasal em pacientes portadores 

de gliomas malignos recidivos têm mostrado o efeito antitumoral, com diminuição da 

morbidade, melhora do quadro clínico-laboratorial, diminuição significativa da massa 

tumoral e aumento da sobrevida (maior que 18 meses) em vários pacientes, além de reduzir 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ji%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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consideravelmente os efeitos colaterais que afetam o trato gastrointestinal (DA FONSECA 

et al., 2007 e 2008). Dessa forma, o objetivo deste trabalho é verificar se o AP apresenta 

efeito citotóxico sob as células-tronco tumorais de gliomas. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

 

2.1 - Características gerais do processo neoplásico 

 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. As causas de câncer são variadas, 

podendo ser externas ou internas ao organismo, estando ambas inter-relacionadas. As 

causas externas relacionam-se ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um 

ambiente social e cultural. As causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-

determinadas, estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões 

externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, aumentando a 

probabilidade de transformações malignas nas células normais (VISVADER, 2011).  

O câncer pode ocorrer de forma esporádica ou hereditária, sendo que a 

carcinogênese sempre inicia com danos no DNA. Geralmente, esses danos são ocasionados 

por agentes químicos, físicos ou virais (DES GUETZ et al., 2002). Qualquer célula normal 

pode ser sítio de origem de um processo neoplásico, mas para que este aconteça é 

necessária uma série de eventos, acumulados com o passar dos anos (VISVADER, 2011). 

A formação das neoplasias se dá pelo desequilíbrio entre a proliferação celular e a apoptose 

(morte celular programada). Esses eventos são regulados por uma grande quantidade de 

genes, que, ao sofrerem mutações, podem ter seus produtos expressos de maneira alterada, 

iniciando a formação de um tumor (BOIK, 2011). Portanto, o câncer é uma doença de 

múltiplas etiologias. Entender quais são os eventos relacionados ao câncer é indispensável 

para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e, até mesmo, para serem tomadas 
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medidas profiláticas nos indivíduos mais suscetíveis à doença. (HAHN & WEINBERG, 

2002) 

Nos tecidos saudáveis as células estão em constante comunicação, permitindo o 

reparo e a remodelagem tecidual. A comunicação intercelular é influenciada pelo 

microambiente e ocorre por via indireta através de moléculas mensageiras, como 

hormônios e fatores de crescimento ou diretamente através de contato intercelular (DES 

GUETZ et al., 2002). A comunicação intercelular propicia tanto a proliferação de células 

saudáveis, quando novas células são necessárias, como também estabelece a parada da 

divisão celular quando células suficientes já tiverem sido produzidas (DES GUETZ et al., 

2002; LIU et al., 2006). 

As células transformadas descendem de células normais, nas quais eventos internos 

ou externos causaram mudança na expressão gênica, determinando o estágio de iniciação 

pré-neoplásica. Após modificações adicionais em vários genes, a célula perde a capacidade 

de manter uma comunicação intercelular e o seu controle regulador do ciclo celular, 

causando a malignização. As modificações genéticas induzidas nesse processo ocorrem em 

várias gerações de células até originar uma célula tumoral (DES GUETZ et al., 2002). 

No estágio de promoção neoplásica, a célula é capaz de produzir suas próprias 

proteínas e hormônios que funcionam como fatores de crescimento, não requerendo agentes 

promotores que estimulem sua proliferação. No estágio da progressão tumoral, a célula 

neoplásica gera células filhas com características de malignidade permitindo dessa maneira: 

i) invadir tecidos vizinhos originando metástases; ii) promover o crescimento de novos 

vasos sangüíneos circunjacentes ou neoangiogênese e iii) ativar mecanismos de escape do 

sistema imune. Segundo Boik (2001), Os principais eventos moleculares pró-neoplásicos 

considerados alvos importantes no desenvolvimento de estratégias terapêuticas são: 

 

a) Indução de instabilidade genética: concerne às mutações apresentadas pelas células 

transformadas necessárias para adaptá-las ao meio. Este processo é agravado pela ação 

oxidante dos radicais livres produzidos nos tecidos circunjacentes; 

b) Expressão anormal de genes: determinando a produção excessiva de proteínas que 

facilitam a progressão tumoral, ou a falta de proteínas reguladoras do ciclo celular; 
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c) Transdução anormal do sinal externo: decorrente em parte da expressão aumentada de 

receptores para hormônios e fatores de crescimento, determinando uma estimulação 

autócrina continuada e favorecendo a intensa proliferação celular; 

d) Comunicação intercelular anormal: devida em parte à atividade anormal de moléculas de 

adesão, alterando a comunicação intercelular determinando o surgimento de células 

indiferenciadas sem capacidade de aderência ao substrato; 

e) Indução da angiogênese: devido à intensa secreção de fatores pro-angiogênicos, como o 

fator de crescimento endotelial vascular (FCEV) ou inibição da expressão de 

trombospondina-1, uma proteína reguladora da angiogênese; 

f) Invasão e metástases: a disseminação, migração e proliferação excessiva são os 

principais marcos da malignidade; 

g) Evasão do sistema imune: ocorre em parte devido à produção de compostos que afetam o 

reconhecimento imunológico e que inativam células citotóxicas naturais (CCN) com 

atividade anti-tumoral. 

 

2.2 - Sistema nervoso 

 

O sistema nervoso é responsável pela maioria das funções de controle em um 

organismo, coordenando e regulando as atividades corporais. O neurônio é a unidade 

funcional deste sistema. O sistema nervoso é divido em Sistema Nervoso Central e Sistema 

Nervoso Periférico. Mas vamos nos ater somente ao SNC. É nele que chegam as 

informações relacionadas aos sentidos (audição, visão, olfato, paladar e tato) e é dele que 

partem ordens destinadas aos músculos e glândulas (JARJOUR et al., 2012). 

 

2.2.1 Sistema Nervoso Central 

Principais componentes do Sistema Nervoso Central: 

 

Medula espinhal - A medula espinhal é o centro dos arcos reflexos. Encontra-se organizada 

em segmentos (região cervical, lombar, sacral, caudal, raiz dorsal e ventral). É uma 

estrutura subordinada ao cérebro, porem pode agir independente dele (BRACKEN, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paladar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tato
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndulas
http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/ato-reflexo/
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Cérebro - O cérebro está relacionado com a maioria das funções do organismo como a 

recepção de informações visuais nos vertebrados, movimentos do corpo que requerem 

coordenação de grande número de partes do corpo. O cérebro encontra-se protegido 

pelas meninges: pia-máter, dura-máter e aracnóide. O encéfalo dos mamíferos é dividido 

em: telencéfalo (cérebro), diencéfalo (tálamo e hipotálamo), mesencéfalo (teto), 

metencéfalo (ponte e cerebelo) e mielencéfalo (bulbo) (CASTELLANOS et al., 2012). 

 

Bulbo ou medula oblonga - O bulbo tem a função relacionada com a respiração e é 

considerado um centro vital. Também está relacionado com os reflexos cardiovasculares e 

transmissão de informações sensoriais e motoras (YOKOYAMA et al., 2012). 

 

Cerebelo - O cerebelo é responsável pelo controle motor. A organização básica do cerebelo 

é praticamente a mesma em todos os vertebrados, diferindo apenas no número de células e 

grau de enrugamento. Pesquisas recentes sugerem que a principal função do cerebelo seja a 

coordenação sensorial e não só o controle motor (BUCKNER et al., 2011). 

 

Ponte - A função da ponte é transmitir as informações da medula e do bulbo até o córtex 

cerebral. Faz conexão com centros hierarquicamente superiores. O córtex sensorial 

coordena os estímulos vindos de várias partes do sistema nervoso. O córtex motor é 

responsável pelas ações voluntárias e o córtex de associação está relacionado com o 

armazenamento da memória (CASTELLANOS et al., 2012; YOKOYAMA et al., 2012). 

 

2.2.2 - Células do sistema nervoso 

No sistema nervoso diferenciam-se duas linhagens celulares: os neurônios e 

as células da glia (ou da neuróglia). As células da glia  são células que possuem a função 

de suporte ao funcionamento do sistema nervoso central (SNC) provendo suporte tecidual, 

alimento, equilíbrio de íons, metabolismo de neurotransmissores, sinalizadores como: 

citocinas e hormônios, como também exercem influência na ativação do sistema imune e 

hoje sabe-se que possuem também papel ativo na sinapse tripartite (ABROUS et al., 2005). 

Essa comunicação neurônio-glia influencia na formação de sinapses indicando quais 

http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/meninges/
http://www.afh.bio.br/nervoso/nervoso2.asp#neuroglia
http://www.afh.bio.br/nervoso/nervoso2.asp#neuroglia
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conexões neuronais se fortaleceriam ou enfraqueceriam com o tempo. Estes seriam fatores 

determinantes na fisiologia do aprendizado e do armazenamento da memória duradoura e 

também na maturação e proliferação de células-tronco adultas (FIELDS & STEVENS-

GRAHAN, 2002). 

Estima-se que haja no SNC 10 células glia para cada neurônio, mas devido ao seu 

reduzido tamanho, elas ocupam a metade do volume do tecido nervoso. Elas diferem em 

forma e função e são elas: oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann, células 

ependimárias e microglia (ABROUS et al., 2005; HULLEMAN & HELIN, 2005; FIELDS 

& STEVENS-GRAHAN, 2002; CHEN et al., 2006).  

Astrócitos - Os astrócitos são células de formato estrelado com vários processos que 

irradiam do corpo celular. Apresentam feixes de filamentos intermediários constituídos pela 

proteína fibrilar ácida da glia, que reforçam a estrutura celular.. Existem os astrócitos 

fibrosos e os astrócitos protoplasmáticos. O primeiro é encontrado na substância branca e 

o segundo, é encontrado na substância cinzenta, possuindo um maior número de 

prolongamentos que são mais curtos e extremamente ramificados (FAWCETT & ASHER, 

1999; FIELDS & STEVENS-GRAHAN, 2002). Os astrócitos compreendem vários tipos de 

células que se comunicam entre si através de sinais químicos, formando uma rede 

independente e paralela à neuronal (FIELDS & STEVENS-GRAHAN, 2002; HANSSON 

& RÖNNBÄCK L, 2003; HULLEMAN & HELIN, 2005).  

 

Os astrócitos também participam do controle da composição iônica e molecular do 

ambiente extracelular dos neurônios. Algumas destas células apresentam prolongamentos 

que são denominados pés vasculares, que se expandem sobre os capilares sanguíneos. É 

provável que esta estrutura transfira moléculas e íons do sangue para os neurônios (FIELDS 

& STEVENS-GRAHAN, 2002; (HANSSON & RÖNNBÄCK L, 2003). 

 

Estas células participam também da regulação de diversas atividades neuronais. Podem 

influenciar a atividade e a sobrevivência dos neurônios, devido à sua capacidade de 

controlar constituintes do meio extracelular, absorver excessos localizados 

http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/neuronios/
http://www.infoescola.com/biologia/tecido-nervoso/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fawcett%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10483914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asher%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10483914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asher%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10483914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%B6nnb%C3%A4ck%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.infoescola.com/citologia/celulas-da-glia/
http://www.infoescola.com/quimica/ion/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%B6nnb%C3%A4ck%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
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de neurotransmissores e sintetizar moléculas neuroativas (CHEN et al., 2006; FIELDS & 

STEVENS-GRAHAN, 2002). 

Oligodendrócitos - Os oligodendrócitos apresentam corpos celulares arredondados e 

pequenos com poucos prolongamentos, curtos, finos e pouco ramificados. Os 

oligodendrócitos exercem papel importante na manutenção dos neurônios, possuem 

prolongamentos que se enrolam ao redor dos axônios, produzindo a bainha de mielina 

sendo responsáveis pela formação da bainha de mielina que tem a função de isolante 

elétrico para os neurônios do SNC (BAUMANN & PHAM-DINH, 2001; HANSSON 

& RÖNNBÄCK L, 2003; SALLIS et al., 2006; ZHAO et al., 2010). 

 

Células de Schwann - As Células de Schwann possuem a mesma função dos 

oligodendrócitos, no entanto, se localizam ao redor dos axônios do sistema nervoso 

periférico. Cada uma destas células forma uma bainha de mielina em torno de um segmento 

de um único axônio (HANSSON & RÖNNBÄCK L, 2003; ZAWADZKA et al., 2010). 

 

 

Células Ependimárias - As Células ependimárias são células epiteliais colunares que 

revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal. Em algumas 

regiões, estas células são ciliadas, facilitando a movimentação do líquido cefalorraquidiano 

(HANSSON & RÖNNBÄCK, 2003; ZAWADZKA  et al., 2010). 

