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RESUMO 

Introdução: Indivíduos com neurofibromatose tipo 1 podem ser candidatos à 

utilização de hormônio do crescimento recombinante devido à alta frequência de baixa 

estatura, levando a discussão sobre possível ação do hormônio do crescimento nos 

tumores associados a neurofibromatose, visto que neurofibromas expressam o 

receptor deste hormônio. Desta forma, foi formulada a seguinte hipótese: o hormônio 

do crescimento promove a proliferação/viabilidade de células de Schwann dos 

neurofibromas plexiformes e tumores malignos da bainha do nervo periférico 

associados à neurofibromatose tipo 1 em modelos de cultivo 2D e 3D. Objetivo geral: 

Avaliar a ação in vitro em modelos de cultivo 2D e 3D do hormônio de crescimento em 

células de Schwann de neurofibroma plexiforme e de tumor maligno da bainha de 

nervo periférico de indivíduos com neurofibromatose tipo 1. Material e Métodos: A 

amostra é constituída de linhagens de células de Schwann: uma NF1+/+ de nervo 

ciático (IPN0.23) de indivíduo sem neurofibromatose tipo 1 e duas linhagens NF1-/- de 

indivíduos com neurofibromatose tipo 1, de neurofibroma plexiforme (IPNF04.4) e de 

tumor maligno da bainha de nervo periférico (SNF94.3). A expressão do receptor do 

hormônio do crescimento foi avaliada por imunofluorescência e por citometria de fluxo. 

A ação do hormônio do crescimento foi analisada através da avaliação da proliferação/ 

viabilidade celular em cultura 2D e avaliando em 3D a morfologia, volume, área e 

excentricidade de esferoides com diferentes concetrações iniciais de células. 

Resultados: Todas as linhagens de células de Schwann expressam o receptor do 

hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento promoveu a manutenção da 

viabilidade das células IPNF04.4 após 72 horas, não tendo ação nas células IPN02.3 

e SNF94.3 no modelo 2D. No modelo 3D, o hormônio estimulou alteração de 

excentricidade e morfologia de todos os esferoides e aumento de volume dos 

esferoides de alta concentração iniciail das células da IPN02.3, de baixa/média 

concentração de SNF94.3 e de todos os esferoides das células IPNF04.4. 

Conclusão: O hormônio do crescimento, independente da concentração utilizada, 

atua no aumento de volume dos esferoides das células de Schwann normais, mas seu 

efeito é mais evidente nas células de Schwann neoplásicas de neurofibroma 

plexiforme e de tumor maligno da bainha do nervo periférico quando cultivadas em 

modelo 3D.  

Palavras-chave: Neurofibromatose tipo 1, neoplasias da bainha neural, hormônio do 

crescimento, receptor do hormônio do crescimento, técnicas de cultura celular 



 
ABSTRACT 

Introduction: Individuals with type 1 neurofibromatosis may be candidates for the use 

of recombinant growth hormone due to the high frequency of short stature, leading to 

discussion of possible action of growth hormone on tumors associated with 

neurofibromatosis, since neurofibromas express the receptor of this hormone. Growth 

hormone promotes the proliferation of Schwann cells from plexiform neurofibromas 

and malignant peripheral nerve sheath tumors associated with neurofibromatosis type 

1 in 2D and 3D culture models.Aim: To evaluate the in vitro action of growth hormone 

in 2D and 3D culture models in Schwann cells of plexiform neurofibroma and malignant 

peripheral nerve sheath tumor of individuals with neurofibromatosis type 1. Methods: 

The sample consists of Schwann cell lines: one sciatic nerve NF1+/+  (IPN0.23) of 

individual without neurofibromatosis type 1 and two NF1-/- lines of individuals with 

neurofibromatosis type 1, of plexiform neurofibroma (IPNF04.4) and malignant 

peripheral nerve sheath tumor (SNF94.3). Expression of the growth hormone receptor 

was assessed by immunofluorescence and flow cytometry. The action of growth 

hormone was analyzed by evaluating cell proliferation in 2D and evaluating in 3D the 

morphology, volume, area and eccentricity of spheroids with different initial cell 

concentrations. Results: All Schwann cell lines of plexiform neurofibromas and 

malignant peripheral nerve sheath tumors express the growth hormone receptor. 

However, growth hormone promoted the maintenance of viability of plexiform 

neurofibroma cells (IPNF04.4) after 72 hours only, but ineffective in IPN02.3 e 

SNF94.3 cell lines. Growth hormone stimulated changes in the eccentricity and 

morphology of the spheroids of all Schwann cells lines analyzed regardless of their 

concentration. Growth hormone stimulated increased spheroid volume with high initial 

cell concentration of IPN02.3, had no effect on SNF94.3 spheroids with low/mean cells 

concentration and promoted volume increase in all spheroids of IPNF04.4 cells. 

Conclusion: GH, regardless of the concentração used, acts on the proliferation of 

normal Schwann cells, but mainly of neoplastic Schwann cells of plexiform 

neurofirboma and TMBNP when cultured in 3D model. 

Keywords: Neurofibromatosis type 1, neural sheath neoplasms, growth 

hormone, growth hormone receptor, cell culture techniques 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma síndrome genética autossômica 

dominante causada por mutações no gene NF1 e representa uma das doenças 

genéticas mais comuns, com prevalência de 1:3.000 nascimentos.(DUCATMAN et 

al.,1986) Umas das principais manifestações clínicas desta síndrome é o 

desenvolvimento de múltiplos neurofibromas. Outras manifestações clínicas comuns 

são as manchas café-com-leite, "efélides" inguinais e axilares, nódulos de Lisch na 

íris, baixa estatura e macrocefalia.(HUSON et al., 1989)  

Os neurofibromas são classificados clinicopatologicamente em localizados 

cutâneos, localizados intraneurais (subcutâneos), plexiformes, difusos e massivos.   

(Scheithauer, B.W. et al., 1999) Apesar de os neurofibromas localizados ocorrerem 

comumente na pele, também podem ocorrer em outros locais, como mucosas. 

Independente da sua classificação, os neurofibromas se originam da bainha do nervo 

periférico e sua constituição celular é heterogênea, sendo compostos principalmente 

por células de Schwann, mas outras células também estão presentes: perineurais, 

fibroblastos, fibroblastos endoneurais e mastócitos.(Scheithauer, B.W. et al., 1999)  

A NF1 apresenta natureza progressiva. Muitas manifestações, como os 

neurofibromas, tendem a aumentar em número e tamanho com o avançar da 

idade.(GELLER; BONALUMI FILHO, 2004) O número de neurofibromas varia 

grandemente de pessoa para pessoa, mesmo em casos intrafamiliares com a mesma 

mutação germinativa.(CUNHA; GELLER, 2011) Além do comprometimento estético, 

alguns neurofibromas podem causar comprometimento funcional e dor.(GELLER; 

BONALUMI FILHO, 2004) Estas últimas características geralmente estão 

relacionadas aos neurofibromas plexiformes, subcutâneos, difusos e massivos e 

dependem da localização acometida e do tamanho atingido pelos tumores. Os 

neurofibromas plexiformes estão presentes em 30% destes indivíduos, podendo 

assumir grandes proporções.(CUNHA et al., 2003) Em cerca de 8-13% dos casos, os 

neurofibromas plexiformes podem apresentar transformação em tumor maligno da 

bainha do nervo periférico (TMBNP).(DUCATMAN et al., 1986; EVANS et al., 2002; 

KING et al., 2000; KORF, 1999) Os neurofibromas localizados cutâneos, por sua vez, 

não apresentam risco de transformação maligna.(FERNER, 2007) Entretanto, embora 

raro, os neurofibromas localizados intraneurais (subcutâneos) podem sofrer 
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malignização.(FERNER, 2007) 

O TMBNP, anteriormente referido como neurofibrossarcoma, representa 10% 

de todos os sarcomas que se desenvolvem na população geral.(KING et al., 2000) Os 

TMBNP podem surgir como lesões esporádicas em indivíduos sem NF1 ou estar 

associados a indivíduos com esta síndrome.(EVANS et al., 2002; KING et al., 2000; 

PORTER et al., 2009) O TMBNP é uma neoplasia maligna com alta taxa de 

recorrência e metástase, sendo uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade nos indivíduos com NF1.(EVANS et al., 2002; KING et al., 2000) Além da 

transformação maligna a partir de um neurofibroma, o TMBNP também pode se 

originar de novo, ou seja, a partir de nervos periféricos profundos, sem um 

neurofibroma prévio. (RODRIGUEZ et al., 2012) A taxa de sobrevida de cinco anos 

do indivíduo com TMBNP é baixa, sendo de 40% a 75% para aqueles sem NF1 e 21% 

nos indivíduos com NF1.(EVANS et al., 2002) Este tipo de tumor é tratado 

cirurgicamente, não respondendo à radio ou quimioterapia. 

Acredita-se que a inativação bialélica do gene NF1 (NF1-/-), a partir da sua 

mutação somática, nas células de Schwann seja o primeiro passo para o 

desenvolvimento dos neurofibromas nos indivíduos com NF1.(EISENBARTH et al., 

2000) Assim, esta célula de Schwann NF1-/- seria neoplásica, sofrendo expansão 

clonal. Acredita-se que a célula de Schwann não-mielinizante seja o principal tipo de 

célula dos neurofibromas e que poderia ser a célula de origem deste tumor, ou seja, 

a célula que sofre a inativação bialélica. No entanto, a célula de origem dos 

neurofibromas ainda é questão de debate. Outras células já foram levadas em 

consideração: células-tronco da crista neural, células precursoras das células de 

Schwann, células de Schwann imaturas, células de Schwann maduras que sofreram 

desdiferenciação.(FRIEDRICH et al., 2012) 

Além das células de Schwann neoplásicas (NF1-/-), os neurofibromas 

associados à NF1 também possuem células de Schwann não-neoplásicas (NF1+/-). 

As células de Schwann neoplásicas (NF1-/-) apresentam baixa expressão ou nenhuma 

expressão da proteína neurofibromina e as não-neoplásicas (NF1+/-) expressam a 

neurofibromina.(MUIR, D et al., 2001) No contexto da NF1, os outros constituintes dos 

neurofibromas também são heterozigotos para a mutação no gene NF1: células 

perineurais, fibroblastos e mastócitos. (SERRA et al., 1997) 
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Nos TMBNP, a inativação bialélica do gene NF1 também é encontrada nas 

células de Schwann em 90% dos casos.(BREMS et al., 2009) Além das mutações no 

gene NF1, outros genes supressores de tumor, como CDKN2A/p16 e TP53/p53, estão 

relacionados com o desenvolvimento dos TMBNP.(BREMS et al., 2009; LEGIUS et 

al., 1994; NIELSEN et al., 1999) A inativação bialélica do gene NF1 também pode ser 

encontrada em outras neoplasias relacionadas com à NF1, como no glioma óptico, 

assim como pode estar presente em alterações não-neoplásicas, como na 

pseudoartrose e nas lesões pigmentares cutâneas.(BAJENARU et al., 2003; 

STEVENSON et al., 2006)  

Como a inativação bialélica do gene NF1 é observada tanto em alterações 

neoplásicas como não-neoplásicas, além desta, acredita-se que outros fatores 

estejam relacionados com o desenvolvimento dos neurofibromas e TMBNP, porém 

ainda pouco se sabe sobre estes fatores. A existência de um microambiente complexo 

nos neurofibromas, composto por diferentes células (neoplásicas e não-neoplásicas), 

que interagem entre si de forma dinâmica, é importante para início e progressão 

destas neoplasias.(YANG et al., 2012) Possivelmente, há uma combinação de efeitos 

genéticos e ambientais que finalmente resultam no desenvolvimento dos 

neurofibromas e TMBNP.(ANDRADE et al., 2012) 

Nas últimas décadas, médicos e pesquisadores vêm observando que existe 

relação, nos indivíduos com NF1, entre o surgimento e desenvolvimento dos tumores 

da bainha do nervo periférico (neurofibromas e TMBNP) e períodos de alterações 

hormonais. Os neurofibromas localizados começam a surgir no início da puberdade e 

apresentam aumento em número e tamanho em períodos gestacionais.(DUGOFF; 

SUJANSKY, 1996) Os neurofibromas plexiformes, que normalmente são congênitos 

ou se desenvolvem até o segundo ano de vida, apresentam durante a gravidez rápido 

crescimento e um maior potencial para transformação maligna dos neurofibromas 

plexiformes. (GELLER; BONALUMI FILHO, 2004; POSMA et al., 2003) Sendo assim, 

existem evidências clínicas de que os neurofibromas e TMBNP sejam influenciados 

por hormônios.(ANDRADE et al., 2012; CUNHA et al., 2003; CUNHA, et al., 2008; 

DUCATMAN et al., 1986; MCLAUGHLIN, 2003) Portanto, a ação dos hormônios no 

surgimento e desenvolvimento dos neurofibromas e TMBNP tem sido avaliada em 

alguns ensaios in vitro e in vivo.(BYER et al., 2011; David et al., 2007; FISHBEIN et 

al., 2007; LI et al., 2010; MUIR, SHEN et al., 2015) 
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Os hormônios mais estudados na NF1 são os hormônios sexuais. Fishbein et 

al.(2007) foram os primeiros a avaliar a ação in vitro dos hormônios sexuais em 

neurofibromas e TMBNP. Eles relataram a expressão em nível de ácido ribonucleico 

(RNA) dos receptores de hormônios esteroides sexuais: receptor de progesterona 

(PR) e receptor de andrógeno (AR). Os neurofibromas e TMBNP praticamente não 

expressam os receptores estrogênio-α (ERα) e o receptor de estrogênio-β (ERβ). A 

expressão do ERα e ERβ foi identifacada somente em nível de RNAm, não sendo 

identificada expressão da proteína na imuno-histoquímica. A progesterona neste 

estudo, dentre os hormônios estudados, apresentou maior influência na proliferação 

das células provenientes dos neurofibromas. Posteriormente, outro estudo confirmou 

que a progesterona induz elevadas taxas de proliferação nas células de Schwann 

humanas provenientes de neurofibroma.(MCLAUGHLIN; JACKS, 2003) Este estudo 

demonstrou ainda que as células de Schwann neoplásicas (NF1-/-) apresentam taxas 

proliferativas ainda maiores e que este efeito da progesterona não era observado em 

células de Schwann normais. 