 

Células da Microglia - As células da Microglia são pequenas e alongadas, com 

prolongamentos curtos e irregulares. São fagocitárias e derivam de precursores que 

alcançam a medula óssea através da corrente sanguínea, representando o sistema 

mononuclear fagocitário do SNC. Participam também da inflamação e reparação do SNC; 

secretam também diversas citocinas reguladoras do processo imunitário e remove os restos 

celulares que surgem nas lesões do SNC (STREIT, 2002; ZAWADZKA  et al., 2010). Os 

microgliócitos ou micróglia são as menores células da neuróglia. Possuem elevado poder 

fagocitário e representam uma variedade dos macrófagos que atuam na defesa do sistema 

nervoso. Os microgliócitos são capazes de reconhecer e fagocitar antígenos, aderindo 

proteínas do mesmo na sua membrana citoplasmática. Posteriormente, o microgliócito 

http://www.infoescola.com/neurologia/neurotransmissores/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%B6nnb%C3%A4ck%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.infoescola.com/citologia/celulas-da-glia/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%B6nnb%C3%A4ck%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/medula-espinhal/
http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/liquido-cefalorraquidiano/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%B6nnb%C3%A4ck%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12631574
http://www.infoescola.com/sistema-imunologico/citocinas/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3glia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fagocitose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fagos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fagocitose
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Membrana_citoplasm%C3%A1tica
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apresenta essas proteínas a outras células de defesa (SALLIS et al., 2006; TREMBLAY et 

al., 2010).  

 

 

      2.3 - Células-tronco e desenvolvimento do sistema nervoso central 

 

No SNC, as células-tronco neurais (CTN) e os neuroprogenitores estão envolvidos 

na geração de neurônios, astrócitos e oligodendrócitos, desempenhando um importante 

papel na maturação desse sistema nas fases fetal e pós-natal e na manutenção da sua 

integridade fisiológica na fase adulta (SHIBU et al., 2009). No adulto, a Zona 

Subventricular (ZSV) e o giro denteado da formação hipocampal continuam sendo 

importantes sítios de neurogênese (ABROUS et al., 2005; SHIBU et al., 2009). 

Embora ainda não tenha sido completamente estudada no cérebro humano, a função 

da ZSV no cérebro do roedor tem sido, de certa forma, analisada e definida. Pesquisas 

verificaram que a glia radial é predominante na ZSV de roedores, atuando como células-

tronco neuronais, e também como células de apoio que promovem neurogênese através da 

interação com outras células (BROCK et al., 2010). A ZSV dos seres humanos difere da 

ZSV dos roedores de duas formas distintas: a primeira é que os astrócitos de seres humanos 

não são justapostos próximos à camada ependimária, mas separados por uma camada de 

corpos celulares; a segunda é que nos seres humanos a ZSV carece de cadeias que induzam 

a migração de neuroblastos visto em roedores. Contudo, atualmente sabe-se que a ZSV 

mantém atividade proliferativa, que se estende até à idade adulta. (SHIBU et al., 2009).  

Devido ao aumento tardio da proliferação na ZSV acreditava-se que esta gerava 

principalmente células de linhagem glial. Entretanto, segundo Shibui e colaboradores 

(2009) a ZSV embrionária é um importante sítio de origem de neurônios para as camadas 

supragranulares do córtex. Além disto, em período pós-natal sua porção anterior é fonte de 

interneurônios que colonizam o bulbo olfatório onde se dividem em células granulares e 

perigranulares  
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2.4 - Tumores do sistema nervoso central (TSNC)  

 

Tumores do sistema nervoso central são todas as lesões ou massas expansivas 

dentro do crânio que surgem devido a multiplicação desordenada de células (BUCKNER et 

al., 2007). TSNC são a terceira causa de morte por câncer em adultos e a primeira em 

crianças. Com relação ao tipo histopatológico, 38 a 40 % dos casos são de glioblastomas 

(FUENTES et al., 2009). Os tumores podem ser originários das células do próprio cérebro 

e estes são chamados de tumores de células gliais. Alguns outros são originários das 

membranas que recobrem o cérebro e são os tumores das meninges ou meningeomas. Pelo 

fato de termos nervos que saem do cérebro, podemos ter tumores das bainhas dos nervos 

que são chamados neuromas ou neurinomas (BUCKNER et al., 2007) . Por fim, temos os 

tumores que são originários de outros órgãos ou tecidos que podem se disseminar pelo 

sangue, que são os chamados tumores metastáticos (BUCKNER et al., 2007; FAWCETT 

& ASHER, 1999).  

Os tumores do sistema nervoso central formam um conjunto de doenças que são 

estudadas agrupadas, pelo fato de terem em comum sua localização crítica, que os levam a 

terem determinados comportamentos similares. Esses tumores comprimem ou infiltram os 

mesmos órgãos, têm como dificuldade à abordagem quimioterápica, a barreira hêmato-

encefálica e são circundados por tecido cerebral normal que deve ser preservado durante a 

cirurgia. Essas peculiaridades levam-nos a terem determinados comportamentos comuns. 

Porém não podem ser considerados como uma entidade única por serem compostos por 

vários tipos celulares e histopatológicos diferentes (FAWCETT & ASHER, 1999).  

 

Os tumores cerebrais primários são classificados de acordo com os seus tipos 

celulares predominantes (KLEIHUES et al., 2007).  
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Classificação histológica dos tumores cerebrais primários  

 

Tumores do Tecido Glial 

Tumores Astrocíticos 

Astrocitoma 

Astrocitoma pilocítico 

Astrocitoma anaplásico 

Glioblastoma 

Tumores Oligodendrogliais 

Oligodendroglioma 

Oligodendroglioma anaplásico 

Oligoastrocitoma mixto 

Oligoastrocitoma mixto anaplásico 

Tumores Ependimários 

Ependimoma 

Tumores Neuroectodérmicos Primitivos 

Meduloblastoma 

Meduloblastoma desmoplástico 

Medulomioblastoma 

Meduloblastoma melanocítico 

Outros 

Tumores glioneuronais mixtos 

Gangliocitomas 

Ganglioglioma 

Ganglioglioma anaplásico 

Neurocitoma central 

 

 

Com base no potencial de infiltração e progressão para formas mais malignas, os 

tumores astrocíticos compreendem duas grandes classes. Na primeira classe estão incluídos 

os astrocitomas difusos, caracterizados por uma grande capacidade de invasão, infiltração 

difusa de potencial para progressão tumoral (OHGAKI & KLEIHUES, 2007). Esses 

tumores são classificados de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) como 
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astrocitoma pilocítico (grau II), astrocitoma anaplásico (grau III)  e glioblastoma 

multiforme (grau IV). Os critérios para separação entre os graus II e III incluem o aumento 

da celularidade e atipia nuclear, sendo os de grau IV, distinguidos pelo aumento da 

celularidade, proliferação endotelial e necrose (BUCKNER et al., 2007; OHGAKI & 

KLEIHUES, 2007; VESCOVI et al., 2006). A outra classe é composta de tumores que tem 

um potencial de invasão mais limitado, comportamento menos agressivo e uma capacidade 

reduzida para transformação maligna. Nesta classe estão incluídos: astrocitoma pilocítico 

juvenil (OMS grau I), xantoastrocitoma pleomórfico e astrocitoma subependimário de 

células gigantes (BUCKNER et al., 2007; OHGAKI & KLEIHUES, 2007; VESCOVI et 

al., 2006).  

 

Dependendo do grau de anaplasia, outras três variações histológicas (astrocitomas 

fibrilar, gemistocítico e protoplasmático) são reconhecidas e não classificadas. As 

características histológicas e o comportamento pouco agressivo destes tumores impedem 

sua classificação no grupo dos gliomas infiltrativos. Outros tumores cerebrais primários 

são: os oligodendrogliomas, oligodendrogliomas mistos e ependimomas. Os astrocitomas e 

os oligodendrogliomas são freqüentemente considerados gliomas difusos, devido o seu 

crescimento infiltrativ. (KLEIHUES et al., 2000). 

O sistema de St Anne-Mayo fornece uma classificação dos astrocitomas com uma 

perspectiva de estabelecer prognóstico. Esse sistema é baseado na presença ou ausência de 

quatro critérios: I) atipia nuclear, II) mitose, III) proliferação endotelial, IV) necrose. A 

classificação tumoral é determinada pelo número desses critérios: 0 critério: grau I; 1 

critério: grau II; 2 critérios: grau III; 3 ou 4 critérios: grau IV. Utilizando-se esta 

classificação, a sobrevida média é inferior a 12 meses para o grau IV; 18 meses para o grau 

III; 4 anos para o grau II e média de 8 anos para o grau I. Contudo os avanços na biologia 

molecular permitem descrição precisa de anomalias e mutações genéticas possibilitando 

subsidios para um sistema de classificação mais preciso (VESCOVI et al., 2006). 

 

2.4.1 - Gliomas/Glioblastoma Multiforme (GBM) 

 

Gliomas correspondem à grande maioria de tumores do sistema nervoso central 

(SNC), sendo que os glioblastomas multiformes são os mais comuns e de maior grau de 
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malignidade. O tratamento destes tumores ainda é ineficiente, pois a sobrevida média de 

pacientes com glioblastoma é de um ano após o diagnóstico. A ressecção cirúrgica, quando 

possível, acompanhada de radioterapia e quimioterapia são o tratamento padrão. A 

tendência é que a quimioterapia assuma um papel cada vez maior, devido ao 

desenvolvimento de quimioterápicos mais seletivos e com menores efeitos prejudiciais 

(COSTA et al., 2002). 

Diferentes tipos de gliomas têm sido identificados e classificados de acordo com os 

tipos celulares predominantes no tecido tumoral. Os tumores astrocíticos, originados de 

astrócitos, correspondem a aproximadamente 75% dos casos de gliomas e apresentam uma 

subclassificação por graus, que variam de I a IV, quanto à malignidade. (OHGAKI & 

KLEIHUES, 2007) O grau I denominado astrocitoma pilocítico é considerado um tumor 

benigno e o glioblastoma multiforme (GBM) é caracterizado como grau IV, dado ao seu 

elevado grau de malignidade A classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), utilizada como padrão de classificação internacional de tumores astrocíticos, 

apresenta as diferentes classes existentes. Os tumores astrocíticos são classificados pelo seu 

grau de malignidade, sendo respectivamente: Astrocitoma pilocítico (grau I), Astrocitoma 

difuso (grau II), Astrocitoma anaplásico (grau III), Glioblastoma (grau IV) (VESCOVI et 

al., 2006; OHGAKI & KLEIHUES, 2007).  

O GBM é o mais freqüente e maligno tumor cerebral humano. O prognóstico desse 

tipo de tumor permanece pobre, apesar do tratamento padrão, com sobrevida global de 

menos de 20% após um ano e menos de 5% após dois anos. (Reardon et al., 2006). É 

caracterizado como um astrocitoma de alto grau por apresentar capacidade infiltrante e 

ausência de limitação. As células dos GBMs ajustam sua forma e volume rapidamente ao 

invadirem o parênquima cerebral sendo essencial para este processo a atividade de 

mecanismos de transporte de íons (LEFRANC et al., 2008). Estas células apresentam um 

modelo de distribuição tecidual difuso no cérebro, que impede a retirada total cirúrgica do 

tumor, tornando o prognóstico para o GBM bastante desanimador, pois a sobrevida média, 

quando combinadas radioterapia e quimioterapia, é de aproximadamente 14,6 meses 

(CAMPBELL et al., 2007; MATTOS et al., 2006; VESCOVI et al., 2006).  

Os GBMs podem ainda ser classificados em primários, quando se manifestam 

rapidamente, não havendo evidência de lesão maligna precursora e acometem pessoas com 

idade média de 55 anos; ou secundários, quando se desenvolvem mais lentamente, a partir 
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da progressão de um astrocitoma de grau II ou III (ver figura 1) e acometem 

preferencialmente adultos jovens, com idade média de 40 anos (KATZ et al., 2007; 

OHGAKI et al., 2004). Apesar destes tipos de tumores serem pouco diferenciados, ainda 

mantêm características que permitem sua classificação histológica, sendo este o método 

diagnóstico atualmente utilizado para a escolha da terapia mais adequada e determinação do 

prognóstico. Entretanto, a determinação do grau de malignidade pode variar com o 

observador, não garantindo a objetividade necessária para um diagnóstico preciso (LOUIS 

et al., 2001). Com o advento da classificação diagnóstica molecular, melhorias significantes 

têm sido reportadas nesta área (OHGAKI & KLEIHUES, 2007).  

 

 

 

 

Figura 1. Glioblastoma Multiforme Primário e Secundário 

(OHGAKI H & KLEIHUES P., 2007; Quiñones Hinojosa et al., 2007) 
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2.5 - Tratamento do Glioblastoma Multiforme  

 

De forma geral, o tratamento padrão para os casos de GBM é cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia. Infelizmente, a maioria dos pacientes com GBM sofre 

recidiva da doença após a terapia inicial (COSTA et al., 2002; GAN et al., 2009). Durante 

as últimas décadas, o aumento do conhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos 

no câncer serve de base para procura de novas estratégias terapêuticas mais eficientes 

(KATZ et al., 2007). 

2.5.1- Tratamento Convencional  

2.5.1.1 -Cirurgia 

O grau de extensão da cirurgia inicial é considerada como importante fator 

prognóstico estando diretamente ligado à sobrevida final para alguns tumores do sistema 

nervoso central (ver figura 2 e 3), como os gliomas de baixo e alto grau de malignidade, 

ependimomas, meduloblastomas e tumores de tronco de natureza benigna (PANG et al., 

2007). Alguns autores, entretanto não encontraram melhora do tempo de sobrevida, quando 

compararam a ressecção completa com a ressecção parcial, em estudos de meduloblastomas 

e outros tumores neuroectodérmicos primitivos (TNP), astrocitomas malignos, astrocitomas 

de baixo grau, tumores primários da medula, ependimomas e tumores de tronco 

(BUCKNER et al., 2007; PANG et al., 2007). 