A expressão dos receptores de estrogênio e andrógenos nas células 

semelhantes a Schwann normais (NF1+/+) e nas células heterozigotas (NF1+/-) ou 

homozigotas (NF1-/-) para a mutação no gene NF1, também foi avaliada através de 

um outro modelo de estudo in vitro, onde foram utilizadas células de Schwann 

diferenciadas a partir de células-tronco embrionárias de camundongo.(ROTH et al., 

2008) Neste mesmo estudo, além das células de camundongo, foram utilizadas duas 

linhagens de células de Schwann humanas tumorais de indivíduos com NF1: uma 

linhagem proveniente de neurofibroma plexiforme (NF1-/-) e uma de TMBNP (NF1-/-). 

Neste estudo, os receptores de estrogênio e andrógenos não foram expressos ou 

expressos em níveis muito baixos nas células NF1+/+ (células de Schwann normais) e 

em níveis baixos em células de Schwann NF1+/-. As células de Schwann neoplásicas 

(NF1-/-) apresentaram altos níveis de expressão.(ROTH et al., 2008) Ao avaliarem o 

estímulo com os hormônios e seus antagonistas, verificaram que, dentre as linhagens, 

apenas a linhagem maligna proliferou significativamente frente à adição de estrogênio, 

progesterona e testosterona.(ROTH et al., 2008) Nos tumores benignos, apesar de 

possuírem os receptores de hormônios sexuais e sofrerem ação deles, essa ação 

isolada não pareceu ser suficiente para gerar aumento na proliferação celular.  
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Como durante gravidez e puberdade existe um panorama complexo com 

alteração dos níveis de diversos hormônios, além do estudo dos efeitos dos hormônios 

sexuais, é importante considerar que outros hormônios possam agir em sinergismo 

na patogênese dos neurofibromas e TMBNP.(CUNHA; GELLER, 2011)  

Na puberdade e na gravidez, um dos hormônios que também apresenta 

aumento na concentração sérica é o hormônio do crescimento (GH).(MELMED et al., 

2007) Durante a gravidez, a finalidade do GH é de modular o metabolismo materno 

para nutrição do feto.(MELMED et al., 2007) A capacidade de o GH promover seus 

efeitos variados (mitogênese, diferenciação e metabolismo) é dependente de dois 

mecanismos diferentes: (a) efeito indireto, mediado pelo fator de crescimento 

semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), o qual atua sinergicamente com o GH em muitas 

funções; (b) efeito direto pela interação com receptor de membrana (receptor do 

hormônio do crescimento; GHR) nos tecidos-alvo.(MELMED et al., 2007)  

Estudos in vitro prévios demonstraram que o GH e o IGF-1 apresentam ação 

no crescimento tumoral em várias neoplasias benignas e malignas.(PEKIC et al., 

2017; RENEHAN et al., 2004) Esta mesma ação foi observada em alguns modelos 

animais.(BANDETTINI et al., 2016; PEKIC et al., 2017; RENEHAN et al., 2004;) Os 

pesquisadores sugeriram recentemente que o desenvolvimento de mixomas 

cardíacos associados ao complexo de Carney pode estar associado ao aumento da 

secreção de GH e que o tratamento do excesso desse hormônio poderia reduzir a 

probabilidade de formação de mixoma cardíaco e/ou taxa de recorrência desta 

neoplasia.(BANDETTINI et al., 2016) Na acromegalia, doença caracterizada pelo 

aumento nos níveis séricos de GH e IGF-1, alguns estudos detectaram prevalência 

aumentada de neoplasias benignas e malignas.(ALEXANDER et al., 1980; BARZILAY 

et al., 1991; BOGUSZEWSKI et al., 2016; BOGUSZEWSKI, 2003; DUCATMAN et al., 

1986; SEIK; TORNESE et al., 2015)  

Indivíduos tratados com GH recombinante apresentam aumento na incidência 

de leucemia e tumores cerebrais, principalmente em indivíduos com síndromes que 

apresentam alteração na via de RAS-MAPK.(RAMAN et al., 2015; TORNESE et al., 

2015, MCWILLIAMS et al., 2016) Na NF1, que também apresenta alteração da via da 

proteína RAS, já foi relatado o aparecimento de tumor cerebral secundário após 

tratamento de reposição com GH recombinante.(TORNESE et al., 2015) Entretanto, 

em uma publicação recente da Associação de Endocrinologia Pediátrica Americana, 
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afirmou-se que o tratamento com GH em sobreviventes de câncer pediátrico não 

parece aumentar o risco de recorrência, mas pode sim aumentar o risco de neoplasias 

primárias subsequentes ao tratamento.(RAMAN et al., 2015) 

Pode ser que em indivíduos com síndromes, principalmente as relacionadas 

com alterações da via da proteína RAS, tanto a recidiva quanto o surgimento de novas 

lesões neoplásicas estejam relacionadas com o aumento dos níveis séricos de GH ou 

aumento de seus receptores, uma vez que apresentam prévio descontrole do ciclo 

celular. Lincon et al.(1998) já haviam relatado maior expressão do receptor do GH 

(GHR) em diferentes neoplasias, quando comparadas com tecidos normais. Além 

disto, já foi identificada alta concentração plasmática de GH em indivíduos com 

neoplasias malignas, sendo encontrada concentração ainda maior nos indivíduos que 

apresentavam metástases.(EMERMAN et al., 1985; GELLER; BONALUMI FILHO, 

2004)  

Sendo assim, a via do GH tem sido estudada como um possível alvo de 

tratamento antineoplásico.(DIVISOVA et al., 2006; EMERMAN et al., 1985; ZHOU et 

al., 2015) Com base que carcinomas humanos de cólon apresentam alta expressão 

de GHR, recentemente, em um estudo in vivo, foi demonstrado que o uso de RNA 

interferente pequeno (do inglês short interference RNA; siRNA) com alvo no GHR e 

associado ao uso de 5-fluorouracil (5-FU) diminuiu a prevalência de metástase 

hepática em animais com carcinoma de cólon. (ZHOU, Dong et al.,2015) 

Visto que embora o estrogênio e a progesterona de fase lútea sejam a força 

motriz inicial do desenvolvimento da glândula mamária feminina, ambos os hormônios 

requerem IGF-I, induzido por GH, para poder agir nesta glândula, desta forma a via 

GH/IGF-1 também tem sido estudada nos carcinomas de mama. (KLEINBERG et al., 

2008) Pesquisadores demonstraram que animais deficientes em GH são 

completamente resistentes à tumorigênese mamária induzida por carcinogênicos e 

que a administração de GH restaura a suscetibilidade ao carcinógeno, demonstrando 

assim a importância da via GH/IGF-1 no desenvolvimento de carcinoma mamário 

(SWANSON; THORDARSON et al., 2004; UNTERMAN, 2002;) Desta forma, a 

utilização de medicamentos inibidores desta via tem sido estudados, como o 

pegvisomanto, que é um inibidor farmacológico seletivo do GHR. Este foi utilizado 

para avaliar o efeito do bloqueio do GHR tanto no desenvolvimento de glândulas 

mamárias puberais normais de camundongos, como também no crescimento de 
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xenoenxertos de carcinoma de mama humano.(DIVISOVA et al., 2006) Foi verificado 

com que o pegvisomanto atrasa o crescimento ductal e reduz a ramificação na 

glândula mamária, associada a um bloqueio direto da sinalização GHR e receptor do 

IGF-1 (IGF1-R) na mama.(DIVISOVA et al., 2006) O pegvisomanto também foi capaz 

de provocar a regressão de xenoenxertos de uma linhagem celular de 

adenocarcinoma de mama (MCF7) por inibição da proliferação e indução de 

apoptose.(DIVISOVA et al., 2006) Estes dados confirmam os estudos anteriores que 

indicam um papel para GH/IGF no desenvolvimento da glândula mamária e sugerem 

que o pegvisomanto pode ser útil para a prevenção e/ou tratamento de câncer de 

mama. 

Apesar de esta via ser bastante estudada em diversas neoplasias, 

pouquíssimos estudos investigaram a possibilidade da influência do IGF-1 e GH nos 

tumores da bainha do nervo periférico associados à NF1.(ANDRADE, 2013; CUNHA, 

et al., 2003; CUNHA, et al., 2008; FRIEDRICH, et al., 2007; HANSSON et al., 1988) 

Em estudos realizados previamente por pesquisadores do nosso grupo de pesquisa, 

foi demostrado através de imuno-histoquímica que os neurofibromas localizados 

cutâneos e plexiformes expressam GHR.(ANDRADE, 2013; CUNHA, K. S. G. et al., 

2003; CUNHA, et al., 2008) Verificou-se que 80% dos neurofibromas plexiformes e 

90-98,8% dos neurofibromas localizados cutâneos eram imunopositivos para o 

GHR.(ANDRADE, 2013; CUNHA, et al., 2003; CUNHA, et al., 2008) Já foi 

demonstrado também, por outros autores, que a maioria dos neurofibromas 

localizados cutâneos e plexiformes, assim como os TMBNP, expressam IGF-

1R.(FRIEDRICH, et al., 2007; HANSSON et al., 1988) Esses resultados sugerem que 

o GH, direta ou indiretamente, participa da tumorigênse dos dos neurofibromas e 

TMBNP. (ANDRADE, 2013; CUNHA, et al., 2003; CUNHA, et al., 2008; FRIEDRICH,. 

et al., 2007; HANSSON et al., 1988) Entretanto, a presença de GHR e possível ação 

do GH sobre os TMBNP ainda não foi avaliada.  

Estudos envolvendo a avaliação da ação do GH nos neurofibromas e TMBNP 

são muito importantes para os indivíduos com NF1, visto que 40%-80% dos indivíduos 

com esta síndrome apresentam baixa estatura e 15 a 20% apresentam tumores 

cerebrais cursando com baixos níveis de GH, o que os tornam candidatos à terapia 

de reposição hormonal.(CARMI et al., 1999; FRIEDMAN et al., 1999; GELLER; 

BONALUMI FILHO, 2004; HUSON et al., 1989; VASSILOPOULOU-SELLIN et al., 
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2000) Como crianças com NF1 apresentam risco elevado de desenvolvimento de 

tumores benignos e malignos, tem havido certa preocupação com relação à 

segurança do uso da terapia com GH recombinante. Desta forma, Howell et al.(1998) 

estudaram crianças com NF1 e baixa estatura que receberam terapia com GH. Os 

resultados deste trabalho, segundo seus autores, mostraram que a terapia de 

reposição do GH em pacientes com NF1 seria benéfica e não estaria associada a um 

risco excessivo de malignidade. No entanto, como discutido e ressaltado por outros 

autores,(CUNHA; GELLER, 2011; SAENGER, 1998) é importante enfatizar que no 

trabalho de Howell et al.(1998) foi utilizada uma concentração menor de GH quando 

comparada com a usualmente utilizada na prática clínica.  

Tornese et al.( 2015) descreveram um caso de um menino de nove anos de 

idade com NF1 que, após tratamento e remissão de um tumor intracraniano (tumor 

teratoide rabdoide atípico), apresentou deficiência de GH. O menino foi então 

acompanhado por três anos sem apresentar nenhuma lesão e apenas após ter sido 

diagnosticado como curado, recebeu a terapia de reposição hormonal de GH. No 

entanto, tornou-se sintomático após dez semanas do início da terapia, sendo então 

detectada recidiva da lesão inicial e o surgimento de um novo tumor teratoide rabdoide 

atípico em outra região cerebral. Sendo assim, a utilização de reposição hormonal do 

GH nos indivíduos com NF1 ainda gera controvérsias. Portanto, estudos in vitro são 

necessários para investigar qual a ação desempenhada pelo GH nas células dos 

neurofibromas e TMBNP, podendo ajudar no entendimento dos riscos na utilização de 

reposição hormonal destes pacientes. 