A biópsia, como procedimento cirúrgico único, é considerada para tumores 

localizados em áreas eloqüentes, ou seja, as áreas que comandam a fala e a atividade 

motora. Embora o estadiamento T (tamanho tumoral) tenha sido relacionado ao prognóstico 

final em alguns estudos (JENKIN et al; 1990, TAIT et al; 1990, KHAFAGA et al; 1996) , 

outras, com maior número de pacientes não obtiveram o mesmo resultado quando levaram 

em consideração a extensão cirúrgica (PANG et al., 2007). Ficou evidente que o tamanho 

tumoral está mais relacionado com a possibilidade de ressecção do que sua influência 

independente de per si sobre o prognóstico, ou seja, tumores de maior volume levariam a 

pior prognóstico pela impossibilidade de ressecção cirúrgica (BUCKNER et al., 2007; 

PANG et al., 2007).  
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Figura 2: Tumor GBM visto pela ressonância magnética. A seta indica a localização do tumor 

(FONSECA et al., 2008) 

 

Figura 3: Cérebro humano acometido pelo GBM. As setas indicam a localização dos tumores. 

(COTRAN et al., 1994) 



 

30 

 

 

Algumas localizações dos tumores estão relacionadas a pior prognóstico, seja por 

maior dificuldade de acesso cirúrgico, ou por propriedades biológicas próprias como a 

predominância de determinados tipos histopatológicos. São eles os tumores de localização 

supratentorial e os primários de tronco cerebral (PACKER et al; 1994-A), os tumores da 

fossa posterior, não primários de tronco, mas que o invadem, e os gliomas do nervo óptico 

quando são localizados no quiasma ou mais profundamente no cérebro, embora alguns 

estudos não tenham encontrado essa relação (BRUCE & MESSNER, 2010; PANG et al., 

2007). Dentre os astrocitomas de baixo grau de malignidade, os primários localizados nos 

hemisférios e no cerebelo apresentam melhor evolução. Os astrocitomas de alto grau de 

malignidade apresentam piores taxas de sobrevida quando localizados em cerebelo e 

gânglios basais, quando comparados com aqueles primários dos hemisférios. Quanto aos 

TNPs supratentoriais, aqueles de localização pineal apresentam pior evolução que os 

demais. Os ependimomas anaplásicos apresentam melhor evolução quando infratentoriais 

(BUCKNER et al., 2007). 

Os tumores primários do tronco cerebral constituem um grupo de grande relevância, 

pois as taxas de sobrevida encontradas são muito pobres (BUCKNER et al., 2007). 

Resultados tão decepcionantes são atribuídos à localização delicada destes tumores, que na 

maioria dos casos se difundem para grandes extensões do órgão e atingindo centros vitais, 

tornam inviáveis as ressecções cirúrgicas, muitas vezes impedindo a realização de uma 

simples biópsia (PANG et al., 2007). Na maioria dos casos são gliomas de natureza 

maligna porém em alguns casos se tratam de tumores benignos. Atualmente, existe uma 

corrente mais intervencionista, no sentido de se tentar a ressecção cirúrgica naqueles casos 

considerados pelos exames de imagem como exofíticos, ou seja, tumores que têm o seu 

maior volume fora do órgão, que crescem no sentido do IV ventrículo ou espaço 

subaracnoideo. Mesmo nestes casos os índices de ressecção total é pequeno, em torno de 

10% dos casos e a mortalidade per operatória é muito elevada, cerca de 16% (BRUCE & 

MESSNER, 2010). 
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2.5.1.2 - Radioterapia 

A radioterapia tem papel fundamental na abordagem dos tumores do sistema 

nervoso central, sendo indicada para todos os tumores de natureza maligna e para alguns 

tumores benignos e de baixo grau de malignidade, quando não é possível a ressecção 

cirúrgica completa. Na radioterapia o mecanismo de ação parece estar relacionado com o 

bloqueio de mitoses e redução da massa tumoral e efeitos sobre a angiogênese. Sua 

utilidade está bem estabelecida e é utilizada após o tratamento cirúrgico, o que tem 

melhorado a sobrevida de pacientes com lesões do sistema nervoso, até mesmo a qualidade 

de vida. Doses e campos adequados são também relacionadas ao prognóstico (BRUCE & 

MESSNER, 2010). A radioterapia utilizada em pacientes com ependimomas eleva a taxa de 

sobrevida global após cinco anos. O meduloblastoma é um dos tumores do sistema nervoso 

central mais radiossensíveis. O tratamento local, do crânio e do neuroeixo é considerado 

padrão e não pode ser suprimido sob pena de comprometer a sobrevida final desses 

pacientes. Hoje, o principal debate está relacionado à redução de intensidade desse 

tratamento, intensificando outros como o quimioterápico, com o objetivo de reduzir as 

seqüelas tardias relacionadas à radioterapia, sobretudo na criança menor de três anos de 

idade  (BRUCE & MESSNER, 2010; LAPERRIERE et al., 2002). 

O tratamento com radiação não é sem risco e, portanto, são inevitáveis alguns 

efeitos nocivos sobre o cérebro e outros órgãos, principalmente em crianças (CHAO & 

SUH, 2006). A complicação mais freqüente é a alteração de memória em indivíduos com 

menos de 15 anos. Nos primeiros dias de tratamento há um edema cerebral reativo, que 

pode requerer desidratantes cerebrais para combatê-lo. Às vezes, há grande radionecrose do 

tumor que exigem tratamento cirúrgico. Outras alterações possíveis incluem: 

hipotireoidismo, hipopituitarismo, lesões do nervo óptico e vasculites. Também foi relatado 

oncogênese induzida por radiação, como também pacientes em que houve aparecimento de 

tumores de histologia diferente do tumor original. (CHAO & SUH, 2006; LAPERRIERE et 

al., 2002).  

Afim de reduzir essas complicações foram projetados equipamentos de radioterapia 

associada à Tomografia Computadorizada (TC) ou ressonância magnética, afim de 

identificar melhor as áreas a serem tratadas e utilizando elétrons, prótons e nêutrons. 
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Embora estes equipamentos tenham ajudado a diminuir os efeitos deletérios sobre o SNC, 

os danos ainda são grandes (LAPERRIERE et al., 2002). 

2.5.1.3 - Quimioterapia  

Nas primeiras tentativas de utilização da quimioterapia para tumores do sistema 

nervoso central, a escolha das drogas se baseava sobretudo em sua capacidade de 

penetração no encéfalo, ou seja, no baixo peso molecular e na lipossolubilidade da 

medicação, considerando-se secundária a sensibilidade tumoral de per si. Daí talvez os 

pobres resultados iniciais mencionados por muitos anos como justificativa para a não 

utilização da quimioterapia nesses tumores. Atualmente é amplamente aceito, que muitos 

quimioterápicos hidrossolúveis têm ação reconhecida sobre os tumores do sistema nervoso 

central, como os alquilantes e derivados da platina; porém, para que haja efeito sobre as 

áreas periféricas dos mesmos, nas quais a barreira hêmato-encefálica (BHE) não está 

rompida, muitas vezes são associados agentes lipossolúveis (PARNEY & CHANG, 2003; 

MINNITI et al., 2009). A capacidade das células tumorais em evadir-se da morte celular, 

bem como sua resistência à quimioterapia, constituem um desafio para a clínica. Além 

disso, uma das principais dificuldades com esses agentes é que a maioria não atravessa a 

BHE (PARNEY & CHANG, 2003; MINNITI et al., 2009). 

A otimização do emprego das drogas graças à farmacocinética, à exploração de seus 

sinergismos, de suas características radiossensibilizantes e a pesquisa do efeito-dose, 

permitiu mudar na década de 80, a visão da quimioterapia para tratamento dos tumores do 

sistema nervoso central (PARNEY & CHANG, 2003). 

Existe ao nível dos capilares cerebrais um sistema de filtro impedindo que 

moléculas hidrossolúveis ionizadas ou com peso molecular maior que 200 micra passem 

para o meio extravascular (BRUCE & MESSNER, 2010). Essa filtragem corresponde a 

uma estrutura particular do endotélio dos vasos cerebrais, ou seja, as junções intercelulares 

são muito fechadas, não existindo zonas de passagem e, portanto o líquido intersticial 

cerebral fica ultra-filtrado. Teoricamente, a BHE impediria a passagem dos citostáticos, o 

que justificou a crença, amplamente aceita até cerca de trinta anos, de que os tumores do 

sistema nervoso central não poderiam ser alcançados pelas drogas quimioterápicas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parney%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parney%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parney%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
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(PARNEY & CHANG, 2003). Na década de 70 esse conceito começou a ser questionado à 

medida que se observou que radioisótopos e contrastes penetravam bem em lesões 

tumorais, não o fazendo no restante do cérebro. Porém, a barreira não estava 

completamente rompida, uma vez que algumas drogas, principalmente hidrossolúveis, eram 

bastante eficazes em determinado tumor sistêmico, não o sendo igualmente quando esse era 

originário do sistema nervoso central. Criou-se um novo termo, a barreira hêmato-tumoral 

(BHT) que seria mais permeável para drogas hidrossolúveis, embora não completamente 

(MINNITI et al., 2009). Na área cerebral circunjacente ao tumor, a permeabilidade dos 

capilares se aproxima de valores semelhantes aos da BHE. Por outro lado, as áreas mais 

centrais do tumor contêm mais células em repouso, sendo portanto mais resistentes ao 

efeito da quimioterapia, enquanto que na periferia há maior número delas em multiplicação 

(BRUCE & MESSNER, 2010; MINNITI et al., 2009; PARNEY & CHANG, 2003). 

O papel da quimioterapia hoje se encontra mais definido, sendo a quimioterapia 

considerada como uma importante arma terapêutica e usada em esquemas iniciais de 

tratamento, intercalada com a cirurgia e radioterapia e não só empregada para tumores de 

alto grau de malignidade, mas também naqueles de baixo grau (BRUCE & MESSNER, 

2010). A quimioterapia é mesmo considerada como tratamento único para crianças menores 

de três anos de idade, permitindo a retirada completa da radioterapia em alguns casos, ou 

adiando o seu início para mais tarde, quando a tolerância do tecido nervoso às irradiações é 

maior (KATZ et al., 2007).  No momento atual, a maioria dos ensaios terapêuticos tem 

como objetivo principal avaliar as drogas que teriam melhor ação terapêutica e menor 

toxicidade sistêmica e que provocariam seqüelas menores a longo prazo (BRUCE & 

MESSNER, 2010). Não obstante, é importante ressaltar que alguns estudos clínicos 

demonstraram que o esquema quimioterápico utilizado não levou à melhora da sobrevida 

para alguns tipos de tumores do sistema nervoso central, como aqueles primários do tronco 

cerebral, enquanto que em outros, apesar de haver melhora de evolução com o tratamento 

multimodal, o papel da quimioterapia ainda necessita ser mais bem documentado 

(PARNEY & CHANG, 2003). 

O agente quimioterápico ideal deve ser de baixo peso molecular, lipossolúvel e 

ainda possuir baixo grau de ionizaçã. (PARNEY & CHANG, 2003; MINNITI et al., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parney%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parney%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parney%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parney%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12952300
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Por esses motivos, existe um grande interesse na identificação de novos compostos que 

sejam efetivos no tratamento de pacientes que não respondem aos quimioterápicos 

disponíveis. Os terpenos, por exemplo, são compostos naturais com propriedades 

antimitóticas que podem ser usados nesses casos (BELANGER, 1998). Entre eles, destaca-

se o Monoterpeno Álcool Perílico (AP) por atender aos pré-requisitos atuais para um 

quimioterápico ideal. 

 

2.6 - Células-Tronco Tumorais  

 

 

A recente identificação e estudos funcionais de células-tronco tumorais (CTTs) em 

vários cânceres humanos, incluindo glioblastoma (GBM) e meduloblastoma, têm 

fornecido fortes evidências para apoiar seus papéis críticos na iniciação e propagação de 

cânceres humanos. CTTs são definidas como células dentro de um tumor que possuem a 

capacidade de se auto-renovar e produzir as linhagens heterogêneas das células cancerosas 

que compõem o tumor. Eles compartilham muitas das características das células-tronco 

normais do tecido, o que poderia ajudar a explicar algumas características clínicas, tais 

como hierarquia tumoral, metástase, recidiva e resistência a terapias (BIDLINGMAIER; 

ZHU & LIU, 2009; Wan et al., 2010; KEMPER et al., 2010; LATHIA et al., 2011; 

SCHULENERG et al. 2010). 

A existência de células-tronco de tumor cerebral (CTTCs) é suportado por 

evidências que mostram que a proliferação de células progenitoras e / ou células tronco na 

zona subventricular do rato pode ser transformado por substâncias cancerígenas ou pela 

manipulação de algumas vias chave da sinalização que levam à gliomagênese. Células-

tronco neurais (CTNs) e CTTCs também compartilhar marcadores comuns; respondem 

aos mesmos estímulos externos; apresentam capacidades de auto-renovação e 

diferenciação; e possuem atividade de telomerase , resistência a apoptose e aumento de 

atividade de transportador  de membrana . Além disso, tanto CTNs e CTTCs ativam vias 

canônica de sinalização como Wnt, Notch e Hedgehog que regulam a auto-renovação e de 

propriedades de células-tronco (BEIER et al., 2007; WAN et al., 2010). 