A cultura celular é uma metodologia amplamente utilizada na investigação e 

análise do comportamento celular. A técnica de cultivo em modelos bidimensionais 

(2D), que seria o cultivo celular em monocamada, é amplamente utilizada e é o 

principal modelo utilizado no rastreio in vitro de possíveis novas substâncias 

antineoplásicas, avaliação da ação de fatores de crescimentos e hormônios 

permitindo assim o entendimento da patogênese dos tumores.(FRIEDRICH, Juergen 

et al., 2009; THOMA et al., 2014; ZANONI et al., 2016) Entretanto, as culturas 

convencionais de células em modelos 2D não são capazes de simular a complexidade 

e a heterogeneidade dos tumores in vivo, pois estes crescem em uma conformação 

tridimensional (3D), com uma organização e arquitetura específicas, que uma cultura 

celular em monocamada não pode reproduzir.(ZANONI et al., 2016) Desta forma, o 
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modelo de cultivo 2D pode levar a interações célula-célula e célula-matriz diferentes 

das encontradas in vivo.(THOMA et al., 2014; ZANONI et al., 2016)  

Sendo assim, modelos de cultivo celular em 3D, que mimetizam melhor as 

características tumorais encontradas in vivo têm sido utilizados.(THOMA et al., 2014) 

As culturas de células em 3D possuem maior similaridade das interações célula-

célula, das áreas de hipóxia, da dinâmica de penetração de substâncias, assim como 

o GH, e possível produção/deposição de matriz extracelular.(KIMLIN et al., 2013; 

MINCHINTON; TANNOCK, 2006; WARTENBERG et al., 2003) Sabe-se que a 

interação célula-célula em modelos 3D por si só influencia a estrutura celular, adesão, 

mecanotransdução e sinalização em resposta a fatores solúveis que, por sua vez, 

regulam a função celular global de maneiras que diferem dramaticamente da cultura 

convencional em 2D.(WEISWALD et al., 2015)  

Poucos trabalhos utilizaram modelos de cultura em 3D para o estudo de células 

de Schwann de neurofibromas e TMBNP.(RAD et al., 2015; SHEN et al., 2015; 

THOMAS et al., 2015) Shen et al.(2015) realizaram um estudo in vitro com uma 

linhagem de células de Schwann humanas de neurofibroma plexiforme (PNF) e uma 

linhagem de TMBNP (ST8814) em modelos de culturas em 2D e 3D (usando modelo 

em esferoides) na investigação da ação de diferentes moléculas semelhantes ao 2-

metoxiestradiol (M2EM), um metabólito antineoplásico natural do hormônio esteroidal 

17-β estradiol. Eles observaram diferença ao comparar o efeito das moléculas 

semelhantes ao M2EM nas culturas em 2D e em 3D da linhagem PNF, verificando 

que, embora nas culturas em 2D, estas moléculas tenham diminuído a proliferação 

celular, não tiveram o efeito esperado nos esferoides, que se apresentavam, ao longo 

do tempo, cada vez maiores. Entretanto, o efeito da molécula STX3451 (semelhante 

ao M2M) observado nas células ST8814 foi semelhante tanto na cultura em 2D quanto 

nas culturas em 3D, induzindo apoptose celular no modelo em 2D e em 3D diminuindo 

o tamanho dos esferoides em até 57% quando comparados com o tamanho inicial e 

promovendo ainda, a desagregação das células nestes esferóides. Os resultados 

obtidos por este estudo reforça a importância da utilização dos dois modelos de 

cultura, 2D e 3D, para melhor entendimento da patogênese dos tumores. 

Desta forma, formulamos a hipótese científica de que o hormônio do 

crescimento promove a proliferação de células de Schwann dos neurofibromas 
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plexiformes e tumores malignos da bainha do nervo periférico associados à 

neurofibromatose tipo 1 em modelos de cultivo 2D e 3D. 



 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a ação in vitro em modelos de cultivo 2D e 3D do hormônio de 

crescimento em células de Schwann de neurofibroma plexiforme e de tumor maligno 

da bainha de nervo periférico de indivíduos com neurofibromatose tipo 1. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar e comparar entre células de Schwann normais e células de Schwann 

neoplásicas de neurofibroma plexiforme e de tumor maligno da bainha de nervo 

periférico de indivíduos com neurofibromatose tipo 1: 

2.2.1 A expressão do receptor do hormônio do crescimento; 

2.2.2 A ação do hormônio do crescimento em concentrações únicas de 10 ng/mL, 25 

ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL na proliferação celular em modelos 2D de cultura 

celular, nos tempos de 24h, 48 e 72h; 

2.2.3 A ação do hormônio do crescimento em concentrações diárias de 10 ng/mL, 25 

ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL na proliferação celular em modelos 2D de cultura 

celular, nos tempos de 24h, 48 e 72h. 

2.2.4 A ação do hormônio do crescimento em concentrações diárias de 10 ng/mL, 25 

ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL no volume, excentricidade e morfologia dos esferoides 

em modelos 3D de cultura celular (esferoides), nos tempos de 24h, 48 e 72h, ulizando 

diferentes concentrações iniciais de células (2,5 x 103, 5 x 103, 1 x 104 e 2 x 104). 

 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 AMOSTRA 

A amostra foi constituída de uma linhagem de células de Schwann normais 

(IPN02.3), oriunda do nervo ciático de um indivíduo sem NF1, uma linhagem de 

células de Schwann (NF1-/-) de neurofibroma plexiforme de um indivíduo com NF1, 

(IPNF04.4), assim como uma linhagem de células de Schwann (NF1-/-) de TMBNP 

associado à NF1 (SNF94.3; ATCC® CRL-886™). Todas estas linhagens celulares 

foram doadas gentilmente pela profa. Margaret Wallace da Faculdade de Medicina da 

Universidade da Flórida, EUA.  

A linhagem MCF7 (ATCC® HTB-22™) foi utilizada como controle positivo para 

a avaliação da expressão do GHR pelas células de Schwann.(DIVISOVA et al., 2006; 

KAULSAY et al., 2001) A MCF7 é uma linhagem de adenocarcinoma mamário, que 

foi gentilmente doada pela profa. Maria Isabel Rossi da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ).  

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 Caracterização das Linhagens Celulares 

3.2.1.1 Caracterização pelo perfil de repetição de pequenas sequências das linhagens 
celulares 
 

A identidade das culturas de células de Schwann foi avaliada utilizando o perfil 

de repetição de pequenas sequências (perfil STR − do inglês short tandem repeat 

profile) de cada linhagem. Este teste avalia a autenticidade das linhagens utilizadas, 

certificando a ausência de contaminação por outras linhagens.  

O perfil STR da linhagem IPN02.3 foi realizado em colaboração com o prof. 

Luiz Gonzaga Tone da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (USP − Ribeirão 

Preto) e sua equipe (Kleiton Borges e Maurício Gamero) no Laboratório de Genética 

Bioquímica, sob a supervisão do prof. Dr. Aguinaldo Luiz Simões (Tabela 1). O STR 

das outras linhagens foi analisado em colaboração com o prof. Rodrigo Soares de 

Moura Neto do Instituto de Biologia da UFRJ. Os dados do STR foram comparados 

com dados da ATCC® e do perfil previamente publicado pela pesquisadora que 

desenvolveu as linhagens originais (Profa Margaret Wallace).(LI et al., 2016) A 

https://www.atcc.org/Products/All/HTB-22.aspx


27 

 

linhagem celular foi considerada autêntica quando o perfil STR mostrou uma 

correspondência ≥ 80% entre a linhagem celular recebida e a linhagem 

original.(MASTERS et al., 2001; REID et al., 2004) 

Os resultados de ambos os alelos estão descritos na tabela 1. As células 

IPN02.3 e SNF94.3 foram consideradas autênticas, tendo um percentual de 

similaridade de 88,9% e 100%, respectivamente, quando comparadas com as 

originais. A ipn04.4 não apresentava perfil STR publicado até o momento. 

Apenas a linhagem MCF7 não passou por caracterização através da análise 

do STR. Esta linhagem foi apenas caracterizada morfologicamente.  

 

Tabela 1− Perfil STR das linhagens de células de Schwann 

Marcador IPN02.3  IPNF04.4  SNF94.3  

Amelogenina X / X  X / X X / X 

CSF1PO 10 / 11 12 / 13 11 / 12 

D10S1237  22 / 24  18 / 21 20 / 20 

D13S317  12 / 13 11 / 13 11 / 12 

D16S539  17 / 18 12 / 13 9 / 12 

D18S51  13 / 16  12 / 13 14 / 16 

D19S433 14.2 / 14.2  12 / 13 13 / 15 

D1S1656 14 / 17.3 12 / 16.3 11 / 15 

D21S11 30.2 / 32.2  27 / 31.2 28 / 31 

D22S1045  15 / 15 11 / 16 16 / 16 

D2S1338 16 / 17  17 / 20 24 / 25 

D3S1358 17 / 18 14 / 16 16 / 19 

D5S818 8 / 11 11 / 11 10 / 12 

D7S820  8 / 12  10 / 11 9 / 14 

D8S1179  12 / 15 10 / 11 13 / 14 

F13B 10 / 10  10 / 10 9 / 10 

FGA 23 / 24 20 / 24 20 / 22 

Penta D 11 / 11 9 / 13 9 / 11 

Penta E  17 / 18  13 / 17 10 / 14 

TH01  6 / 7  9 / 9.3 7 / 9.3 

TPOX  8 / 12 9 / 11 11 / 12 

vWA  15 / 17 16 / 19  17 / 18 

 

 

3.2.2 Caracterização morfológica 

As células da linhagem MCF7 (adenocarcinoma de mama) se apresentavam 

com formato epitelioide cuboidal, com núcleo arredondado e centralizado no 

citoplasma, com nucléolos evidentes, formando arranjos semelhantes a ninhos, que 

lembram a formação acinar da glândula mamária.(FIG.1A) As características 

morfológicas observadas nas nossas linhagens são compatíveis com as descrições 

da ATCC® para a linhagem de origem.(MCF7 ATCC® HTB-22TM)  

Fonte: Próprio autor. 
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A linhagem IPN02.3 (células de Schwann normais) apresentava formato 

fusiforme regular, bipolar ou tripolar, com núcleo oval ou arredondado, com nucléolos 

evidentes, de crescimento aleatório na placa.(FIG.1B) As células da linhagem 

IPNF04.4 (células de Schwann de neurofibroma plexiforme) apresentavam morfologia 

variada (ora epitelioide, cuboidal, poligonal ou fusiforme), porém preferencialmente 

epitelioide, sendo bipolar ou tripolar, mono ou multinucleada, com nucléolos grandes 

e evidentes, apresentando diferentes tamanhos celulares e citoplasma granular, com 

crescimento aleatório na placa.(FIG.1C) As características morfológicas observadas 

nesta linhagem é compatível com as descrições publicadas pela pesquisadora 

doadora da linhagem celular.(LI et al., 2016) As células da linhagem SNF94.3 (células 

de Schwann de TMBNP) apresentavam formato fusiforme bipolar ou tripolar, mono ou 

multinucleadas, com núcleo oval ou arredondado, com nucléolos grandes e evidentes, 

de crescimento aleatório na placa.(FIG.1D) As características morfológicas 

observadas nesta linhagem é compatível com as descrições da ATCC® para a 

linhagem de origem.(“SNF94.3 ATCC ® CRL-2886TM) 

 

Figura 1 − Morfologia das linhagens de adenocarcinoma de mama e de células de Schwann 

 

Fonte: Próprio autor: Fotomicrografias das linhagens celulares A: adenocarcinoma de mama (MCF7); B: células 
de Schwann normais (IPN02.3); C: células de Schwann de neurofibroma plexiforme (IPNF04.4); D: células de 

Schwann de TMBNP (SNF94.3). 
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3.2.3 Cultura Celular  

Todas as linhagens celulares foram cultivadas em modelo 2D em garrafas de 

cultura T25 ou T75 em meio Dulbecco's Modified Eagle Medium/HAM'S-F12 

(DMEM/HAM'S-F12; cód.BR30004 - LGC, SP, Brasil), suplementado com 1% de 

penicilina/estreptomicina (PS; cód.BR30111 - LGC, SP, Brasil) e 10% de soro fetal 

bovino (SFB; cód.10-Bio100i - LGC, SP, Brasil) a 37°C em estufa de CO2 a 5%. A 

manutenção celular e troca de meio de cultura foram realizadas a cada três dias.  

Para a obtenção de esferoides celulares (cultivo em 3D), placas de cultivo 

celular de 96 poços com fundo U foram previamente esterilizadas com exposição de 

luz ultravioleta (LUV) por 15 minutos e posteriormente preparadas com a aplicação e 

imediata remoção de 200 μL de agarose 1% líquida, permanecendo apenas uma 

película recobrindo os poços. Posteriormente, as placas foram novamente expostas à 

LUV por mais 15 minutos, para garantir esterilidade e aguardado mais 45 minutos 

para solidificação total da agarose. Após uma hora do processo de solidificação, foram 

adicionados 100 μL de meio de cultivo DMEM/HAM'S-F12 com 1% de PS por poço e 

em seguida adicionadas as células em diferentes concentrações (2,5 x 103; 5 x 103; 1 

x 104; 2 x 104). As placas foram armazenadas a 37°C em estufa de CO2 a 5% por 3 

dias sem manipulação e posteriormente foram designadas para os ensaios com GH, 

com troca de meio de cultura diário. O congelamento celular foi realizado em 1 mL de 

meio contendo 90% de SFB e 10% de dimetilsulfóxido (DMSO – cód.13-0091-01 - 

LGC, SP, Brasil) e 1,5 x 106 células por criotubo. 