Bao e colaboradores (2006), mostraram em seus estudos que as células-tronco 

tumorais (CD133+ - proporção de aproximadamente 5 – 30% da população celular) de 



 

35 

 

gliomas promovem a radiorresistência devido à ativação preferencial da resposta a danos 

no DNA maior que nas demais células. Após radiação, essa população foi enriquecida 

tanto in vivo quanto in vitro, aumentando a tumorigenidade das células restantes. Além 

disso, outros estudos mostraram que as células-tronco de diversos tumores expressam 

proteínas resistentes a múltiplas drogas. Desta forma, esta propriedade biológica da célula-

tronco tumoral pode explicar a falha dos quimioterápicos a longo prazo para tratamento de 

gliomas (BEIER et al., 2008; SALMAGGI et al., 2006). 

A hipótese das células tronco tumorais pode afetar a maneira atual de diagnosticar 

e tratar tumores. O objetivo terapêutico mudaria de eliminar a maior parte das células que 

se dividem rapidamente e são totalmente diferenciadas, para focar na população de 

células-tronco que representa a minoria da massa tumoral, mas que funciona como o 

combustível do tumor promovendo seu crescimento. Essa transição destaca a necessidade 

de um trabalho de laboratório para fornecer informações sobre a genética e epigenética 

dessas células, e identificar as reais característica de "tronco". Tais estudos requerem 

populações puras de células. Isto é especialmente verdade para as células, tais como 

células tronco tumorais que se espera que sejam raras, como suas assinaturas de expressão 

são inundadas pela maioria das células-não-tronco em amostras de tumor inteiro, isso 

resulta em uma média assinatura para a população mista, em vez de uma assinatura 

específica para as células tronco. Assim, o desenvolvimento de métodos in vitro 

confiáveis para enriquecer essas células e permitir a identificação das principais 

características chave constitui um passo preliminar importante (WAN et al., 2010). 

 

2.6.1 - Cultura de células-tronco tumorais 

 

Tradicionalmente, as células de glioma foram cultivadas na presença de soro como 

culturas aderentes. As culturas de células tumorais são cultivadas em soro, mas ao 

contrário do fenótipo invasivo visto em gliomas de paciente, essas culturas em soro 

produzem tumores circunscritos em modelos de xenoenxerto intracraniano (RADAELLI 

et al., 2009). Expressão gênica em culturas em soro pode ser drasticamente diferente do 

tumor original (LEE et al., 2006). Como células-tronco neurais, células-tronco de gliomas 

podem ser cultivados em meio isento de soro com o fatores de crescimento EGF e FGF . 

Culturas do tipo neuroesfera são atualmente o método mais comum usado para propagar 
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células-tronco de glioma, mas uma nova técnica in vitro para cultivar células-tronco de 

glioma está surgindo, essa utiliza placas revestidas com laminina e meio isento de soro 

(GALLI et al., 2004). 

 

2.6.1.2 - Cultura em neuroesfera 

 

A presença de auto-renovação das células-tronco de glioma foi demonstrado pela 

primeira vez em 2003. Dois laboratórios demonstraram que o tecido de glioma em meio 

de cultura isento de soro suplementado com fatores de crescimento formar esferas não-

aderentes com um aumento da população de célula tronco de glioma. As culturas de 

glioma em neuroesfera mantém perfis genéticos semelhantes aos tumores dos pacientes 

originais e tumores invasivos em forma xenoenxertos intracranianos (ERNST et al., 2009;. 

LEE et al, 2006;. SINGH et al, 2004). Quando plaqueadas a uma densidade clonal, cada 

neuroesfera surge a partir de uma célula-tronco individual do glioma ou de uma célula 

trânsito-amplificadora. Apesar da sua origem clonal, neuroesferas são agregados 

heterogêneos que consistem de células-tronco de glioma, células trânsito-amplificadoras e 

células de glioma mais diferenciadas. 

A percentagem de formação de neuroesferas pode variar muito entre as culturas de 

glioma, a formação neuroesfera é aumentada quando as células tronco neurais são 

transformadas (LI et al., 2009). A maioria das células em uma neuroesfera são células  

trânsito-amplificadoras. (AHMED, 2009). quando estas culturas de neuroesfera são 

dissociadas em células individuais, uma pequena percentagem das células podem formar 

neurosferas secundárias e terciárias para muitas passagens (CHEN et al, 2010;. 

REYNOLDS & WEISS, 1996). Células-tronco de glioma têm uma elevada capacidade de 

proliferar, se auto-renovar e robustamente formam neuroesferas secundárias. 

Quando exposto a soro de bovino fetal, células em neuroesfera diferenciam-se em 

células da linhagem do tumor original (SINGH et al., 2003). Portanto, gliomas 

diferenciam preferencialmente em astrócitos, mas uma diferenciação múltipla pode 

ocasionalmente ser observada com linhagens neuronais, e algumas células anormais com 

fenótipos mistos. Deve notar-se que essas linhagens são baseadas em marcadores, mas não 

em função. Por exemplo, o teste decisivo para um neurônio é um potencial de ação, o qual 

não é testado. Também, uma diferença significativa entre células-tronco neurais e culturas 
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de células-tronco de glioma é de que a diferenciação ocasionada pelo soro em células-

tronco neurais normais é permanente (LEE et al., 2006), enquanto que as linhagens de 

glioma estabelecidos como culturas em soro podem ser convertidas em neuroesferas em 

meio isento de soro (GILBERT et al, 2010; QIANG et al, 2009). 

Culturas de neuroesfera expressam genes conhecidos de células tronco neurais, tais 

como Musashi-1, Sox2, Nestina, e Bmi-1 (HEMMATI et al., 2003). Marcadores de 

células-tronco de membrana, tais como CD133 e CD15, também são expressos em 

culturas de neuroesfera e são discutidos em mais detalhe nas seções subseqüentes. 

Utilizando ensaios de neuroesfera para analisar o conteúdo de células-tronco em gliomas 

pode ser complicado. Como mencionado acima, ambas as células-tronco e as células 

trânsito-amplificadoras de glioma são capazes de formar neuroesferas. Além disso, o 

agregado de neuroesferas e fusível com uma outra quando as células são semeadas em 

densidades elevadas (SINGEC et al., 2006). Portanto, o número de neuroesferas é uma 

medida do número de ambas as células-tronco de glioma e trânsito amplificadoras, isso é 

evitado plaqueando as células em baixa densidade. Apesar dessas preocupações, culturas 

do tipo neuroesfera continuam a ser um instrumento valioso de investigação em células-

tronco de gliomas.  

 

 

2.6.2 - Marcadores de células-tronco tumorais de gliomas 

 

A exigência adicional para células-tronco do câncer colocadas por alguns 

pesquisadores é a expressão do marcador. Enquanto marcador, informação de sua 

expressão por si só não pode ser um fator determinante singular de uma célula-tronco do 

câncer, assim como não deveria, para uma célula-tronco somática. (LATHIA et al., 2011; 

SCHULENERG et al. 2010). Para os tumores que apresentam uma grande 

heterogeneidade, tais como GBMS, expressão do marcador pode servir como um bom 

ponto de afirmar, mas a análise funcional é um fator determinante crítico para a presença 

de uma célula-tronco do câncer. O fator mais crítico na definição de uma célula tronco do 

câncer é a habilidade de originar tumor em um sítio secundário. Com tal definição no 

lugar, muitas das controvérsias e confusão no que diz respeito às células-tronco do câncer 

podem ser evitados (LATHIA et al., 2011). 
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Se traçar paralelos entre células tronco/progenitores neurais (CTPNs) no cérebro e 

para as células-tronco do GBM, ambos parecem ter funções semelhantes (manter um 

órgão normal ou anormal). Como tal, a nossa compreensão das células-tronco GBM tem 

se beneficiado muito dos ensaios que utilizam NSPCs. Além disso, a maioria dos modelos 

de células-tronco do câncer, incluindo os de células-tronco GBM, têm contado com 

modelo de transplante do rato. Com ensaios de avaliação in vitro e em in vivo, seria 

teoricamente possível avaliar qual ou quais marcadores são os melhores para o 

enriquecimento das células-tronco GBM (LATHIA et al., 2011; SCHULENERG et al. 

2010). 

Embora isso tenha sido uma área de grande esforço para aqueles que trabalham 

com GBM e outros sistemas de células-tronco do câncer, existem várias advertências que 

devem ser considerados na avaliação do marcador. Primeiro, no cérebro normal (tanto no 

embrião e adulto), ao contrário de outros sistemas, não existe um único marcador que 

define NSPCs. Em segundo lugar, dada a heterogeneidade dos GBMs, é improvável que 

um único e definitivo marcador seja capaz de enriquecer de células-tronco GBM em todos 

os casos. Como tal, abordagens integrando vários marcadores, quer por uma escolha 

positiva ou negativa é provável que seja bem sucedida. Neste contexto, vários marcadores 

de superfície celular têm sido propostos para enriquecimento de células-tronco GBM 

(LATHIA et al., 2011). 

 

A maioria dos marcadores de células utilizados para a superfície de células-tronco 

de glioma são CD133, CD15, e A2B5. Novos, marcadores menos caracterizados também 

estão sendo testados para as células-tronco de glioma. Quando as células são isoladas a 

partir de tumores ou culturas de glioma com estes marcadores, as suas características de 

células-tronco podem ser analisadas com base na expressão de genes de células-tronco, as 

capacidades de diferenciação em multilinhagens e formação de neuroesferas, no entanto, a 

formação de tumores em modelos de xenoenxerto é o método mais importante para 

confirmar que um marcador identifica a população de células-tronco glioma. Apesar do 

sucesso na utilização de muitos marcadores de superfície celular, tais como CD133, 

tornou-se vez mais claro que os gliomas individuais são muito heterogêneos e, além disso, 

os tumores variam muito de paciente para paciente (PHILLIPS et al., 2006). Atualmente 

não consentimento universal sobre a coleção de marcadores ideais para o isolamento de 
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uma população pura de células-tronco de glioma (GILBERT & ROSS, 2009). Além disso, 

para complicar o campo das células-tronco de glioma, alguns dos marcadores utilizados 

parecem ser relevantes apenas quando as células são isoladas diretamente a partir do 

tumor do tecido. A heterogeneidade dos gliomas malignos pode tornar difícil a utilização 

de um único conjunto de marcadores para identificar e purificar as células-tronco do 

glioma em cada glioma. (GILBERT & ROSS, 2009; PHILLIPS et al., 2006). 

 

2.6.2.1 - CD133 como marcador de células-tronco tumorais  

 

CD133 (também conhecido como Prominin-1), foi descoberto pela primeira vez 

como um marcador de superfície celular para as células-tronco hematopoiéticas 

(BIDLINGMAIER; ZHU & LIU, 2009; LATHIA et al., 2011; MIRAGLIA et al., 1997). 

No cérebro humano fetal, CD133 é um marcador para as células-tronco neurais (UCHIDA 

et al., 2000). Desde sua descoberta inicial em células-tronco hematopoéticas, epítopos de 

CD133 têm sido encontrados expressos em uma grande variedade de outras populações de 

células tronco e progenitoras , muitas vezes em combinação com um repertório de outros 

marcadores. Com o desenvolvimento mais recente da hipótese de CTTs, há uma 

crescente evidência da  existência de expressão do epítopo CD133 expressar  em 

populações de células tronco de vários tipos de tumores, incluindo ependimoma, câncer de 

próstata, câncer de cólon, câncer de pulmão, carcinoma hepatocelular, carcinoma de 

laringe, melanoma câncer de ovário, câncer de pâncreas, gliomas e osteossarcoma. Dada 

a atividade e progresso rápido neste campo, é provável que mais exemplos da expressão do 

epítopo CD133  em outras populações populações  de células tronco tumorais seja 

relatada em um futuro próximo (BIDLINGMAIER; ZHU & LIU, 2009; Wan et al., 2010; 

SCHULENERG et al. 2010). 

Expressão de CD133 também tem sido observada em intermediários das células 

gliais radiais no cérebro pós-natal precoce, e em células-tronco no cérebro adulto 

(COSKUN et al, 2008; PFENNINGER et al, 2007). Astrócitos neurogénicos na região 

neural de células-tronco da zona subventricular não expressam CD133. Apesar de sua 

inconsistente expressão em células-tronco neurais adultas, CD133 foi utilizado para isolar 

populações de células-tronco do câncer de vários tipos de tumores cerebrais (SINGH et al, 

2003; SINGH et al, 2004). Expressão de CD133 em astrocitomas anaplásicos e 
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glioblastoma multiforme varia entre pacientes e grau do tumor, com relatórios de 0 - 64% 

(OGDEN et al, 2008; SINGH et al, 2003; SINGH et al, 2004;. SON et al, 2009).  

CD133 + de gliomas são capazes de se diferenciar em multilinhagens e têm uma 

elevada capacidade para a formação de neuroesfera. Já as células CD133- não proliferam 

em culturas do tipo neuroesfera. Além disso, as células CD133 + de gliomas expressam 

níveis significativamente mais elevados de genes de células-tronco neurais, tais como a 

nestina, GFAP, Msi-1 (GURSEL et al., 2011), leucina zipper quinase materno 

embrionário (MELK) e CXCR4 (LIU et al., 2006) e até mesmo de células-tronco 

embrionárias como: OCT4, Nanog, SOX2 e SSEA, (FIELD et al., 2010) . Estes dados 

suportam o genótipo de células-tronco das células CD133 + como células-tronco de 

glioma, e sugere que vias de sinalização semelhante podem ser envolvidos em condições 

normais de células-tronco neurais e em tumores do cérebro. O padrão-ouro para classificar 

uma célula como uma célula-tronco de glioma é que ele pode formar um tumor 

xenoenxerto que é capaz de transplantes em série em ratinhos imunodeficientes. CD133 + 

de glioma têm um aumento da capacidade de iniciação do tumor após transplante 

intracraniano em ratinhos (SINGH et al., 2004). 

A injeção de apenas 100 células CD133 + resulta em tumores capazes de 

transplante em série, enquanto 100.000 células CD133- injetadas não formam tumores. É 

importante notar que os laboratórios que tiveram mais sucesso com o estudo de células-

tronco de glioma baseados na expressão de CD133 isolaram as células de amostras de 

tumores de paciente e amostras frescas de xenoenxerto (BAO et al, 2006a.; SINGH et al, 

2004;. WANG et al, 2010). 

CD133 têm se mostrado ser um marcador útil de GBM-tronco e outras células-

tronco cancerosas. No entanto, CD133 não é consistentemente expressa em todos os GBMS 

e relatórios recentes têm demonstrado que células CD133 negativo são capazes de dar 

origem a tumores no ensaio de transplantes. Confusão na utilização do CD133 para 

separação de células ativadas por fluorescência (FACS) são relatos recentes de que sua 

expressão é dependente  do ciclo celular  e por isso, é possível perder uma população de 

células CD133-positivos durante a classificação. Isso justificaria a formação de tumor por 

CD133 “negativo”. Quando presente, a expressão CD133 pode ser um método útil para o 

enriquecimento de células-tronco GBM, no entanto, a baixa expressão em alguns tumores 

sugere que marcadores adicionais precisam ser explorados. Além disso, quando começamos 
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a compreender a função biológica do CD133 em maiores detalhes, estamos propensos a 

apreciar plenamente a sua contribuição para o entendimento das células-tronco GBM e da 

biologia das células-tronco do câncer como um todo (LATHIA et al., 2011). 

Camundongos CD133 knockout manifestam uma degeneração progressiva dos 

fotorreceptores que leva a perda de visão total (Zacchigna et al., 2009). É surpreendente 

que, com a ampla gama de expressão de células que expressam CD133 por todo o corpo e 

sua relação com as células-tronco não há mais defeitos no desenvolvimento. No entanto, 

os autores sugerem que novos estudos para caracterizar os ratos em condições de tensão 

podem descobrir outros defeitos no modelo do rato CD133 knockout. Uma explicação 

adicional é que os membros da família Prominin-2, que podem proporcionar funções 

redundantes, é co-expressa na maioria dos tecidos, com excepção da retina (FARGEAS et 

al., 2003). Para além do seu envolvimento no desenvolvimento da retina, pouco se sabe 

sobre a função do CD133. Relatórios recentes demonstram que a sua expressão pode ser 

dependente do ciclo celular (BEIER et al, 2007; JAKSCH et al, 2008) ou reguladas por 

ambientes hipóxicos (GRIGUER et al., 2008). Além disso, no intestino delgado e na 

próstata, o CD133 marca tanto as populações de células trânsito-amplificadoras como as 

de células-tronco (GREY et al, 2009; SNIPPERT et al, 2009). Estes dados implicam que o 

CD133 pode apenas identificar um subconjunto de células-tronco do glioma que estão 

proliferando ativamente, e CD133 + podem incluir populações de células progenitoras.  

Uma preocupação crescente para CD133 como um marcador de células-tronco de 

glioma é que até 40% dos tumores recém-isolados de glioma não expressam CD133 (SON 

et al., 2009). Tumores negativos para expressão de CD133 ainda possuiam células com 

características de células-tronco, como propriedades de auto-renovação, diferenciação em 

multilinhagem e formação de tumor xenoenxerto (BEIER et al., 2007). Diferenças na 

expressão de CD133 entre os gliomas podem ser o resultado da origem da célula tumoral-

iniciadora (LOTTAZ et al., 2010). As células CD133 + isoladas de tumores expressam 

uma assinatura gene "proneural" e assemelham-se a de células-tronco neurais fetais, 

enquanto as células CD133- de tumores têm genes "mesenquimais" e assemelham-se a 

células-tronco neurais adultas.  

As diferenças no perfil de genes das células CD1333 + e CD133- de tumores não 

são artefatos de culturas do tipo em neuroesfera, porque os tipos de tumores são ainda 

agrupados, quando as células são cultivadas como cultura em laminina. Para complicar 
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ainda mais o uso de CD133 como um marcador de células-tronco de glioma, as células de 

muitos gliomas expressam uma forma truncada do CD133 que não é reconhecida por 

anticorpos comumente utilizados (OSMOND et al., 2000). Coletivamente, estes dados 

demonstram que o CD133 não é um marcador de células-tronco universal para GBMs e é 

importante destacar os limites de seleção de células-tronco de glioma utilizando usando 

CD133. 

 

2.6.2.2  - CD133 é um marcador válido para prognóstico?  

 

Quando isolado de tumores no cérebro humano, CD133 + exibe propriedades de 

células-tronco in vitro (maior capacidade de proliferação, auto-renovação, diferenciação e 

crescimento do tipo neuroesfera), e inicia o crescimento do tumor in vivo. Somente a 

fração positiva de CD133 do tumor contém células que são capazes de iniciação um tumor 

no cérebro do rato NOD SCID, e pode reconstituir o fenótipo do  tumor original  do 

paciente. Injeção de apenas 100 células CD133 + produziu um tumor que poderia ser 

transplantado em série, ao passo que injeções de 105 células CD133- não conseguiram 

produzir qualquer tumor. A pequena fração de células CD133 + são preferencialmente 

resistente à agentes quimioterápicos e radiação, e expressam altos níveis de mRNA para 

transportadores ABC BCRP1, a O6-metilguanina-DNAmethyltransferase, marcadores 

associados com precursores neurais, e reguladores  negativos de apoptose, e poderia assim 

ser responsável pela recorrência  pós-tratamento. Nomeadamente, e de relevância clínica, 

a proporção de células CD133 + em uma coorte de 95 pacientes com gliomas, bem como a 

sua organização topológica em clusters, foi um significativo fator prognóstico para a 

sobrevida livre de progressão e, em geral uma sobrevivência independente do grau do 

tumor, extensão da ressecção e idade do paciente. Além disso, a proporção de células 

CD133 + é fator de risco independente  para o novo crescimento do tumor e  tempo para 

progressão maligna em OMS (Organização Mundial de Saúde) tumores grau 2 e 3.Estes 

dados fornecem uma ligação direta entre a expressão de CD133  e a evolução do paciente,   

apoiando ainda mais o significado clínico CD133 + e células tronco de gliomas. De 

qualquer forma, um paradoxo existe, como o acúmulo de relatórios têm demonstrado a 

existência de CD133-células tronco tumorais. (WAN et al., 2010) 
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Metellus e colaboradores (2010) realizaram um estudo prospectivo do tipo coorte 

com 61 pacientes com GBM primários. Eles observaram que os pacientes com menor 

quantidade de RNAm de CD133 tiveram um melhor prognóstico com o tratamento 

convencional (radioterapia combinada com a quimioterapia com temozolamida) em relação 

aos paciente com CD133 elevados (METELLUS et al., 2010). Estes achados constituem 

evidências conclusivas de que a medida da expressão do RNAm do  CD133 (conhecido 

como o marcador de células tronco tumorais) possui impacto na sobrevida dos pacientes 

com GBM, dando suporte para a hipótese atual de tumor de células-tronco cerebrais 

(FERRANDINA et al., 2009; METELLUS et al., 2010). 

Um melhor ou pior prognóstico está relacionado à quantidade de células-tronco 

tumorais no tumor, uma vez que, essas células apresentam resistência aos agentes 

quimioterápicos convencionais (LIU et al., 2006) e também ao tratamento mais eficaz 

quando o assunto é glioblastoma: a radioterapia (SHIDENG et al., 2006).  

Desta forma, faz-se necessário a busca de novos fármacos que consigam atuar 

sobre as células tronco tumorais do glioblastoma, evitando assim que ele cresça 

novamente (JI et al., 2010).  

 

 

2.7 – Microtúbulos 

 

Os microtúbulos têm sido há muito considerados como um alvo ideal para a 

quimioterapia devido ao papel essencial que desempenham na mitose, formando o 

aparelho de fuso dinâmico. Como tal, há uma grande variedade de compostos atualmente 

em utilização clínica e em desenvolvimento que atuam como agentes anti-mitóticos, 

alterando dinâmica dos microtúbulos (STANTON et al., 2011). 

Os compostos que afetam a dinâmica dos microtúbulos são particularmente 

importantes na quimioterapia do câncer. Taxol, Taxotere, vinblastina e vincristina são 

exemplos importantes de agentes antimicrotúbulo clinicamente eficazes anti-câncer. 

Medicamentos com base em compostos antimicrotúbulos combretastatina e criptoficina 

estão em ensaios clínicos, e outros agentes promissores, antimicrotúbulos estão em 

desenvolvimento pré-clínico (STANTON et al., 2011). Microtúbulos são, portanto, um 

alvo atraente para o desenvolvimento de drogas no futuro (BARRON et al., 2003) e servir 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ji%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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como alvos farmaceuticamente validados para quimioterapia antineoplásica (STANTON 

et al., 2011). 

Tubulina é a principal proteína de microtúbulos, um componente chave do 

citoesqueleto de células eucarióticas e está envolvida na mitose, na divisão celular, na 

forma da célula, no transporte intracelular e na motilidade (BONNE et al., 1985). Tubulina 

pode interagir com uma variedade de agentes naturais e sintéticos estruturalmente 

diversos. Os compostos podem reagir ou ligar em vários locais da tubulina ou com grupos 

sulfidrilo na tubulina. Alguns agentes anti-mitóticos como por exemplo: paclitaxel, dos 

alcalóides da vinca, são clinicamente eficazes (JORDAN et al., 1998;. STANTON et al, 

2011). 

O sucesso com paclitaxel levou a um interesse renovado em química de produtos 

naturais. A descoberta de agentes, tais como a epotilonas e eleuterobina, que agem de uma 

maneira similar à do paclitaxel, estimulou grande atividade entre os químicos, biólogos e 

clínicos. Provavelmente, muitos novos fármacos para o tratamento do câncer irão atuar na 

tubulina (JORDAN et al., 1998). 

 

 

2.8 - Álcool Perílico (AP)  

 

Novas drogas quimioterápicas têm sido desenvolvidas, sendo a maioria originada de 

fontes naturais, como os vegetais. Os terpenos são exemplos de tais compostos com 

propriedades antimitóticas de grande interesse médico (BELANGER, 1998; FERNANDES 

et al., 2005). Esses hidrocarbonetos são classificados de acordo com o número de unidades 

isoprênicas formadoras em: hemiterpenos (C5, 1 unidade isoprênica), monoterpenos (C10, 

2 unidades isoprênicas), sesquiterpenos (C15, 3 unidades isoprênicas), diterpenos (C20, 4 

unidades isoprênicas) e politerpenos (C5)n (MCGARVEY & ROTEAU, 2005). 

Monoterpenos tendem a ser altamente voláteis e freqüentemente constituem os 

componentes primários de óleos essenciais, a fragrância principal das plantas. Os óleos 

essenciais são utilizados em perfumes e como aromatizantes para cosméticos e alimentos 

(BOIK, 2001; HUDES, 2000). O limoneno é um monoterpeno monocíclico presente em 

cascas de frutos cítricos, principalmente de limão e laranja. Este composto de baixa 

toxicidade possui atividade quimiopreventiva e quimioterapêutica contra vários tipos de 
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tumores, devido a sua capacidade de inibir a isoprenilação pós-traducional de GTPases, 

incluindo membros da família Ras (GELB, et al., 1995; HOLSTEIN & HOHL, 2003). A 

isoprenilação é importante para a associação das GTPases com a membrana plasmática, 

tornando estas proteínas capazes de atuarem na via de sinalização requerida para o 

crescimento e proliferação celular (GELB, et al., 1995; HOLSTEIN & HOHL, 2003; 

NAKADA et al., 2007). 

A alta dose de limoneno (1000mg/Kg/dia) necessária para os efeitos benéficos tem 

limitado seu uso. Por este motivo, outros monoterpenos passaram a ser investigados, 

principalmente seus metabólitos álcool perílico e ácido perílico. Em humanos, 

aproximadamente 40% do limoneno é metabolizado a ácido perílico. O AP também é 

metabolizado a ácido perílico, porém numa taxa mais alta, quando comparada com a do 

limoneno (BOIK, 2001; CHOW et al., 2002).  