 

3.2.4 Avaliação da Expressão do Receptor do Hormônio do Crescimento 

A visualização da expressão do GHR foi realizada através da técnica de 

imunofluorescência e, para a quantificação, utilizamos a citometria de fluxo. Para a 

técnica de imunofluorescência, foi realizado o plaquamento de 1 x 105 células por poço 

de 1,8 cm2 em placa de 24 poços. As células foram fixadas com metanol 100% por 5 

minutos e depois incubadas com 1% de albumina de soro bovino (BSA, do inglês 

bovine serum albumin; cód. A7030 − Sigma-Aldrich , Missouri, EUA), 10% SFB, 0.3 M 

glicina (cód. 410225, Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) em tampão fosfato salino (PBS; 

cód.13-30358-LGC, SP, Brasil) − 0.1% Tween (cód.P1379 − Sigma-Aldrich, Missouri, 

EUA) por 1h para permeabilização e bloqueio de interações inespecíficas de 

proteínas.  
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A expressão do GHR pela imunofluorescência foi avaliada com o anticorpo 

policlonal IgG de coelho anti-GHR (cód. ab65304, Abcam, Cambridge, Reino Unido), 

na diluição de 1:20 em PBS . As células foram incubadas com o anticorpo primário 

por 3 h em temperatura ambiente e posteriormente foi utilizado o anticorpo secundário 

policlonal IgG de cabra anti-coelho Alexa Fluor® 488 (cód.A11034, Thermo Fisher 

Scientific, Massachusetts, EUA) na diluição de 1:250 em PBS, por 1h. O corante DAPI 

(cód. D21490 − Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA) foi utilizado na 

concentração de 1,43 µM na diluição de 1:100 em PBS, com incubação de cinco 

minutos, para visualização do núcleo. A linhagem MCF7 foi utilizada como controle 

positivo para a marcação do anticorpo. Para o controle negativo, foi omitido o 

anticorpo primário, sendo feita a incubação apenas com o anticorpo secundário e, 

posteriormente, o núcleo corado com DAPI. 

Para a técnica de citometria de fluxo, 5 x 104 células foram primeiramente 

lavadas com PBS/ BSA 1% , em seguida, fixadas com paraformaldeído a 4% (PFA; 

cód.13-30358 − Vetec, SP, Brasil) e mantidas em gelo por 10 minutos. Posteriormente, 

foram lavadas com PBS/BSA 1% e permeabilizadas com PBS/saponina 0,1% 

(Merck®) em temperatura ambiente por 10 minutos e depois centrifugadas a 675 de 

força centrífuga relativa (RCF) por 7 minutos. Posteriormente, foram incubadas com 

o anticorpo anti-GHR (cód. ab65304 - Abcam, Cambridge, Reino Unido) na diluição 

de 1:100 em PBS/saponina 0,1% em temperatura ambiente por 30 minutos, lavadas 

em PBS/saponina 0,1% e, em sequência, incubadas com o anticorpo secundário 

Alexa Fluor® 488 (cód.A11034 - Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA) na 

diluição de 1:250 em PBS/saponina 0,1% em temperatura ambiente por 30 minutos 

ao abrigo da luz. Após este tempo, as células foram lavadas em PBS/saponina 0,1%, 

ressuspendidas em PBS e adquiridas no citometro de fluxo (Cyan ADP - Beckam 

Coulter, Califórnia, EUA). As análises dos parâmetros de leitura foram realizadas no 

programa Summit 4.3 para posterior análise estatística. Assim como já descrito para 

a imunofluorescência, a célula MCF7 foi utilizada como controle positivo e, para o 

controle negativo, o anticorpo primário foi omitido. 
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3.2.5 Avaliação da Ação do Hormônio do Crescimento nas Culturas em 2D de 

Células de Schwann  

A avaliação do da ação do GH foi realizada através de dosagem única e em 

dosagem diária em todas as linhagens de células de Schwann (IPN02.3, IPNF04.4 e 

SNF94.3). Para isto, as células (5 x 103 células/poço) foram transferidas para a placa 

de 96 poços de cultura celular, em meio de cultura de manutenção celular, 

DMEM/HAM's-F12 suplementado com 1% PS e 10% SFB. Após 24 horas, o meio foi 

trocado para meio DMEM/HAM's-F12 suplementado com 1% PS e sem SFB, 

contendo GH Saizen (Merck®). O GH foi diluído diretamente no meio de cultura 

DMEM/HAM's-F12 nas seguintes concentrações: 10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL, 100 

ng/mL).(DOS SANTOS et al., 2004) O experimento foi realizado em duplicata. Nos 

primeiros poços de cada tipo celular, não foi adicionado GH; estes foram utilizados 

como controle sem estímulo. Para acompanhar as taxas de proliferação na presença 

de GH ao longo de períodos de tempo, as taxas de proliferação e viabilidade celular 

foram determinadas em quatro tempos diferentes (0h, 24h, 48h e 72h). A troca do 

meio com GH foi realizada diariamente por três dias consecutivos (24h, 48h, 72h) para 

a avaliação da ação do GH com concentração diária, não sendo realizada a troca do 

meio, quando avaliada a concentração única do GH. Estes ensaios foram realizados 

em duplicata. 

A proliferação celular e viabilidade em meio livre de hormônio e na presença 

das diferentes concentrações de GH foi avaliada com o sal monossódico WST-8 [2- 

(2-metoxi-4-nitrofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-tetrazólio,cell proliferation 

assay kit 8 (CCK-8 -cód.96992 - Sigma-Aldrich, Missouri, EUA). O WST-8 é um sal 

reduzido por desidrogenases celulares, gerando um produto de cor amarela 

(formazan), que é solúvel no meio de cultura celular. A quantidade do espectro de cor 

amarela gerada pela atividade das desidrogenases nas células é captada e medida 

através da absorbância da solução por espectrofotômetro e é diretamente 

proporcional ao número de células vivas.  

Para isto, 10μL da solução de CCK-8 foram adicionados a cada poço da placa 

de 96 poços. No caso do tratamento com GH, o CCK-8 foi aplicado quatro horas antes 

do término de cada tratamento. As placas foram incubadas em estufa com 5% de CO2 

por duas horas. Por fim, a absorbância do corante foi lida em um espectrofotômetro 
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de leitor de placa de 96 poços (Versa max − Molecular Devices, Califórnia, EUA), com 

o comprimento de onda de 450 nm.  

 

3.2.6 Avaliação da Ação do Hormônio do Crescimento nas Culturas em 3D  

 Assim como nos ensaios de cultura em 2D, na cultura em 3D, a avaliação do 

GH foi realizada em todas as linhagens de células de Schwann (IPN02.3, IPNF04.4 e 

SNF94.3), sendo avaliada apenas a ação de concentração diária de GH. Para a 

avaliação do GH em cultura em 3D, utilizamos quatro concentrações de células (2,5 x 

103; 5 x 103; 1 x 104; 2 x 104) para obtenção dos esferoides. Após a obtenção dos 

esferoides (após 72h), cultivados em meio de cultura DMEM/HAM's-F12 

suplementado com 1% PS e 10%SFB, o meio foi trocado para meio DMEM/HAM's-

F12 suplementado com 1% PS e sem SFB por 24 horas. Posteriormente, o meio foi 

removido e substituído por DMEM/HAM's-F12 suplementado com 1% PS e contendo 

diferentes concentrações de GH Saizen (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL,100 ng/mL). 

Como controle, foram utilizados poços com meio de cultura sem GH. A troca do meio 

com GH foi realizada diariamente por três dias consecutivos (24h, 48h, 72h). Este 

ensaio foi realizado em duplicata 

 Os esferoides foram fotografados diariamente (0h, 24h, 48h, 72h) após a 

incubação com o GH, através de uma câmera digital (BEL EU5 CONVS 89/336, 

resolução de 5M Pixels) acoplada a um microscópio invertido (BEL Photonics INV-

5PH), com aumento de 10x e salvas em formato tiff. As imagens obtidas pela câmera 

foram inseridas no software ImageJ, que é um programa de processamento de 

imagens de código aberto projetado para imagens científicas multidimensionais 

(Rasband, W.S - U. S. National Institutes of Health, Bethesda - Maryland - USA- 

https://imagej.nih.gov/ij/download.html).(SCHNEIDER et al., 2012) Este programa 

reduziu a imagem para 8 bit, necessária para utilização no programa de análises de 

esferoides (SpheroidSizer).(CHEN et al., 2014) O software SpheoidSizer é um 

programa gratuito desenvolvido para ser utilizado no software MATLAB R2017a, que 

é programa de análises de cálculos matemáticos.  

Ao abrir as imagens no SpheroidSizer, estes foram automaticamente 

delimitados pelo programa (seleção automática).(FIG. 2A-B) Quando isto não ocorreu, 

foi utilizada a ferramenta de demarcação manual para delimitação (seleção 

semiautomática). Esta ferramenta abre um círculo que, com o mouse, pode-se 
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aumentar ou diminuir ao redor da área próxima ao esferoide e, assim, o programa 

identifica e delimita o esferoide automaticamente a partir desta seleção.(FIG.2C-E) 

Este programa analisa os parâmetros de volume, área, diâmetro e excentricidade de 

cada esferoide, gerando um arquivo no formato do software de planilhas Excel. A 

excentricidade do esferoide avalia o quanto sua forma se aproxima de uma 

circunferência. Seu valor varia entre 0-1, sendo que quanto mais próximo o valor é de 

0 mais esférico é o esferoide e, quanto mais próximo de 1, mais elipsoide é o 

esferoide. 

Figura 2 − Delimitação do esferoide no software Spheroid Sizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor. A-B: Delimitação automática do esferoide a 
ser analisado; C-D-E: Delimitação semiautomática do esferoide a 

ser analisado, quando o programa não o delimita automaticamente.  

 
 

3.2.7 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada com o software de estatística IBM® PASW 

Statistics®, versão 20.0. A verificação da normalidade dos grupos foi avaliada pelo 

teste de Kolmogorov Smirnov. A investigação da comparação entre os grupos tratados 

e não-tratados com GH foi realizada com os testes T Student, ANOVA One-Way, 

Tukey, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, quando indicados. Significância estatística 

para todas as análises foi declarada quando os valores-p foram iguais ou inferiores a 

0,05. 

 



 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DO RECEPTOR DO 

HORMÔNIO DO CRESCIMENTO 

Na imunofluorescência, todas as linhagens de células de Schwann (IPN02.3, 

IPNF04.4 e SNF94.3) e a linhagem de carcinoma de mama (MCF7) foram 

imunopositivas para a marcação com o anticorpo anti-GHR (FIG. 3). A expressão do 

GHR nas células de Schwann foi confirmada através da citometria de fluxo (GRAF. 

4).  

Figura 3 − Identificação do receptor do hormônio do crescimento nas linhagens de células de 
Schwann  

 

 

Fonte: Próprio autor. A cor verde representa a imunopositividade para o GHR (anticorpo secundário Alexa Fluor 

488) e a cor azul representa a marcação dos núcleos com DAPI. Nos controles negativos, apenas foi utilizado o 
anticorpo secundário com DAPI e não tiveram nenhuma marcação (dado não mostrado). 
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Utilizando a citometria de fluxo, o padrão da mediana de intensidade de 

fluorescência (MIF) observada nas diferentes linhagens de células de Schwann foi 

diferente entre elas. Foi observado que as células de Schwann de neurofibroma 

plexiforme tendem a apresentar maior MIF do que as células de TMBNP e que seu 

MIF é consecutivamente maior que o MIF das células de Schwann normais (Tabela 

2), apesar de não ser estatisticamente significante (teste Kruskal-Wallis; p=0,7571).  

O percentual de células positivas foi semelhante entre as linhagens, não havendo 

diferença estatística (teste Kruskal-Wallis; p=0, 0,0959).(Tabela 2)   

 

Gráfico 1 − Expressão do receptor do hormônio do crescimento nas linhagens MCF7 e de células de Schwann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. A: Seleção da área de células viáveis; B: Histogramas da sobreposição: controle da 

marcação do anticorpo secundário apenas (linha preta) com o histograma da marcação do anti-GHR mais 
anticorpo secundário (linha verde). C: Mediana de intensidade de fluorescência (MIF) das células de Schwan e a 
MCF7 comprova a funcionalidade do anti-GHR; D: Percentual de células positivas das linhagens de células de 

Schwann. Experimento realizado em triplicata da mesma amostra. 
 