O AP, um monoterpeno monocíclico hidroxilado, também encontrado 

principalmente nos óleos essenciais de limão, lavanda, hortelã, sálvia, sementes de aipo, 

bergamota selvagem, gengibre e cerejas, por possuir uma atividade antitumoral mais 

potente, é considerado como uma substância com potencial atividade regressora de 

diferentes tumores, incluindo mamários, pancreáticos e cerebrais (YURI et al., 2004; 

FONSECA et al., 2006a, 2006b e 2007; MATOS et al., 2008), efeito radiossensibilizador 

(RAJESH et al., 2003) e significante inibição da angiogênese (LOUTRARI et al., 2004). 

Diversas atividades antitumorais do AP já foram descritas. É capaz de bloquear o ciclo 

celular e causar apoptose em células leucêmicas (CLARK et al., 2002), de tumor pulmonar 

(YERUVA et al., 2007) e adenocarcinoma (ELEGBEDE et al., 2003; WISEMAN et al., 

2007), ativar proteínas apoptóticas (CLARK, 2006), inibir angiogênese (LOUTRARI et al., 

2004), inibir metástase em células de glia (BALASSIANO et al., 2002), inibir proliferação 

de células de câncer de pulmão (XU et al., 2004), inibir migração (WAGNER et al., 2002) 

e proliferação de células de tumor de mama (YURI et al., 2004), induz apoptose em células 

de GBM (FERNANDES et al., 2005) e tumores de fígado (MILLS et al., 1995), inibir 

enzimas que realizam prenilação (GELB et al., 1995), inibir a expressão e função do 

receptor de androgênio em tumores de próstata (CHUNGA et al., 2006), alterar 

citoesqueleto e expressão de p34 em células de adenocarcinoma (CERDA et al., 1999), 

inibir transativação de AP-1 em tumores de pele (BARTHELMAN et al., 1998) e inibir 

NFκB (BERCHTOLD et al., 2005).  
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É importante salientar que o AP é também inibidor da isoprenilação da proteína 

Ras, atuando desta forma, no controle da proliferação celular (CHAUDHARY et al., 

2009; HOLSTEIN & HOHL, 2003), na ativação das vias pró-apoptóticas e bloqueando o 

ciclo celular de diferentes células tumorais in vitro (FERNANDES, et al., 2005; HAAG et 

al., 1992; XU, et al., 2004; YERUVA et al., 2007).  

 

2.9 - Estratégia terapêutica para GBM com Álcool Perílico por via inalatória 

 

Estudos clínicos da administração oral de AP (Fase I/II) a pacientes portadores de 

diferentes tumores sólidos malignos encontram-se em andamento (RIPPLE et al., 2000; 

HUDES et al., 2000; AZZOLI et al., 2003; BAILEY et al., 2004; STEARNS et al., 2004; 

STRATTON et al., 2010). Nenhuma evidência de toxicidade hepática, renal ou 

neurobiológica tem sido relatada. Porém foram observados efeitos colaterais afetando o 

trato gastrointestinal (HUDES et al., 2000; AZZOLI et al., 2003).  

Estudos da administração do AP por via nasal também vêm sendo realizados, com 

diminuição da massa tumoral, melhora do quadro clínico e aumento da sobrevida em 

diversos pacientes com gliomas malignos recidivos, além da redução dos efeitos colaterais 

do trato gastrointestinal (FONSECA et al., 2006a, 2006b, 2007 e 2008). 

Estudos (KAASA et al., 2010; ALI et al., 2010; PATIL et al., 2010; PATHAN et 

al., 2009) inferem que entre as vantagens da administração nasal pode-se citar: 1) método 

rápido, confortável e não invasivo; 2) a rica vasculatura e alta permeabilidade da mucosa 

nasal acentua a absorção do agente terapêutico; 3) ultrapassa a BHE reduzindo exposição 

do SNC a efeitos colaterais sistêmicos; 4) não requer nenhuma modificação do agente 

terapêutico; 5) proporciona aplicação de drogas combinadas; os níveis sistêmicos; 6) 

atividade farmacológica é alcançada rapidamente e com poucos efeitos colaterais; 7) baixo 

custo. Em vista disso, diversos princípios ativos podem ser preparados na forma de 

soluções ou suspensões nasais. Importante registrar que os princípios ativos lipofílicos de 

baixo peso molecular são bem absorvidos na mucosa nasal através da via transcelular 

(transporte através da membrana).  

Após estudos in vitro e in vivo com o AP, foi concluído que a concentração de 0,3 

% induz efeitos citotóxicos em linhagens de células de GBM (U87MG, A172 e GBV) sem 

efeitos tóxicos (D´ALLINCOURT, 2004; D´ALLINCOURT et al., 2004). Fundamentado 
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nestes dados e em resultados de ensaios clínicos com o AP administrado por via oral, 

iniciou-se então os estudos clínicos.  

Os Doutores Thereza F. Quírico Santos e Clóvis Orlando P. da Fonseca, da UFF, 

iniciaram de forma inédita, a administração do álcool perílico a pacientes portadores de 

gliomas malignos recidivos através da via intranasal (estudo em Fase II – CONEP registro 

9681 número 25000.009267/2004-25, 2004). O estudo foi iniciado administrando por via 

intranasal 23 gotas (67 mg) em períodos de 6 horas o que perfaz 268 mg ao dia. 

Posteriormente a dosagem foi a 46 gotas (134 mg) que totaliza 536 mg ao dia. Analisando 

os resultados miudamente, foi constatado primeiramente que esta dose é limitante devido a 

desconforto nasal em alguns pacientes. Além disso, não houve toxidade de acordo com 

critério de toxidade do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (CTCAE/NCI). 

Pacientes que vem fazendo uso do AP há mais de 2 anos e que tenham apresentado 

resposta terapêutica positiva procedeu-se a continuação da administração do protocolo 

com dose de manutenção.  

Estes estudos têm mostrado o efeito antitumoral, com diminuição da morbidade, 

melhora do quadro clínico-laboratorial, diminuição significativa da massa tumoral e 

aumento da sobrevida (maior que 18 meses) em vários pacientes, além de reduzir 

consideravelmente os efeitos colaterais que afetam o trato gastrointestinal (FONSECA et 

al., 2006a, 2006b, 2007 e 2008). 

A nossa hipótese é que a administração intranasal de substância com alto 

coeficiente de partição, cujo mecanismo de ação da atividade antitumoral envolva a 

inibição da farnesilação e da isoprenilação pós-traducional da p21-Ras, pode vir a 

bloquear a transdução do sinal nas CTTs.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

• Calcular a concentração do álcool perílico capaz de matar 50% das células em 24 

horas de exposição sobre a linhagem de glioblastoma humano U87MG; 

 

- Induzir a formação de oncoesferas a partir da linhagem de glioblastoma humano; 

 

- Caracterizar as oncoesferas formadas quanto a sua multipotência; 

 

- Avaliar o efeito quimioterápico do álcool perílico sob as células-tronco tumorais. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 – Laboratórios onde o estudo foi realizado 

 

Os experimentos foram realizados no laboratório de Oncologia Molecular do 

Departamento de Biologia Celular e Molecular do Instituto de Biologia da Universidade 

Federal Fluminense – UFF – Campus Valonguinho, Niterói – Rio de Janeiro e no 

laboratório de Neuroquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

O monoterpeno (S)-(-)-álcool perílico 6M, foi adquirido da firma Sigma (Sigma 

Chem. Co. MO, USA (cod. 18457-55-1). Os reagentes serão diferenciados quanto à origem 

e fornecedor ao longo da descrição das técnicas em que foram utilizadas.  

 

4.2 - Manutenção e Propagação das Linhagens Celulares em Monocamada 

 

A linhagem de células tumorais de gliomas – U87MG foi obtida pelo Dr. Clóvis 

Orlando da Fonseca da Universidade Federal Fluminense (UFF).  A linhagem celular foi 

mantida em estufa (Termo Scientific) a 37ºC com atmosfera úmida contendo 5% de CO2, 

em garrafas de poliestireno (TPP) com meio DMEM (Invitrogen), acrescido de 10% de 

soro fetal bovino (Invitrogen) previamente inativado a 56ºC por 1 hora. O meio também 

contém 100 U/mL de penicilina (Invitrogen), 100 U/mL de estreptomicina (Invitrogen) e 

2,25 g/L de NaHCO3 (Reagem). As células da linhagem U87MG foram repicadas duas 

vezes por semana, sempre que apresentassem confluência próxima da total (confirmada por 

microscopia óptica, em fluxo laminar (Tox - Modelo FLV – Série 491) previamente limpo 

com álcool a 70% e iluminado por luz UV por 30 minutos. Além disso, a maioria dos meios 

de cultura disponíveis comercialmente incluem vermelho de fenol como indicador de pH, 

cuja função é permitir o monitoramento constantemente o estado do pH em culturas 

celulares pela mudança de cor ocasionada pela produção de metabolitos que acidificam o 

meio alterando o seu pH e, consequentemente, alterando a cor do indicador de pH. 

Geralmente, o meio de cultura deve ser mudado quando a cor muda de púrpura (meio 

alcalino)  para amarelo (meio ácido) No repique, o meio de cultura foi removido, as células 

foram lavadas com PBS-EDTA (Phosphate Buffered Saline) - (137mM NaCl, 2,7mM KCl, 

10mM Na2HPO4, 1,8mM KH2PO4, 0,03mM EDTA, pH 7,4 ajustado com HCl) e em 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=18457-55-1&interface=CAS%20No.&lang=pt&region=BR&focus=product
http://pt.wikipedia.org/wiki/PH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indicador_de_pH
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seguida foi adicionado tripsina (Invitrogen) 0,25% em PBS-EDTA 0,2%), as células foram 

mantidas por 5 minutos na estufa a 37 ºC, com o objetivo de desprender da superfície do 

frasco. Após a soltura total das células, meio de cultura com soro foi adicionado. Como o 

soro possui alfa 1-anti-tripsina, ele neutralizará a ação da tripsina. Em seguida, as células 

foram repicadas na concentração de 2x10
4
 células/cm

2
. É importante salientar que todos os 

reagentes foram sempre pré-aquecidos a 37ºC de modo a evitar o stress celular provocado 

pela diferença de temperatura, uma vez que os reagentes são conservados a 4ºC.  

Antes do inicio dos experimentos procedeu-se ao congelamento de células de forma 

a manter um estoque celular com a mesma passagem para a realização dos ensaios. Para tal, 

as células lavadas com PBS-EDTA foram soltas com tripsina e centrifugadas por 5 minutos 

a 1000 rpm, e após a lavagem em PBS (fórmula sem EDTA), o pellet foi ressuspendido em 

solução de congelamento (95% de SFB + 5% de DMSO) suficiente para aliquotar 3x10
6
 em 

1ml de células por criotubo.  As células foram congeladas em freezer a -80 ºC overnight em 

um recipiente, com álcool isopropílico, que promove congelamento lento. No dia seguinte, 

os criotubos foram transferidos para o nitrogênio líquido. (Figura 4) 

 

 

Figura 4: Manutenção e armazenamento das linhagens celulares. 
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4.3 – Perfil fenotípico da linhagem U87MG 

 

 

 

      Figura 5: Preparo das lamínulas e plaqueamento para realização da imuno-histoquímica. 

 

Para realizar a caracterização das células de glioma U87MG, foi feita a 

imunomarcação com marcadores de interesse em pesquisa em gliomas. A imunomarcação 

das células aderentes foi realizada como descrito previamente (KONDO; SETOGUCHI; 

TAGA, 2004). Em resumo, as lamínulas redondas de vidro foram incubadas por 30 minutos 

com poli-L-lisina para impregnar as lamínulas com o polímero para  conferir carga ao vidro 

e promover a aderência celular. Em seguida, as células foram plaqueadas com meio com 

10% de SFB e deixadas na estufa por 24 horas. No dia seguinte, as células foram tratadas 

com o IC50 do POH por 24 horas, após esse tempo as células foram fixadas com 

paraformaldeído 4% por 15 minutos. (Figura 5) 

Com as células já tratadas e fixadas incubou-se as células com Triton por 15 

minutos para permeabilizar a membrana celular e permitir que anticorpos possam detectar 

antígenos internos (citoplasma e núcleo). Após a permeabilização, incubou-se as células 

com solução de bloqueio com BSA5% por 30 minutos para evitar indesejadas reações 

inespecíficas dos anticorpos a serem utilizados.  
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Em seguida, as células foram encubadas a 4°C durante a noite com anticorpos 

primários: anti-proteína glial fibrilar ácida (1:100; anti-GFAP, Chemicon), CD133(1:11; 

Miltenyi Biotec), Ki67 (1:100; Chemicon), GS (1:100; abcam), ou sem anticorpo no caso 

do controle negativo. Todos os anticorpos foram diluídos em solução de bloqueio (BSA 

5%). As marcações foram visualizadas usando anticorpos secundários acoplados à 

fluorocromos: com alexa flúor 488 conjugado (1:100; Molecular Probes) para CD133, Ki67 

e GS; e alexa 555 (1:100; Dianova) para GFAP. Os núcleos das células foram 

contracorados usando 4, 6-diamidino-2-phenylindole - DAPI (1:10,000; Sigma- Aldrich) 

diluído em PBS.  Em seguida, é colocado N-propil-galato sobre as células para auxiliar na 

visualização das mesma ao microscópio. O microscópio utilizado foi o Microscópio Zeiss 

Imager M-2 Apotome com aumento de 20x. (Ver figura 6) 

 

 

 

Figura 6: Esquema das etapas da imunofluorescência 
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4.4- Teste de viabilidade Celular por MTT da linhagem U87MG  

 

O efeito do Álcool Perílico (AP) sob a linhagem U87MG foi avaliado pelo ensaio 

de MTT depois de 24 horas de incubação. Células foram plaqueadas na concentração de 

3x10
4 

células por poço em uma placa de 96 poços por 24 horas a 37°C, 5% CO2 e então 

tratadas com diferentes concentrações (100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 µM) de AP. 