 

IPN02.3 IPN02.3 MCF7 IPNF04.4 SNF94.3 
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Tabela 2 – Percentual de células positivas e a mediana da intensidade de fluorescência para anti- 
receptor do hormônio do crescimento nas linhagens MCF7 e de células de Schwann  

Linhagem celular 
Percentual de células 

positivas 
Desvio padrão MIF Desvio padrão 

MCF7 93,65 2,72236 11,645 2,25567 

IPN02.3 92,95 5,3033 18,26 3,81838 

IPNF04.4 95,9 0,55154 23,435 3,16077 

SNF94.3 93,99 0,12728 20,56 0,74953 

Fonte: Próprio autor. O percentual de células positivas e a média de intensidade de fluorescência (MIF) foi obtida 

a partir de duplicata da mesma amostra. 
 

4.2 AVALIAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DAS LINHAGENS CELULARES EM 

CULTURA EM 2D 

4.2.1 Linhagem celular IPN02.3 tratadas com concentração única de hormônio 

do crescimento 

Os resultados da avaliação da proliferação das células da IPN02.3 (células de 

Schwann normais) sob ação do GH em concentração única estão descritos 

detalhadamente no apêndice 1, apresentados em forma de média e desvio padrão na 

tabela 3. Como pode ser observado no gráfico 2, avaliando a linhagem IPN02.3 

individualmente, ao comparar os tempos 0h, 24h, 48h e 72h, ocorreu proliferação 

celular estatisticamente significante ao longo do tempo tanto para as células não-

tratadas (teste ANOVA one-way; p=0,05), como para as células tratadas com 

diferentes concentrações de GH. As diferenças foram mais estatisticamente 

significativas para as células tratadas com GH, principalmente nas concentrações de 

50 ng/mL e 100 ng/mL, do que para as células não-tradadas: 10 ng/mL (teste ANOVA 

one-way; p=0,029), 25 ng/mL (teste Kruskal-Wallis; p=0,023), 50 ng/mL (teste Kruskal-

Wallis; p=0,0026) e 100 ng/mL (teste Kruskal-Wallis; p=0,0081).  

Comparando as taxas de proliferação das células IPN02.3 na presença do GH 

em concentração única em suas diferentes concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 

ng/mL e 100 ng/mL) com as células não-tratadas em cada tempo individualmente 

(24h, 48h e 72h), não houve diferença estatística. Os resultados estatísticos estão 

descritos na tabela 4 do apêndice 2.  

Quando comparadas as taxas de proliferação das células IPN02.3 em cada 

uma das diferentes concentrações de GH em concentração única entre os tempos, 

observou-se que houve diferenças estatisticamente significativas entre os tempos de 
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24h e 72h nas concentrações de 50 ng/mL e 100 ng/mL (teste de Mann-Whitney; 

p=0,021 e p=0,021 respectivamente), não sendo observada diferença estatística entre 

os tempos de 24h e 72h nas células IPN02.3 não-tratadas (teste de Mann-Whitney; 

p=0,1875). (GRAF.3) 

 
 

Gráfico 2 − Efeito concentração-dependente do hormônio do crescimento em diferentes 

concentrações, em concentração única, ao longo do tempo nas células IPN02.3 
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Fonte: Próprio autor. Proliferação foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os 

dados mostram a média e desvio padrão de cada concentração distribuídas ao longo do tempo, 
de dois experimentos independentes. * indica p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01  

 

 
Gráfico 3 − Avaliação da proliferação das células IPN02.3 sob ação do hormônio do crescimento 

em diferentes concentrações ao longo do tempo 
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Fonte: Próprio autor. Proliferação foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados mostram a 

média e desvio padrão de cada concentração distribuídas ao longo do tempo, de dois experimentos independentes. 
*p ≤ 0,05. 
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Ao comparar simultaneamente a proliferação das diferentes linhagens 

celulares tratadas com as diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 

ng/mL e 100 ng/mL) em cada tempo individualmente (24h, 48h e 72h), também não 

foi observada diferença estatística entre elas (teste ANOVA one-way; p=0,33; teste 

ANOVA one-way; p=0,484; teste Kruskal-Wallis; p=0,670 respectivamente). 

 

4.2.2 Linhagem celular IPN02.3 tratadas com concentração diária de hormônio 

do crescimento 

Os resultados da avaliação da proliferação das células da IPN02.3 (células de 

Schwann normais) sob ação do GH em concentração diária estão apresentados no 

apêndice 3, em forma de média e desvio padrão. Como pode ser observado no gráfico 

4, avaliando a linhagem IPN02.3, ao comparar os tempos 0h, 24h, 48h e 72h, ocorreu 

proliferação celular estatisticamente significante ao longo do tempo tanto para as 

células não-tratadas (teste Kruskal-Wallis; p=0,04), como para as células tratadas com 

GH nas concentrações diárias de 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL. As diferenças 

foram mais estatisticamente significativas para as células tratadas com GH, 

principalmente nas concentrações de 50 ng/mL e 100 ng/mL, do que para as células 

não-tradadas: 25 ng/mL (teste ANOVA one-way; p=0,04), 50 ng/mL (teste Kruskal-

Wallis; p=0,028) e 100 ng/mL ANOVA one-way; p=0,005). Entretanto, não foi 

observada diferença estatística na proliferação das células IPN02.3 com o tratamento 

de GH na concentração diária de 10 ng/mL (teste Kruskal-Wallis; p=0,074).  

Comparando as taxas de proliferação das células IPN02.3 na presença do GH 

em concentração diária em suas diferentes concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 

ng/mL e 100 ng/mL) com as células não-tratadas em cada tempo individualmente 

(24h, 48h e 72h), não houve diferença estatística. Os resultados estatísticos estão 

descritos na tabela 6 do apêndice 4.  

Quando comparadas as taxas de proliferação das células IPN02.3 em cada 

uma das diferentes concentrações de GH em concentração diária entre os tempos, 

observou-se que houve diferenças estatisticamente significativas entre os tempos de 

0h e 72h na concentração de 100 ng/mL (teste t de student; p=0,013), não sendo 

observada diferença estatística entre os tempos de 0h e 72h nas células IPN02.3 não-

tratadas teste t de student; p=0,317).(GRAF.5) 



39 

 

Gráfico 4 — Efeito concentração-dependente do hormônio do crescimento em 
concentração diária nas células IPN02.3
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Fonte: Próprio autor. Proliferação foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados 

mostram a média e desvio padrão de cada concentração distribuídas ao longo do tempo, de dois 
experimentos independentes.* indica p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 

 

Ao comparar simultaneamente a proliferação das células tratadas com as 

diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) em 

cada tempo individualmente (24h, 48h e 72h), também não foi observada diferença 

estatística entre elas (teste ANOVA one-way; p=0,821; teste ANOVA one-way; 

p=0,883; teste Kruskal-Wallis; p=0,765 respectivamente). 

 

Gráfico 5 — Avaliação da proliferação das células IPN02.3 sob ação do hormônio do 

crescimento em diferentes concentrações ao longo do tempo 
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Fonte: Próprio autor. Proliferação foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados mostram a 

média e desvio padrão de cada concentração distribuídas ao longo do tempo, de dois experimentos independentes. 
**p ≤ 0,01 
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4.2.3 Linhagem celular IPNF04.4 tratadas com concentração única de hormônio 

do crescimento 

Os resultados da avaliação da proliferação das células IPNF04.4 (células de 

Schwann de neurofibroma plexiforme) sob ação do GH em concentração única estão 

apresentados em forma de média e desvio padrão no apêndice 5. Avaliando a 

linhagem IPNF04.4 individualmente, ao comparar os tempos 0h, 24h, 48h e 72h, não 

ocorreu proliferação celular estatisticamente significante ao longo do tempo tanto para 

as células não-tratadas (teste ANOVA one-way; p=0,4999), como para as células 

tratadas com GH nas concentraçãos diárias de 10 ng/mL, 25 ng/mL e 50 ng/mL (teste 

ANOVA one-way; p= 0,2132; p= 0,2288; p=0,0673 e p= 0,2132 respectivamente). 

Como pode ser observado na gráfico 6, comparando as taxas de proliferação 

das células IPNF04.4 na presença do GH em concentração única em suas diferentes 

concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) com as células não-

tratadas em cada tempo individualmente (24h, 48h e 72h), observou-se diferença 

estatística apenas na concentração de 100 ng/mL no tempo de 24h (teste t de student; 

p=0,014). Os resultados estatísticos estão descritos na tabela 8 do apêndice 6.  

Quando comparadas as taxas de proliferação das células IPNF04.4 em cada 

uma das diferentes concentrações de GH em concentração única entre os tempos, 

observou-se que houve diferença estatisticamente significativa apenas entre os 

tempos de 24h e 48h na concentração de 25 ng/mL (teste t de student; p=0,036), não 

sendo observada diferença estatística entre os tempos de 24h e 48h nas células 

IPNF04.4 não-tratadas (teste t de student; p=0,34) nem nas células tratadas nas 

concentrações de 10 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL (teste t de student; p=0,088; 

p=0,131; p=0,640, respectivamente). (GRAF.7) Desta forma, o GH na concentração 

de 25 ng/mL em concentração única teve um pico de proliferação das células 

IPNF04.4 no tempo de 48h de tratamento mantendo a proliferação semelhante ao 

controle após 48 e 72 horas. 

Ao comparar simultaneamente a proliferação das células tratadas com as 

diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) em 

cada tempo individualmente (24h, 48h e 72h), também não foi observada diferença 

estatística entre elas (teste ANOVA one-way; p=0,33; teste ANOVA one-way; p=0,48; 

teste Kruskal-Wallis; p=0,67 respectivamente). (GRAF.7) 
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Gráfico 6 — Efeito concentração-dependente do hormônio do crescimento em concentração única 

nas células IPNF04.4 
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Fonte: Próprio autor. Proliferação foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados mostram a 

média e desvio padrão de cada concentração distribuídas ao longo do tempo, de dois experimentos independentes. 
**p ≤ 0,01 

 
  

Gráfico 7 — Avaliação da proliferação das células IPNF04.4 sob ação de concentração única do 

hormônio do crescimento em diferentes concentrações ao longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. Proliferação foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados mostram a 

média e desvio padrão de cada concentração, de dois experimentos independentes. *p≤ 0,05 

 

4.2.4 Linhagem celular IPNF04.4 tratadas com concentração diária de hormônio 

do crescimento 

Os resultados da avaliação da proliferação das células IPNF04.4 (neurofibroma 

plexiforme) sob ação do GH em concentração diária estão descritos em forma de 

média e desvio padrão na tabela 9 no apêndice 7. Avaliando a linhagem IPNF04.4 

individualmente, ao comparar os tempos 0h, 24h, 48h, 72h, não ocorreu proliferação 

celular ao longo do tempo tanto para as células tratadas com GH nas concentraçãos 

diárias de 10 ng/mL e 25 ng/mL (teste ANOVA one-way; p= 0,89 e p= 0,11 

respectivamente). Entretanto, foi observada diferença estatística nas células não-

tratadas (teste ANOVA one-way; p=0,02), como para as células tratadas com GH nas 

concentraçãos diárias de 50 ng/mL e 100 ng/mL (teste ANOVA one-way; p= 0,008 e 

p= 0,01 respectivamente). Estas diferenças não estão relacionadas com a proliferação 
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celular e sim com a diminuição da viabilidade da célula IPNF04.4 no tempo de 72h. A 

célula IPNF04.4 em cultura celular sem soro tende a diminuir a viabilidade após 72h. 

Como pode ser observado no gráfico 8, comparando as taxas de proliferação/ 

viabilidade das células IPNF04.4 na presença do GH em concentração diária em suas 

diferentes concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) com as células 

não-tratadas em cada tempo individualmente (24h, 48h e 72h), observou-se diferença 

estatística na concentração de 10 ng/mL no tempo de 72h (teste t de student; p=0,023) 

apresentando, assim, as células tratadas com GH nesta concentração, maior 

viabilidade do que as não-tratadas como descrito na tabela 10 do apêndice 8.  

Quando comparadas as taxas de proliferação/ viabilidade das células IPNF04.4 

com tratamento diário, de uma única concentração de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL 50 

ng/mL e 100 ng/mL) entre os tempos, como pode ser observado no grafico 9, houve 

diferença estatisticamente significativa apenas entre os tempos de 24h e 48h na 

concentração de 25 ng/mL (teste t de student; p=0,023), não sendo observada 

diferença estatística entre os tempos de 24h e 48h nas células IPNF04.4 não-tratadas 

(teste t de student; p=0,1) nem nas células tratadas nas concentrações de 10 ng/mL, 

50 ng/mL e 100 ng/mL (teste t de student; p=0,71, p=0,062 e p=0,19, 

respectivamente). Desta forma, o GH na concentração de 25 ng/mL em concentração 

diária teve um pico de proliferação/ viabilidade das células IPNF04.4 em 48h de 

tratamento e, ao comparar os tempos de 48h com 72h, observou-se que, nesta 

concentração, as células tratadas não proliferaram em 72h, mas se mantiveram 

viáveis neste tempo (teste t de student; p=0,065). Diferentemente, as células tratadas 

com concentração diária de GH 50 ng/mL e 100 ng/mL (teste t de student; p=0,010 e 

p=0,013 respectivamente) e as células não-tratadas (teste t de student; p=0,035), ao 

comparar 48h e 72h, perderam viabilidade em 72h. Entretanto, apesar de as células 

IPNF04.4 tratadas com concentração diária de 10 ng/mL não apresentarem 

proliferação/ viabilidade em 48h, elas não perderam viabilidade em 72h (teste t de 

student; p=0,05). Ao comparar simultaneamente a proliferação/ viabilidade das células 

tratadas com as diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 

100 ng/mL) em cada tempo individualmente (24h, 48h e 72h), só foi observada 

diferença estatística entre a concentração de 10 ng/mL com a de 50 ng/mL em 72h 

(teste Kruskal-Wallis; p=0,474; teste ANOVA one-way; p=0,775; teste Kruskal-Wallis; 

p=0,035 respectivamente; teste Post-Hoc de Tuckey; p=0,04).(GRAF.9) 
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Gráfico 8 - Avaliação da proliferação/ viabilidade das células IPNF04.4 sob ação de concentração diária 

do hormônio do crescimento em diferentes concentrações ao longo do tempo 
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Fonte: Próprio autor. Proliferação/ viabilidade foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados 

mostram a média e desvio padrão de cada concentração distribuídas ao longo do tempo, de dois experimentos 
independentes. *p ≤ 0,05 

 

 

4.2.5 Linhagem celular SNF94.3 tratadas com concentração única de hormônio 

do crescimento 

Os resultados da avaliação da proliferação/ viabilidade das células da SNF94.3 

(células de Schwann de TMBNP) sob ação do GH em concentração única estão 

descritos na tabela 11 do apêndice 9, apresentados em forma de média e desvio 

padrão. Como pode ser observado na gráfico 10, avaliando a linhagem SNF94.3, ao 

comparar os tempos 0h, 24h, 48h e 72h, ocorreu proliferação/ viabilidade celular 

estatisticamente significante ao longo do tempo tanto para as células não-tratadas 

(teste ANOVA one-way; p=0,0003), como para as células tratadas com GH na 

concentração única de 10 ng/mL (teste Kruskal-Wallis; p < 0,0001), 25 ng/mL(teste 

ANOVA one-way; p < 0,0001), 50 ng/mL(teste Kruskal-Wallis; p=0,007) e 100 ng/mL 

(teste ANOVA one-way; p < 0,0001).  

Comparando as taxas de proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 na 

presença do GH em diferentes concentrações únicas (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL 

e 100 ng/mL) com as células não-tratadas em cada tempo individualmente (24h, 48h 

e 72h), não houve diferença estatística.(GRAF.11) Sendo assim, o GH não teve 

nenhum efeito sobre a proliferação/ viabilidade celular das células SNF94.3. Os 

resultados estatísticos estão descritos na tabela 12 do apêndice 10. 
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Gráfico 9 - Efeito concentração-dependente do hormônio do crescimento nas células SNF94.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. Proliferação/ viabilidade foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados 

mostram a média e desvio padrão de cada concentração distribuídas ao longo do tempo, de dois experimentos 
independentes. ***p ≤ 0,001 

 

 

Quando comparadas as taxas de proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 

em cada uma das diferentes concentrações de GH em concentração única entre os 

tempos, observou-se que houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

tempos de 24h e 72h em todas as concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 

ng/mL e 100 ng/mL; teste t de student; p=0,005, p= e p=0,006; teste de Mann-Whitney 

p=0,021; teste t de student; p=0,001, respectivamente), assim como nas células 

SNF94.3 não-tratadas (teste t de student; p=0,0007). O número de células aumentou 

gradativamente de 0h até 72h, tanto nas células não-tratadas quanto nas tratadas nas 

diferentes concentrações de GH.(GRAF. 11)  

Ao comparar simultaneamente a proliferação/ viabilidade das células tratadas 

entre as diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) 

em cada tempo individualmente (24h, 48h e 72h), também não foi observada diferença 

estatística entre elas. (teste ANOVA one-way; p=0,348; teste ANOVA one-way; 

p=0,853; teste ANOVA one-way; p=0,929, respectivamente).(GRAF. 11) 
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Gráfico 10 - Avaliação da proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 sob ação de concentração única 

do hormônio do crescimento em diferentes concentrações ao longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Próprio autor. Proliferação/ viabilidade foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados 

mostram a média e desvio padrão de cada tempo por concentração, de dois experimentos independentes. *p ≤ 
0,05; **p ≤ 0,01 e ***p ≤ 0,001 

 
4.2.6 Linhagem celular SNF94.3 tratadas com concentração diária de hormônio 

do crescimento 

Os resultados da avaliação da proliferação/ viabilidade das células da SNF94.3 

(células de TMBNP) sob ação do GH em concentração diária estão descritos na tabela 

13 do apêndice 11, apresentados em forma de média e desvio padrão. Como pode 

ser observado na gráfico 12, avaliando a linhagem SNF94.3, ao comparar os tempos 

0h, 24h, 48h e 72h, ocorreu proliferação/ viabilidade celular estatisticamente 

significante ao longo do tempo, tanto para as células não-tratadas (teste ANOVA one-

way; p=0,0003), como para as células tratadas com GH na concentração única de 10 

ng/mL (teste ANOVA one-way; p < 0,023), 25 ng/mL (teste Kruskal-Wallis; p=0,031), 

50 ng/mL (teste Kruskal-Wallis; p=0,028) e 100 ng/mL (teste Kruskal-Wallis; p=0,026).  

Comparando as taxas de proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 na 

presença do GH em diferentes concentrações diária (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL 

e 100 ng/mL) com as células não-tratadas em cada tempo individualmente (24h, 48h 

e 72h), não houve diferença estatística. Sendo assim, o GH não teve nenhum efeito 

sobre a proliferação/ viabilidade celular das células SNF94.3. Os resultados 

estatísticos estão descritos na tabela 14 do apêndice 12. 
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tempos de 24h e 72h em todas as concentrações de GH 10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 

ng/mL e 100 ng/mL (teste t de student; p=0,024, teste de Mann-Whitney; p=0,021, 

p=0,043 e p=0,043, respectivamente), assim como nas células SNF94.3 não-tratadas 

(teste t de student; p=0,039). O número de células aumentou gradativamente de 0h 

até 72h, tanto nas células não-tratadas quanto nas tratadas nas diferentes 

concentrações de GH.(GRAF.13)  

 

Gráfico 11 - Efeito concentração-dependente do hormônio do crescimento nas células SNF94.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Próprio autor. Proliferação/ viabilidade foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados 

mostram a média e desvio padrão de cada concentração distribuídas ao longo do tempo, de dois experimentos 
independentes. *p ≤ 0,05 e ***p ≤ 0,001 

 

Gráfico 12 - Avaliação da proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 sob ação de diferentes 

concentrações diárias do hormônio do crescimento em diferentes concentrações ao longo do tempo 
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Fonte: Próprio autor. Proliferação/ viabilidade foi avaliada pela absorbância obtida através do CCK-8. Os dados 

mostram a média e desvio padrão de cada tempo por concentração, de dois experimentos independentes. *p ≤ 
0,05 e **p ≤ 0,01  
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Ao comparar simultaneamente a proliferação/ viabilidade das células tratadas 

entre as diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) 

em cada tempo individualmente (24h, 48h e 72h), também não foi observada diferença 

estatística entre elas (teste ANOVA one-way; p=0,156; teste ANOVA one-way; 

p=0,351; teste ANOVA one-way; p=0,827, respectivamente).(GRAF.13) 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA AÇÃO DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO NAS LINHAGENS 

CELULARES EM CULTURA 3D 

4.3.1 Linhagem celular IPN02.3 

Os resultados da avaliação dos esferoides estão descritos na tabela 15 do 

apêndice 13, em média e desvio padrão referentes ao volume, área, diâmetro e 

excentricidade. 

Comparando os esferoides da linhagem IPN02.3 na presença do GH em suas 

diferentes concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) com as células 

não-tratadas (0 ng/mL) independente do tempo, conforme pode ser observado na 

figura 4A, o volume dos esferoides com 2,5 x 103 células iniciais tratados com GH na 

concentração de 25 ng/mL e 100 ng/mL eram menores que o volume dos esferoides 

não-tratados, que apresentam volume semelhante com os esferoides tratados com 

GH de 10 ng/mL e 50 ng/mL. Considerando os esferoides de concentração inicial de 

5 x 103 células, eles não apresentaram diferença estatisticamente significante com 

relação ao volume diante de nenhuma das diferentes concentrações de GH, quando 

comparados com os esferoides não-tratados.(FIG.4B)  

Os esferoides provenientes da concentração inicial de 1 x 104 células, tratados 

com GH nas concentrações de 10 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL são menores que os 

esferoides não-tratados, estes por sua vez, apresentam volume semelhante aos 

esferoides tratados com GH na concentração de 25 ng/mL.(FIG.4C) Os resultados 

estatísticos estão descritos na tabela 16 do apêndice 14. Entretanto, como pode ser 

observado na figura 4D, os esferoides provenientes da concentração inicial de 2 x 104 

células nas concentrações de 10 ng/mL, 25 ng/mL e 100 ng/mL são maiores que os 

esferoides não-tratados e estes apresentam volume semelhante aos esferoides 

tratados com a concentração de 50 ng/mL. O GH nas concentraçãos de 10 ng/mL, 25 

ng/mL e 100 ng/mL promoveu maior crescimento dos esferoides tratados quando 
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comparados com os esferoides não-tratados (teste t de student; p=0,001, teste de 

Mann-Whitney; p=0,001 e teste t de student; p=<0,0001, respectivamente).  

Comparando o volume dos esferoides da linhagem IPN02.3 na presença do 

GH entre as suas diferentes concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 

ng/mL) independente de tempo, os esferoides provenientes da concentração inicial 5 

x 103 não apresentam diferença estatística significante entre os esferoides tratados 

com as diferentes concentrações GH (FIG.4B). Entretanto, os esferoides com 

concentração inicial de células de 2,5 x103 quando tratados com GH de 25 ng/mL 

apresentam menor volume que os esferoides tratados com GH de 10 ng/mL e 50 

ng/mL, que são semelhantes entre si, os esferoides tratados com GH na concentração 

de 100 ng/mL não apresentou diferença estatística com nenhuma outra concentração 

de GH (FIG. 4A).  

Os esferoides com concentração inicial de células de 1 x 104 quando tratados 

com GH de 25 ng/mL apresentam volume maior que os esferoides tratados com 100 

ng/mL de GH (teste de Mann-Whitney; p=0,012), que por sua vez são maiores que os 

esferoides tratados com as concentrações de GH de 10 ng/mL e de 50 ng/mL (teste t 

de student; p=0,027 e teste de Mann-Whitney; p=0,003, respectivamente), que 

apresentam volumes semelhantes entre si.(FIG.4C) Os esferoides com concentração 

inicial de células de 2 x 104 quando tratados com as concentrações de GH de 25 ng/mL 

e 100 ng/mL apresentam volumes semelhantes entre si (teste de Mann-Whitney; 

p=0,556), e estes são maiores que os esferoides tratados com a concentração de 50 

ng/mL (teste de Mann-Whitney; p=0,006 e teste t de student; p=<0,048, 

respectivamente). Entretanto, o volume dos esferoides com concentração inicial de 

células de 2 x 104 tratados com GH na concentração de 10 ng/mL não apresenta 

diferença estatística significante quando comparado com o volume dos esferoides 

tratados com as concentrações de 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL (teste de Mann-

Whitney; p=0,099, teste t de student; p=0,134 e teste t de student; p=0,251, 

respectivamente).(FIG. 4D) 

Como pode ser observado na figura 4E, morfologicamente, os esferoides das 

células IPN02.3 apresentam um halo periférico mais claro e translúcido e o centro do 

esferoide tendeu a ser mais denso e opaco, com bordas irregulares, ou seja, com 

presença de células não-aglutinadas. 
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Figura 4 - Avaliação do volume dos esferoides da linhagem IPN02.3 sob ação do hormônio do crescimento 

 
 
Fonte: Próprio autor. Os dados mostram a média e desvio padrão de cada concentração de GH A: esferoides 
com concentração inicial de 2,5 x 103 células; B: esferoides com concentração inicial de 5 x 103 células; C: 
esferoides com concentração inicial de 1 x 104 células; D: esferoides com concentração inicial de 2 x 104 células. 
E: Fotomicrografia com objetiva de 10x, representativo de uma replicata de 24 h de cada concentração de GH, 

esferoides com concentração inicial de 2 x 104 células *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01 e ***p ≤ 0,001 
 

Com relação à análise da excentricidade, a forma dos esferoides das células 

IPN02.3 tendem a ser próximo das esferas.(GRAF. 14) Quando realizada a 

comparação entre os esferoides das células não-tratadas (0 ng/mL) com os esferoides 

das diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) 

não se observa diferença entre elas, nos esferoide das concentrações de células 

iniciais de 2,5 x 103, 5 x 103 e 2 x 104. Os resultados estatísticos estão descritos na 

tabela 17 do apêndice 15. Entretanto, nos esferoides com concentração inicial de 2,5 

x 103 células observa-se que os esferoides tratados com GH na concentração de 100 

ng/mL tendem a ser mais esféricos que os esferoides tratados com GH nas 

concentrações de 10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL. Nos esferoides de concentração 
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inicial de 1 x 104 células, observou-se que não existe diferença apenas entre os 

esferoides não-tratados e os esferoides tratados com GH na concentração de 10 

ng/mL (teste t de student p=0,102), mas os esferoides não-tratados tendem a ser 

menos esféricos que os esferoides tratados com GH nas concentrações de 25 ng/mL, 

50 ng/mL e 100 ng/mL (teste t de student; p=0,019; teste t de student; p=0,017 e teste 

t de student; p=0,004, respectivamente) 

 

Gráfico 13 - Avaliação da excentricidade dos esferoides da linhagem IPN02.3 sob ação do hormônio do 

crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor: Os dados mostram a média e desvio padrão de cada concentração de GH A- esferoides 
com concentração inicial de 2,5x103 células; B: esferoides com concentração inicial de 5x103 células; C: 
esferoides com concentração inicial de 1x104 células; D: esferoides com concentração inicial de 2x104 células. 