Depois de 20 horas de incubação, as células foram tratadas com MTT (5 mg/mL), e 

incubadas por 4 horas no escuro, após centrifugação e descarte do sobrenadante, os cristais 

de formazan foram solubilizados com 200µL de DMSO. A extensão da redução do MTT, 

que produz cristais de formazan de cor púrpura, foi quantificado por espectrofotometria a 

545nm. (Figura 7 e 8) 

 

 

Figura 7: Diluição seriada do AP 
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Figura 8: Viabilidade celular pelo teste de MTT 

 

4.5- Cultura de Oncoesferas 

 

As células após atingirem uma confluência de 70%, o meio com SFB é substituído 

pelo meio SFM que consiste em meio DMEM-F12 suplementado com 20 ng/mL de fator 

de crescimento básico do fibroblasto (bFGF cod. 13256029 - invitrogen), 20 ng/mL de fator 
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de crescimento epidermal recombinante humano (REC HU EGF cod. PHG0311L - 

Biosource), 0,5x de suplemento N2 (cod. 17502048 - invitrogen) e suplemento B27 sem 

vitamina A (cod. 12587010 – invitrogen) como um meio de enriquecimento para células-

tronco tumorais. (HUA et al., 2011). O meio é trocado duas vezes por semana, sempre 

recolhendo células em suspensão em um tubo falcon com centrifugação branda.. Após 7 

dias de cultivo é possível ver oncoesferas em formação no meio do tapete declular . Após 

15 dias, oncoesferas primárias já alcançam o tamanho de aproximadamante 100–200 

células/esfera e já se encontram em suspensão no meio de cultura.  As esferas já “maduras” 

foram então dissociadas mecanicamente com auxílio de pipeta em células únicas, e depois 

de 7 dias essas células únicas da esfera primária originaram esferas secundárias que eram 

utilizadas nos experimentos. Esse desenvolvimento foi acompanhado sob microscópio 

invertido (Bel Photonics INV100-FL).  

 

4.6- Tratamento das oncoesferas com AP 

 

As oncoesferas foram tratadas com 1,6 mM/L (concentração que corresponde ao 

IC50 da linhagem U87MG) de álcool perílico diluído em meio livre de soro. Depois de 24 

horas de tratamento, as oncoesferas foram centrifugadas por 5 minutos a 200g, lavadas com 

PBS, fixadas com 2% de paraformaldeído (isofar)  por 10 minutos e armazenadas em PBS a 

4°C até que forem realizadas as análises de imunofluorescência. 

 

4.7- Análise do tratamento com AP 

 

Para realizar à imunomarcação para as oncoesferas, não há necessidade de aderência 

em lamínulas de vidro. O preparo da imunomarcação para oncoesferas é feito em tubo 

falcon com as células em suspensão. Como relatado anteriormente... após as células terem 

sido devidamente fixadas e permeabilizadas e já terem passado pela etapa do bloqueio, as 

células foram encubadas a 4°C durante a noite com anticorpos primários: anti-proteína glial 

fibrilar ácida (1:100; anti-GFAP, Chemicon), CD133(1:11; Miltenyi Biotec), nestina 

(1:100; Chemicon), OCT4 (1:100; abcam), α-tubulina (1:2000; Sigma Aldrich), caspase 3 

clivada (1:400; Cell Signaling) ou histona fosforilada H2A.X (1:400; Cell Signaling) ou 

sem anticorpo no caso do controle negativo. Todos os anticorpos foram diluídos em 
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solução de bloqueio (BSA 5%). As marcações foram visualizadas usando anticorpos 

secundários acoplados à fluorocromos: com alexa flúor 488 conjugado (1:100; Molecular 

Probes) para CD133, OCT 4 e α-tubulina ou com rodamina conjugada (1:100; Dianova) 

para GFAP, Nestina, caspase-3 clivada e histona fosforilada H2A.X. Os núcleos das células 

foram contracorados usando 4, 6-diamidino-2-phenylindole - DAPI (1:10,000; Sigma- 

Aldrich) diluído em PBS.  Em seguida, é colocado N-propil-galato sobre as células para 

auxiliar na visualização das mesma ao microscópio. O microscópio utilizado foi o 

Microscópio Zeiss Imager M-2 Apotome com aumento de 20x. (Figura 6) 

 

4.8 – Análise Estatística  

 
 

Na avaliação da citotoxicidade do álcool perílico - AP sob a linhagem U87MG, 

foram realizados 3 experimentos com 8 replicatas, foram realizadas na presença do AP em 

diferentes concentrações (125µM - 2000 µM). A viabilidade foi calculada em relação 

proporcional ao controle (em presença de meio): 

 

% Viabilidade = Densidade.Óptica (D.O.). da Célula tratada x 100 / (D.O.) Controle 

 

O cálculo do IC50 foi realizado por regressão linear utilizando o programa Graph Pad Prism 

– versão 5.0. 
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5. RESULTADOS  

 

 

A imunofluorescência foi realizada para avaliar o perfil fenotípico da população de 

células da linhagem U87MG. Para detectar a expressão de marcadores associados à células-

tronco, proliferação, progenitores e células diferenciadas foram usados anticorpos contra 

CD133, Ki67, GFAP e GS, respectivamente. Foi observado que as células mostraram 

negatividade para o marcadorer de célula-tronco (CD133) e positividade para o marcador 

de proliferação celular (Ki67) e os marcadores de progenitores neurais e células 

diferenciadas (GFAP e GS) –  (Figura 9)  

 

 

Figura 9: Perfil fenotípico da linhagem U87MG.  As imagens das células foram obtidas pelo microscópio 

Zeiss imager M-2 apotome. Células foram marcadas com GFAP, Ki67, CD133 e GS. DAPI (azul) indica 

núcleo. Barras de escala: 10μm 

 

Células-tronco tumorais de gliomas são quimiorresistentes e radiorresistentes e, 

portanto, responsável pela progressão tumoral e recorrência após terapia convencional do 
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glioblastoma. Células-tronco tumorais contribuem para a radiorresistência do glioma por 

terem maior capacidade de reparação do DNA através da ativação preferencial dos pontos 

de verificação de resposta a danos no DNA. (BAO et al., 2006; BEIER et al., 2008; 

SALMAGGI et al., 2006) Embora a administração intranasal do AP possa conter o 

crescimento do tumor por alguns meses, a recidiva tumoral sugere que as CTTs mantêm 

esses tumores (BIDLINGMAIER; ZHU & LIU, 2009; Wan et al., 2010; KEMPER et al., 

2010; LATHIA et al., 2011; SCHULENERG et al. 2010). 

  

Inicialmente avaliamos o efeito do AP sob a linhagem U87MG - uma linhagem 

celular estabelecida de glioblastoma multiforme. O AP levou a alterações acentuadas na 

morfologia celular e um decréscimo de viabilidade celular que foi dose-dependente. O  

valor IC50 , dose capaz de matar 50% das células, obtido foi de 1,633 mM (1549-1721). 

Para chegar a este valor foram feitos testes com 7 concentrações (100, 250, 500, 750, 1000, 

1500, 2000 µM) de AP com oito replicatas cada em 3 experimentos diferentes. Após 

termos os valores de cada concentração. Em seguida, foi realizado a média das replicatas de 

cada dosagem de AP e comparados os valores ao grupo controle. (Figura 10). O valor do 

IC50 encontrado ficou entre 1500 micromolar e 2000 micromolar. Através da análise de 

regressão linear encontramos o valor de 1633 micromolar. Esse resultado foi semelhante 

aos descritos anteriormente por Fernandes e colaboradores em 2005.  
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Figura 10: Viabilidade celular e morfologia da linhagem U87MG na presença do álcool perílico - AP. 

(A) O AP foi citotóxico para as células GBM após 24 horas de incubação e mostrou um efeito de forma dose 

dependente. Cada ponto no gráfico representa uma concentração, em ordem crescente: (100, 250, 500, 750, 

1000, 1500, 2000 µM). Resultados foram expressos como média ± DP de pelo menos três experimentos 

realizados em oito replicatas. A morfologia das células GBM incubadas com (B) meio, (C) 1,5mM AP e (D) 

2mM AP foram observados por microscópio óptico com aumento de 20X.  

 

Oncoesferas derivadas de glioblastomas cultivadas em meio livre de soro são mais 

próximas do fenótipo e genótipo de tumores primários que as linhagens celulares cultivadas 

em soro.  (LEE et al., 2006) Para avaliar se o AP possui um efeito citotóxico nas células 

tronco-tumorais, células da linhagem U87MG foram tratadas com meio livre de soro para 

promover a formação de oncoesferas (Figura 11). Após cerca de 20 dias de cultivo em 
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meio livre de soro, as oncoesferas secundárias estavam prontas para uso nos experimentos. 

(Figura 12) 

 

Oncoesferas secundárias são derivadas de células únicas das esferas primárias dissociadas, 

as esferas secundárias possuem um formato mais redondo. Cada esfera secundária contém 

uma mistura de células, incluindo: células-tronco com alta capacidade de autorenovação e 

progenitores. 

 

 

Figura 11: Oncoesferas em processo de formação a partir da linhagem U87MG. (A, B e C) As setas 

mostram oncoesferas primárias sendo formadas a partir do tapete celular em meio livre de soro após 3 dias de 

cultura . As oncoesferas primárias brotam do tapete celular e ainda permanecem presas às demais células 

aderidas. 

 

 

Figura 12: Morfologia das oncoesferas formadas pelas células-tronco do câncer a partir da linhagem 

humana de glioma U87MG. (A) Oncoesferas primárias formadas em  meio livre de soro após 5 dias de 

cultura, as oncoesferas começam a proliferar enquanto o restante das células morrem durante o cultivo; (B) – 

Oncoesferas com 15 dias de cultura (esferas gigantes em suspensão); (C) – oncoesferas secundárias. 
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A imunofluorescência foi realizada para avaliar o perfil fenotípico, como também 

para avaliar o efeito quimioterápico do AP sob a população de CTTs dessas oncoesferas. 

Para detectar a expressão de marcadores associados à células-tronco e progenitores foram 

usados anticorpos contra CD133, OCT4, Nestina e GFAP. (Figura 13) . Para avaliar o 

efeito quimioterápico do AP sob as CTTs das oncoesferas, elas foram tratadas com 1,6mM 

de AP. E o efeito foi visto através de marcadores de morte celular (caspase 3 clivada), de 

dano ao DNA (histona fosforilada H2A.X)  e de microtúbulos (α-tubulina). Foi observado 

que muitas oncoesferas mostraram positividade para os marcadores de células-tronco 

(CD133 e OCT4) e de progenitores neurais (GFAP e nestina) – (Figura 13 A e C).  
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Figura 13: Perfil fenotípico das oncoesferas secundárias derivadas da linhagem U87MG. As imagens das 

oncoesferas foram obtidas pelo microscópio Zeiss imager M-2 apotome. Células foram marcadas com Nestina 

(A), GFAP (B), CD133 (C) e OCT4 (D). DAPI (azul) indica núcleo (A, B, C e D). Barras de escala: 10μm  

 

Nossos resultados indicam que o AP induz morte celular na população das 

oncoesferas – conhecidas por conter células-tronco tumorais. Núcleos picnóticos e 

fragmentados foram observado nas oncoesferas tratadas com AP  (Figura 14 – D) e 

positividade para marcadores de morte e lesão no DNA (caspase 3 clivada e histona 

fosforilada H2A.X. (Figura 14 – E e F). Essas evidências demonstram que as oncoesferas 

da linhagem U87MG estão morrendo por apoptose. 
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Figura 14: Efeito Citotóxico do Álcool Perílico sob oncoesferas secundárias derivadas da linhagem 

U87MG. As imagens das oncoesferas foram obtidas pelo microscópio Zeiss imager M-2 apotome. As 

oncoesferas foram tratadas com AP IC50 1,6 mM (C, D, E e F), ou tratadas com veículo controle (meio livre 

de soro) (A e B) por 24 horas. Células foram marcadas com Caspase 3 clivada (vermelho) (E), histona 

fosforilada H2A.X (vermelho) (F), α-tubulina (verde) indica citoplasma (F) e DAPI (azul) indica núcleo (B, 

D, E e F). Setas indicam exemplos de núcleos com perfis picnóticos (D). Barras de escala: 50μm (A e C); 

20μm (B e D); 10μm (E e F). 

 

Foi observado uma diminuição da marcação para tubulina nas oncoesferas tratadas com 

AP, como também mudanças na macroestrutura dos microtúbulos nas CTTs dessas 

oncoesferas, demostrando um efeito antitubulina do álcool perílico. (Fig. 15 – C). 
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Figura 15: Efeito anti-tubulina do Álcool Perílico sob oncoesferas secundárias derivadas da linhagem 

U87MG. Oncoesferas secundárias derivadas da linhagem U87MG – (A, B e C). Células foram marcadas para 

α-Tubulina (verde). Dapi (azul) indica núcleo.  As imagens das oncoesferas foram obtidas pelo microscópio 

Zeiss imager M-2 apotome (A) microscópio confocal (B e C). As oncoesferas foram tratadas com AP IC50 1,6 

mM (C) ou tratadas com veículo controle (meio livre de soro) (A e B) por 24 horas. Setas indicam ausência e 

diminuição da marcação de tubulina. Barras de escala: 10μm (A,B e C). 
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6. DISCUSSÃO  

 

 

Neuro-oncologia é um campo embrionário de pesquisa do câncer com inúmeros 

ensaios clínicos em progresso. No entanto, o prognóstico em pacientes neuro-oncológicos 

manteve-se pobre. Apesar do uso de terapias em combinação (cirurgia, radioterapia e/ou 

quimioterapia), gliomas difusos permanecem refratários à terapia convencional. A forma 

mais comum e agressiva de glioma é o glioma grau 4, glioblastoma multiforme, que é 

altamente maligno e resistente à quimioterapia padrão. O prognóstico deste tipo de tumor 

continua pobre apesar do tratamento clínico otimizado, com a sobrevivência global de 

menos de 20% após um ano e menos de 5% após dois anos (REARDON et al., 2006). 

Nos anos recentes, estudos tem relatado a presença de uma subpopulação de células 

tumorais com propriedades de células-tronco, denominadas células-tronco tumorais 

(CTTs), em gliomas malignos (BIDLINGMAIER; ZHU & LIU, 2009). Essas CTTs do 

cérebro exibem propriedades de autorenovação, crescimento ilimitado, possibilidade de 

migração dentro da estrutura do córtex, resistência a quimioterapia, e são capazes de 

realizar um rápido repovoamento de toda a população celular do tumor. (REARDON et al., 

2006). Essas células tem sido recentemente identificadas e caracterizadas (ALTANER, 

2008; LIU et al., 2010). Nos gliomas, CTTs são fenotipicamente similares às células-tronco 

normais, elas expressam o gene CD133 e outros genes característicos de células-tronco 

neurais e possuem um potencial de autorenovação. CTTs derivadas de GBM são capazes de 

reconstruir o tumor original quando transplantados em ratos (ALTANER, 2008). Elas são 

quimiorresistentes e radiorresistentes, portanto responsáveis pela progressão tumoral e 

recorrência após terapia convencional do glioblastoma. Autores têm mostrado que CTTs 

contribuem para a radiorresistência do glioma por um aumento da capacidade de reparo do 

DNA através da ativação preferencial das respostas ao dano no DNA (BAO et al., 2006).   

Tradicionalmente, as células de glioma foram cultivadas na presença de soro como 

culturas aderentes. As culturas de células tumorais são cultivadas em soro, mas ao 

contrário do fenótipo invasivo visto em gliomas de paciente, essas culturas em soro 

produzem tumores circunscritos em modelos de xenoenxerto intracraniano (RADAELLI 

et al., 2009). Expressão gênica em culturas em soro pode ser drasticamente diferente do 
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tumor original (LEE et al., 2006). Como células-tronco neurais, células-tronco de gliomas 

podem ser cultivados em meio isento de soro com o fatores de crescimento EGF e FGF . 

Culturas do tipo neuroesfera são atualmente o método mais comum usado para propagar 

células-tronco de glioma (GALLI et al., 2004). As culturas de glioma em neuroesfera 

mantém perfis genéticos semelhantes aos tumores dos pacientes originais (ERNST et al., 

2009;. LEE et al, 2006;. SINGH et al, 2004) e expressam genes conhecidos de células 

tronco neurais (HEMMATI et al., 2003). 

Em se tratando de CTTs, o marcador mais utilizado é o CD133. CD133 têm se 

mostrado ser um marcador útil de GBM-tronco e outras células-tronco cancerosas. No 

entanto, CD133 não é consistentemente expressa em todos os GBMS e relatórios recentes 

têm demonstrado que células CD133 negativo são capazes de dar origem a tumores no 

ensaio de transplantes. Confusão na utilização do CD133 para separação de células ativadas 

por fluorescência (FACS) são relatos recentes de que sua expressão é dependente do ciclo 

celular e por isso, é possível perder uma população de células CD133-positivos durante a 

classificação. Isso justificaria a formação de tumor por CD133 “negativo”. Quando 

presente, a expressão CD133 pode ser um método útil para o enriquecimento de células-

tronco GBM, no entanto, a baixa expressão em alguns tumores sugere que marcadores 

adicionais precisam ser explorados (LATHIA et al., 2011).  

Para estudar as CTTS neste trabalho, nós utilizamos uma linhagem clássica de 

estudo de glioblastoma, a U87MG, sendo que a presença de CTTs nesta linhagem é 

bastante descrita na literatura (QIANG et al., 2009, YU et al., 2008). A linhagem foi 

cultivada em meio específico para enriquecimento da população de CTTs e sua população 

foi caracterizada com marcadores de células-tronco e progenitores. 

Em nosso estudo escolhemos como marcadores, o CD133 sendo o marcador mais 

utilizado em CTTs (LATHIA et al., 2011). e outros marcadores adicionais como nestina, 

marcador de progenitor neural que está intimamente relacionado com a agressividade do 

tumor (ZHANG et al., 2008), e OCT4, marcador clássico de auto-renovação e de células-

tronco embrionárias que também é altamente expresso em gliomas humanos (DU et al., 

2009). CTTs também apresentam positividade para GFAP, um marcardor de astrócito, que 

tem mostrado forte positividade em células-tronco neurais, assim como nestina. Sendo 

assim, este marcador também foi incluído na nossa caracterização das CTTs provenientes 

da linhagem U87MG (GURSEL et al., 2011; GUNTHER et al., 2008; PATRU et al., 2010; 
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YU, et al., 2008). Esses quatro marcadores (CD133, Nestina, GFAP e OCT4) são 

marcadores considerados marcadores qualificados de CTTs de gliomas e são bem 

estabelecido na literatura desde os primeiros estudos publicados indicando a presença de 

CTTs em gliomas (GURSEL et al., 2011). Como esperado e já relatado na literatura, as 

CTTs das oncoesferas provenientes da linhagem U87MG mostraram positividade para os 

quatro marcadores avaliados em nosso estudo (GURSEL et al., 2011; QIANG et al., 2009, 

YU et al., 2008).  A expressão desses marcadores de células indiferenciadas são um potente 

indicador da agressividade biológica dos gliomas e podem ser considerados como 

marcadores de recorrência em gliomas humanos (ZHANG et al., 2008).  

A expressão de CD133 nos gliomas varia amplamente, com frequências de células 

CD133+ aumentada dependendo do grau do tumor (ANNABI et al., 2009). Além disso, a 

proporção de células CD133+ e nestina é fator de risco independente para o novo 

crescimento do tumor e tempo para progressão maligna em OMS (Organização Mundial 

de Saúde). Estes dados fornecem uma ligação direta entre a expressão de CD133 e nestina 

e a evolução do paciente, apoiando ainda mais o significado clínico CD133+ /progenitores 

neurais e células tronco de gliomas (LIU et al., 2009, YANG et al., 2011, WAN et al., 

2010, ZHANG et al., 2008).  

Metellus e colaboradores (2010) realizaram um estudo prospectivo do tipo coorte 

com 61 pacientes com GBM primários. Eles observaram que os pacientes com menor 

quantidade de RNAm de CD133 tiveram um melhor prognóstico com o tratamento 

convencional (radioterapia combinada com a quimioterapia com temozolamida) em relação 

aos paciente com CD133 elevados (METELLUS et al., 2010). Estes achados constituem 

evidências conclusivas de que a medida da expressão do RNAm do  CD133 (conhecido 

como o marcador de células tronco tumorais) possui impacto na sobrevida dos pacientes 

com GBM, dando suporte para a hipótese atual de tumor de células-tronco cerebrais 

(FERRANDINA et al., 2009; METELLUS et al., 2010). 

O desenvolvimento de novas terapias baseadas no entendimento da biologia básica 

de tumores cerebrais é claramente necessária para melhorar efetivamente o tratamento de 

gliomas malignos. Portanto, CTTs de tumores cerebrais tornam-se um alvo para o 

tratamento de tumores cerebrais malignos, e a compreensão das vias de sinalização 

envolvidas na proliferação das CTTs podem contribuir para o desenvolvimento de novas 

terapias (WAN et al., 2010). As terapias atuais, incluindo a terapia celular, geralmente não 
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visam as CTTs. Isso faz com que elas sobrevivam após os tratamentos quimio e 

radioterápicos. Destruir essas células é uma estratégia promissora para eliminar tumores e 

impedir que eles cresçam novamente (QUIÑONES-HINOJOSA & CHAICHANA, 2007). 

Um estudo clínico é realizado pelo nosso grupo, onde o AP é administrado em 

pacientes por inalação. A administração intranasal é prática e não-invasiva, abordagem que 

permite os agentes terapêuticos que não atravessam a barreira hemato-encefálica que 

entrem no sistema nervoso central, reduzindo efeitos colaterais indesejados. A inalação 

permite que o AP atravesse a barreira hemato-encefálica e atinja o SNC, eliminando o uso 

de distribuição sistêmica e reduzindo os efeitos colaterais (FONSECA et al., 2006a). 

Embora em nossos ensaios clínicos, a inalação do AP  pode conter o crescimento tumoral 

por alguns meses, invariável recorrência do tumor sugere a presença de CTTs mantendo a 

persistência do tumor.  

Por esse motivo estudamos o efeito do AP sobre as CTTs de glioma. Nossos 

resultados no estudo in vitro indicam que o AP induz morte celular por apoptose na 

população das oncoesferas – conhecidas por conter células-tronco tumorais (Figura 14 D e 

E),, dano ao DNA (Figura 14 D e F) (e foi observado uma diminuição da marcação para 

tubulina, alvo clássico no estudo de quimioterápicos, nas oncoesferas tratadas com AP, 

como também mudanças na macroestrutura dos microtúbulos nas CTTs dessas oncoesferas, 

demostrando um efeito antitubulina do álcool perílico (Figura 15 – C). É sabido que a 

atividade anti-tubulina confere citotoxicidade seletiva ao quimioterápico (ABDULLAH, 

ROSANIA, SHEDDEN et al., 2009). Embora o álcool perílico (AP) seja um agente 

quimioterápico muito eficaz, as suas propriedades anti-câncer ainda não foram exploradas 

completamente (FARAZUDDIN et al, 2012). E para o nosso conhecimento, esse é a 

primeiro trabalho em que é testado o efeito antitubulina do AP contra CTTs. Desta forma, 

apresentamos neste estudo uma informação original ilustrando os efeitos do AP em um 

modelo estabelecido in vitro de CTTs de linhagem celular de GBM. Este trabalho é o 

primeiro a mostrar que o AP é eficaz contra as CTTs, apontando o AP como uma droga 

promissora para o tratamento de tumores GBM. 

Mas como todo ensaio in vitro, o ensaio de oncoesferas também possui as suas 

limitações. In vivo, As CTTs residem em um micro-nicho vascularizado com acesso rápido 

ao soro e rodeado de outras células mais diferenciadas - e seus 

comportamentos biológicos são, portanto, altamente dependentes do 
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seu microambiente. Além disso, arquitetura tridimensional da neuroesfera promove um 

menor acesso de nutrientes ao centro da esfera, resultando em menor quantidade de fatores 

de crescimento e hipóxia.  No entanto, alguns autores dizem que esse aspecto da 

neuroesfera é favorável ao crescimento das CTTs. O uso de culturas de esferas 

para elucidar e interpretar a biologia e as características moleculares das CTTs é 

questionável, e essa limitação pode ter implicações para a pesquisa prática (WAN et al., 

2010) 

O estudo da inalação do Álcool perílico está atualmente na fase I e II de ensaios 

clínicos em pacientes com recidiva de GBM. AP agindo na isoprenilação de proteínas e 

como um inibidor da farnesilação é uma promessa para a quimioterapia e a 

quimioprevenção do câncer em humanos com baixa toxicidade. Portanto, tanto os 

resultados promissores do estudo in vitro e principalmente as suas limitações justificam a 

continuação dos ensaios clínicos de fase I e II com a inalação do AP em pacientes com 

Glioblastoma Multiforme recorrente. 
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7. CONCLUSÃO 
 

 

Células-tronco de tumores cerebrais representam um alvo cada vez mais importante 

para o desenvolvimento de terapias-alvo mais eficazes para o tratamento de gliomas 

malignos iniciais e recidivos. Essas células-tronco tumorais (CTTs) são altamente 

resistentes à tradicional quimioterapia, e o desenvolvimento de tratamentos eficazes irão 

requerer o entendimento dos mecanismos biológicos que regulam a proliferação e 

diferenciação das CTTs, então as vias de sinalização críticas para a sobrevivência celular 

poderão se tornar alvo. Nossos resultados indicam que o Monoterpeno Álcool Perílico 

apresenta efeito citotóxico e atividade antitubulina sob as células-tronco tumorais de 

gliomas. Isso faz com que ele seja um candidato promissor à nova geração de 

medicamentos quimioterápicos. 
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