*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01 e ***p ≤ 0,001 
 

A quantidade de células iniciais dos esferoides influenciou a ação do GH sobre 

seu crescimento e sua forma. O GH não apresentou ação sobre o crescimento nos 

esferoides com densidade inicial de 5 x 103 células. Nos esferoides com concentração 

inicial de 2,5 x 103 células houve efeito inibitório do crescimento nas concentrações 

de 25 ng/mL e 100 ng/mL e também, inibiu o crescimento dos esferoides com 

concentração inicial de 1 x 104 células, nas concentrações de 10 ng/mL, 50 ng/mL e 

100 ng/mL. Entretanto, o GH estimulou o crescimento dos esferoides com alta 

concentração inicial de células (2 x 104) nas concentrações de 10 ng/mL, 25 ng/mL e 

100 ng/mL. Em relação a forma, o GH não teve efeito sobre os esferoides de 
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concentração inicial de 2,5 x 103, 5 x 103 e 2 x 104 células. Entretanto, o GH nas 

concentrações de 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL deixaram mais esféricos os 

esferoides de concentração inicial de 1 x 104 células. (GRAF. 14) 

 

4.3.2 Linhagem celular IPNF04.4 

Os resultados da avaliação dos esferoides estão descritos no apêndice, em 

média e desvio padrão referentes ao volume, área, diâmetro e excentricidade na 

tabela 18. 

Comparando esferoides da linhagem IPNF04.4 na presença do GH em suas 

diferentes concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) com as células 

não-tratadas (0 ng/mL), independente de tempo, observou-se que o GH nas 

concentraçãos de 10 ng/mL, 25 ng/mL e 50 ng/mL  promoveram maior crescimento 

dos esferoides tratados quando comparados com os esferoides não-tratados 

(0ng/mL), independente do número inicial de células.(FIG. 5) Entretanto, o GH de 

concentração de 100 ng/mL promoveu crescimento dos esferoides de densidade 

celular inicial de 2,5 x 103, 5 x 103 , até 1 x 104  (teste t de student; p=0,005; teste t de 

student; p=<0,0001 e teste t de student; p=0,004, respectivamente) e não apresentou 

efeito sobre os esferoides com alta concentração inicial de células (2 x 104) (teste de 

Mann-Whitney; p=0,531). (FIG.5A-C) 

O volume dos esferoides da linhagem IPNF04.4 na presença do GH entre as 

suas diferentes concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) 

independente do tempo, quando comparados entre si, os esferoides de concentração 

inicial de 2,5 x 103 e 1 x 104 células não apresentam diferença estatística significante 

diante das diferentes concentrações de GH. Os resultados estatísticos estão descritos 

na tabela 19 do apêndice 17. 

Os esferoides de 5 x 103 células tratados com GH na concentração de 25 ng/mL 

são maiores que os esferoides tratados com GH de 10 ng/mL (teste t de student; 

p=0,019), mas estes não apresentam diferença estatística entre os esferoides tratados 

com as demais concentrações de GH. Também, observamos diferença nos esferoides 

com concentração inicial de 2 x 104 células, quando tratados com GH nas 

concentrações de 25 ng/mL e 50 ng/mL apresentam volumes semelhantes entre si 

(teste t de student; p=0,881), porém apresentaram-se maiores do que os esferoides 

tratados com a concentração de 10 ng/mL (teste t de student; p=0,029; teste t de 



52 

 

student; p=0,010; respectivamente), que por sua vez, estes são maiores que os 

esferoides tratados com GH na concentração de 100 ng/mL (teste t de student; 

p=0,018).  

Como pode ser observado na figura 5E, morfologicamente, os esferoides 

apresentam um formato arredondado, são totalmente densos e opacos e apresentam 

bordas irregulares. 

Com relação à análise da excentricidade, a forma dos esferoides das células 

IPNF04.4 tendeu a ser esférica, quando realizada a comparação entre os esferoides 

das diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) 

com os esferóides não-tratados (0 ng/mL). Não se observou diferença estatística 

significante da excentricidade dos esferoides não-tratados com a excentricidade dos 

esferoides das concentrações iniciais de 2,5 x 103 de células tratados com GH nas 

concentrações de 10 ng/mL, 25 ng/mL, 100 ng/mL. Entretanto, os esferoides não-

tratados foram mais esféricos que os esferoides tratados com GH na concentração de 

50 ng/mL.  

Os esferoides das concentrações iniciais de 2,5 x 103 de células tratados com 

GH nas concentrações de 25 ng/mL e 100 ng/mL foram mais esféricos que os 

esferoides tratados com GH na concentração de 50 ng/mL, não sendo observada 

diferença estatística entre os esferoides tratados com GH de 10 ng/mL e os demais 

esferoides. 

 Os esferoides das concentrações de células iniciais de 5 x 103 não-tratados (0 

ng/mL) são menos esféricos que os esferoides tratados com GH na concentração de 

50 ng/mL (teste de Mann-Whitney; p=0,042), não se observando diferença estatística 

significante entre excentricidade dos esferoides não-tratados e os esferoides tratados 

com GH  de 10 ng/mL, 25 ng/mL e 100 ng/mL. Quando feita a comparação entre os 

esferoides tratados com as diferentes concentrações de GH, os esferoides tratados 

com GH de 25 ng/mL e 50 ng/mL foram mais esféricos que os esferoides tratados com 

100 ng/mL (teste t de student; p=0,036; teste t de student; p=0,020; respectivamente), 

mas não apresentam diferença estatisticamente significante entre si e quando 

comparados com os esferoides tratados com 10 ng/mL.(GRAF.15)  

Comparando a excentricidade dos esferoides de concentração inicial de 1 x 104 

células dos esferoides não-tratados (0 ng/mL) com os esferoides tratados com as 

diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) 
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observou-se que os esferoides não-tratados tenderam a ser mais esféricos e não 

apresentaram diferença estatísticamente signficante entre sua excentricidade e a 

excentricidade dos esferoides tratados com GH nas concebtrações de 50 ng/mL e 100 

ng/mL, entretanto foram mais esféricos que os esferoides tratados com GH na 

concentração de  10 ng/mL, 25 ng/mL. Quando feita a comparação entre os esferoides 

tratados com as diferentes concentrações de GH, os esferoides tratados com GH de 

10 ng/mL foram mais esféricos que os esfeoides tratados com GH de 25 ng/mL , que 

eram elípticos.(GRAF.15C) 

 

Figura 5 - Avaliação do volume dos esferoides da linhagem IPNF04.4 sob ação do hormônio do crescimento 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. Os dados mostram a média e desvio padrão de cada concentração de GH A: esferoides com 
concentração inicial de 2,5 x 103 células.; C: esferoides com concentração inicial de 1 x 104 células; D: esferoides 
com concentração inicial de 2 x 104 células; E: Fotomicrografia de campo claro com aumento de 10x, representativo 

de uma replicata de 24 h de cada concentração de GH, esferoides com concentração inicial de 2 x 104 células *p 
≤ 0,05; **p ≤ 0,01 e ***p ≤ 0,001 
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Os esferoides não-tratados de concentração inicial de 2 x 104 células são 

esféricos, não apresentam diferença estatisticamente significante entre suas 

excentricidade e a excentricidade dos esferoides tratados com GH nas concentrações 

de 25 ng/mL e 50 ng/mL e são mais esféricos que os esferoides tratados com GH nas 

concentrações de 10 ng/mL e 100 ng/mL.  

 

Gráfico 15 - Avaliação do excentricidade dos esferoides da linhagem IPNF04.4 sob ação do hormônio do 

crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor: Os dados mostram a média e desvio padrão de cada concentração de GH A- esferoides 
com concentração inicial de 2,5x103 células; B: esferoides com concentração inicial de 5x103 células; C: 
esferoides com concentração inicial de 1x104 células; D: esferoides com concentração inicial de 2x104 células. 

*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01 e ***p ≤ 0,001. O N experimental por grupo está descrito na tabela 20 do apêndice 18. 

 
Quando feita a comparação entre os esferoides tratados com as diferentes 

concentrações de GH, observou-se que os esferoides tratados com GH nas 

concentrações de 10 ng/mL, 25 ng/mL e 100 ng/mL não apresentam diferença 

estatítica significante entre si. Entretanto, os esferoides tratados com GH de 50 ng/mL 

foram mais esféricos do que os esferoides tratados com GH nas concentração de 100 

ng/mL, porém quando estes são comparados com os esferoides tratados nas 
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concentrações de 10 ng/mL e 25 ng/mL não apresentam diferença estatisticamente 

significante. Os resultados estatísticos estão descritos na tabela 20 do apêndice 18.  

O GH na concentração de 50 ng/mL tende a deixar menos esféricos os 

esferoides de concentração inicial de 2,5 x 103 células, nas concentrações de 10 

ng/mL, 25 ng/mL e 100 ng/mL não apresentou ação sobre a forma destes esferoides. 

O GH nas concentrações de 25 ng/mL e 50 ng/mL tende a tornar mais esféricos os 

esferoides tratados de concentração inicial de 5 x 103 células iniciais, e estes 

esferoides quando tratados em altas concentrações (100 ng/mL) tendem a se 

tornarem elípticos. O GH nas concentrações de 10 ng/mL e 25 ng/mL tornam os 

esferoides de concentração de 1 x 104 células iniciais menos esféricos, sendo os 

esferoides tratados com 25 ng/mL de GH, de forma elíptica. O GH deixa menos 

esféricos os esferoides de concentração inicial  de 2 x 104 células na concentração de 

10 ng/mL e 100 ng/mL, não tendo efeito sobre a forma dos esferoides nas 

concentrações de 25 ng/mL e 50 ng/mL.(GRAF.15E) 

 

4.3.3 Linhagem celular SNF94.3 

Durante o processo de lavagem e troca de meio dos esferoides desta linhagem 

ocorreram algumas perdas, tendo um número reduzido em algumas concentrações e 

não tendo esferoides de concentração de 5 x 103 células iniciais para GH na 

concentração de 50 ng/mL. Os resultados da avaliação dos esferoides estão descritos 

na tabela 21 do apêndice 19, em média e desvio padrão referentes ao volume, área, 

diâmetro e excentricidade. 

Conforme pode ser observado na figura 6, comparando o volume dos 

esferoides da linhagem SNF94.3 na presença do GH em suas diferentes 

concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL) com as células não-

tratadas (0 ng/mL) independente do tempo, houve diferença estatística nos esferoides 

provenientes das concentrações iniciais de células 2,5 x 103 tratados com GH nas 

concentrações de 50 ng/mL e 100 ng/mL, sendo que os esferoides tratados são 

maiores que os não-tratados.(FIG.6A) Os esferoides provenientes das concentrações 

iniciais de células de 5 x 103 tratados com GH nas concentrações de 10 ng/mL, 25 

ng/mL e 100 ng/mL (FIG.6B) apresentam volume maior que os esferoides não-

tratados e os esferoides provenientes das concentrações iniciais de 1 x 104 células 

tratados com GH na concentração de 100 ng/mL apresentam volume maior do que o 
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volume dos esferoides não-tratados (teste t de student; p=0,016).(FIG.6C) Entretanto, 

não foi observada diferença nos esferoides de concentração inicial de 2 x 104 células 

tratados com GH em nenhuma das suas concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 

ng/mL e 100 ng/mL) quando comparados com os esferoides não-tratados. Os 

resultados estatísticos estão descritos na tabela 22 do apêndice 20.  

Comparando o volume dos esferoides da linhagem SNF94.3 na presença do 

GH entre as suas diferentes concentrações (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 

ng/mL) independente do tempo, observou-se que os esferoides com concentração 

inicial de células de 2,5 x 103, quando tratados com GH de 50 ng/mL e 100 ng/mL 

apresentavam volumes semelhantes entre si  (teste t de student; p=0,348) e estes 

foram maiores que os esferoides tratados com a concentração de 25 ng/mL (teste t 

de student; p=0,024; teste t de student; p=0,018; respectivamente). O volume dos 

esferoides tratados com concentração de 10 ng/mL não apresentou diferença 

estatística significante diante do volume de nenhum outro esferoide tratado com as 

diferentes concentrações de GH (25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL), muito 

provavelmente devido ao seu alto desvio padrão. Os esferoides com concentração 

inicial de células de 5 x 103, quando tratados com GH na concentração de 100 ng/mL 

foram maiores do que os esferoides tratados com GH de 10 ng/mL e 25 ng/mL (teste 

t de student; p=0,019; teste t de student; p=0,002; respectivamente) e estes 

apresentam volumes semelhantes entre si (teste t de student; p=0,672). 

Como podemos observar na figura 6C, os esferoides provenientes da 

concentração inicial de 1 x 104 células tratados com GH 100 ng/mL foram maiores que 

os esferoides tratados com GH nas concentrações de 10 ng/mL e 50 ng/mL, e também 

tenderam a serem maiores que os esferoides tratados com GH de 25 ng/mL, 

entretanto nesta última concentração não foi observada diferença estatística 

significante. Isto, provavelmente, deve-se ao pequeno número de amostras e ao 

grande desvio padrão entre elas. Os resultados estatísticos estão descritos na tabela 

22 do apêndice. 

Na figura 6D, podemos observar que os esferoides provenientes da 

concentração inicial de 2 x 104 tratados com GH de 100 ng/mL foram maiores que os 

esferoides tratados com GH na concentração de 50 ng/mL e de 10 ng/mL e os volumes 

dos esferoides tratados com GH na concentração de 25 ng/mL foram maiores do que 

os de 10 ng/mL, apesar de não apresentarem diferença estatítica significante diante 
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do volume de nenhum outro esferoide tratado com as diferentes concentrações de GH 

quando comparados com o volume dos esferoides tratados com GH. Os resultados 

estatísticos estão descritos na tabela 22. 

O GH promoveu o aumento do volume dos esferoides das células SNF94.3 de 

forma dependente da concentração inicial de células do esferoide. Na concentração 

de 50 ng/mL promoveu aumento de volume apenas dos esferóides de concentração 

inicial de 2,5 x 103 células. Nas concentrações de 10 ng/mL e 25 ng/mL, o aumento 

do volume dos esferoides com concentração inicial de 5 x 103 células, enquanto a 

concentração de 100 ng/mL promoveu o aumento de volume de quase todos os 

esferoides, exceto nos esferoides de concentração inicial  de células de até 2 x 104. 

Entretanto, o GH não teve nenhum efeito sobre o volume de esferóides com grande 

concentração inicial de células (2 x 104). 

Como pode ser observado na figura 6E, morfologicamente, os esferoides 

apresentam formato arredondado, eram totalmente densos e opacos e apresentavam 

bordas irregulares. Com relação à análise da excentricidade, a forma dos esferoides 

das células SNF94.3 tenderam a ser esféricos. Quando realizada a comparação entre 

os esferoides não-tratados (0 ng/mL)  diante dos esferoides tratados com as diferentes 

concentrações de GH (0 ng/mL,10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e 100 ng/mL), não se 

observou diferença com concentrações iniciais de 2,5 x 103 células. (GRAF.16) 

Entretanto, na comparação dos esferoides das concentrações de células iniciais de 5 

x 103, os  esferoides não-tratados (0 ng/mL) foram mais esféricos que os esferoides 

tratados com GH na concentração de 10 ng/mL. Os esferoides tratados com GH 100 

ng/mL foram mais esféricos que os esferoides tratados com GH na concentração de 

10 ng/mL, que eram elípticos (teste t de student; p=0,017). Os esferoides tratados com 

GH de 25 ng/mL eram esféricos e não apresentaram diferença estatística de sua 

excentricidade com nenhuma das concentrações de GH, possivelmente devido ao seu 

grande desvio padrão.  

Como pode ser observado no gráfico 16C, comparando os esferoides com 

concentração inicial de 1 x 104 células tratados com as diferentes concentrações de 

GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL e100 ng/mL) com os esferoides não-tratados (0 

ng/mL), os esferoides tratados com GH nas concentrações de 100 ng/mL foram mais 

esféricos do que os esferoides não-tratados e os esferoides tratados com GH nas 
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concentrações de 10 ng/mL, 25 ng/mL e 50 ng/mL que não apresentaram diferenças 

estatística significante entre si.  

 

Figura 6 - Avaliação do volume em esferoides da linhagem SNF94.3 sob ação do hormônio do crescimento 

 

Fonte: Próprio autor. Os dados mostram a média e desvio padrão de cada concentração de GH A: Esferoides 
com concentração inicial de 2,5 x 103 células; B: Esferoides com concentração inicial de 5 x 103 célula. C: 
Esferoides com concentração inicial de 1 x 104 células; D: Esferoides com concentração inicial de 2 x 104; E: 

Fotomicrografia de campo claro com aumento de 10x, representativo de uma replicata de 24 h de cada 
concentração de GH, esferoides com concentração inicial de 2 x 104 células *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01 e ***p ≤ 0,001 

 

Os esferoides com concentração inicial de 2 x 104 células não-tratados (0 

ng/mL) eram esféricos e, quando comparada sua excentricidade com a excentricidade 

dos esferoides tratados com as diferentes concentrações de GH (10 ng/mL, 25 ng/mL, 

50 ng/mL e 100 ng/mL), apresentaram-se mais esféricos que os esferoides tratados 

com GH nas concentrações de 10 ng/mL e 25 ng/mL mas, não apresentaram 

diferença estatisticamente significante dos esferoides tratados com concentração de 
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GH de 50 ng/mL e 100 ng/mL. Os resultados estatísticos estão descritos na tabela 23 

do apêndice 21. 

Quando realizada a comparação da excentricidade dos esferoides entre as 

diferentes concentrações de GH, observou-se que os esferoides tratados com GH nas 

concentrações de 50 ng/mL e 100 ng/mL, que tenderam a ser esféricos, não 

apresentam diferença estatística significante entre si, entretanto tenderam a ser mais 

esféricos que os esferoides tratados com GH nas concentrações de 10 ng/mL e 25 

ng/mL, que apresentam excentricidade semelhante entre si. 

  

Gráfico 14 - Avaliação da excentricidade em esferoides da linhagem SNF94.3 sob ação do hormônio do 

crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. Os dados mostram a média e desvio padrão de cada concentração de GH A: Esferoides 

com concentração inicial de 2,5 x 103 células; B: Esferoides com concentração inicial de 5 x 103 célula. C: 

Esferoides com concentração inicial de 1 x 104 células; D: Esferoides com concentração inicial de 2 x 104 *p ≤ 

0,05; **p ≤ 0,01 e ***p ≤ 0,001. O N experimental por grupo está descrito na tabela 22 do apêndice. 
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5 DISCUSSÃO  

 

A presença de GHR nos neurofibromas localizados e plexiformes já havia sido 

descrita anteriormente pelo nosso grupo em três trabalhos anteriores, onde 90-98,8% 

dos neurofibromas localizados cutâneos apresentaram a expressão deste 

receptor.(CUNHA, et al., 2003; CUNHA, et al., 2008; ANDRADE, R.M., 2013) A 

expressão do GHR nos neurofibromas dos trabalhos anteriores foi observada tanto 

nas células fusiformes quanto em mastócitos.(ANDRADE, R.M., 2013)  Entretanto, 

como foi utilizada a técnica de imuno-histoquímica com apenas a marcação única para 

o GHR, não foi possível estabelecer quais os tipos celulares, além dos mastócitos, 

expressavam este receptor, uma vez que a morfologicamente as células constituintes 

do neurofibroma (células de Schwann, fibroblastos e células perineurais) são 

fusiformes e, portanto, semelhantes entre si sob a microscopia óptica.  

O presente estudo corrobora com os dados obtidos em nossos estudos prévios 

em que observamos que os neurofibromas plexiformes expressam o GHR e mostra 

que as células de Schwann NF1-/- expressam este receptor. Talvez outras células 

fusiformes presentes nos neurofibromas plexiformes também expressem o GHR e 

estudos futuros são necessários para esta elucidação. Também demonstramos neste 

estudo que células de Schwann provenientes de nervo normal de indivíduo sem NF1 

e também as células de Schwann neoplásicas de um TMBNP associado à NF1 

expressam o GHR, podendo sofrer a ação deste hormônio.  

Nossos resultados de que a linhagem de células de Schwann normais 

(IPN02.3) provenientes de nervo ciático expressa o GHR corroboram com os achados 

de Lobie et al.(1990) que já haviam demonstrado através de imuno-histoquímica que 

as células de Schwann da bainha do nervo periférico de adultos expressam este 

receptor.(LOBIE et al., 1990) Tuffaha et al.(2016) verificaram através de 

imunofluorescência que ocorreu aumento na quantidade de células de Schwann na 

área de nervo femural lesionado de ratos, após tratamento sistêmico com GH 

recombinante. Estes resultados, assim como os nossos, sugerem que o GH possui 

ação proliferativa sobre as células de Schwann normais.  

Sabe-se que o aumento na expressão do GHR já foi previamente descrito como 

sendo importante para um perfil proliferativo do epitélio glandular mamário e para a 

patogênese do carcinoma de mama, de cólon e metástase de carcinoma de próstata.( 
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SWANSON; UNTERMAN, 2002; THORDARSON et al., 2004, p. 200; ZHOU et al., 

2015) Sendo assim, seria possível que o aumento da expressão do GHR, nas células 

de Shwann dos tumores associados a neurofibromatose, pudesse desempenhar 

importante papel em sua patogênese.  

Uma vez que, já foi observado em modelos de animais geneticamente 

modificados que apenas as mutações do gene Nf1 não são suficientes para a 

formação do TMBNP e dos neurofibromas, apesar de a falta ou não-funcionalidade da 

neurofibromina nas células heterozigotas para a mutação no gene NF1 (NF1+/-) fazer 

com que a via da proteína Ras não seja efetivamente controlada e inibida, 

favorecendo a proliferação/viabilidade celular descontrolada.(FRIEDMAN et al., 1999; 

SANTARPIA et al., 2012). Desta forma, o aumento da expressão do GHR nesses 

tumores poderia ser um dos cofatores necessários para seu desenvolvimento ou 

crescimento. Ainda mais, visto que, as mutações do gene Nf1 também podem induzir 

o aumento na expressão de fatores de crescimento e seus receptores em 

neurofibromas e TMBNP, como o receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) 

e a neregulina.(HOLTKAMP et al., 2008; RAHRMANN et al., 2014) 

Neste estudo, apesar de não ter sido observada diferença estatística 

significante, devido ao número de amostras reduzido e o alto desvio padrão entre elas, 

pôde ser observada uma tendência das linhagens de células de Schwann de origem 

neoplásica (neurofibroma e TMBNP) de apresentarem um expressão do GHR maior 

do que não-neoplásicas no modelo de cultura 2D. Entretanto, uma limitação deste 

estudo é que nós não avaliamos a expressão do GHR no modelo 3D. É possível que 

no modelo 3D as pequenas diferenças observadas na cultura 2D sejam mais 

expressivas e significativas, visto que o GH induziu o aumento de volume do esferoide 

em modelo de cultura 3D das linhagens de neurofibroma plexiforme (IPNF04.4), da 

linhagem de TMBNP (SNF94.3) e da linhagem de células de schwann provenientes 

de nervo normal (IPN02.3). 

Os resultados da ação do GH nas culturas 3D foram diferentes dos observados 

no modelo de cultura 2D, em que não se observou ação do GH sobre a proliferação/ 

viabilidade das células de Schwann neoplásicas e não-neoplásicas. Sabe-se que as 

células de Schwann normais, quando em cultura 2D apresentam alteração do perfil 

da expressão de moléculas que normalmente só são expressas nos tecidos durante 

o período de desemvolvimento ou a apartir do processo de dedisferenciação após 
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lesão neural.(LIU et al., 2015) Além disso, existem relatos sobre a diferença quanto à 

expressão de moléculas e diferentes genes entre o modelo de cultura celular 2D e 

modelo de cultura 3D de diferentes tipos celulares, inclusive das células de 

Schwann.(BAKER; CHEN, 2012; DE BARROS et al., 2010; ECKES et al., 1992) 

Sendo assim, é possível que a ação do GH observada no modelo 3D possa estar 

relacionada com maior expressão do GHR nas células de Schwann. O 

desenvolvimento de novos estudos que avaliem a expressão do GHR nos esferoides 

é importante para melhor caracterizar as diferenças da ação do GH entre os dois 

modelos de cultura celular. 

As células in vivo são organizadas em uma rede complexa de três dimensões 

(3D), o que inclui interações complexas de nutrientes e sinais, um grande número de 

contatos célula-célula e interações entre células e a matriz extracelular. Todos esses 

dados influenciam a diferenciação e organização das células.(KRAUS et al., 2015) 

Jiang et al.(2013) demonstraram que as células Schwann em cultivo 3D podem ser 

capazes de manter a morfologia e o mesmo perfil de expressão de moléculas 

encontradas in vivo, podendo assim, provocar a resposta das células de Schwann em 

condições mais fisiológicas, ao contrário do observado na cultura 2D. No referido 

estudo, células de Schwann de ratos isoladas de nervos normais na presença do fator 

de crescimento derivado de plaquetas (PDGF-BB) e do fator de crescimento 

fibroblástico básico, após 2 e 3 semanas, apresentaram taxa de proliferação celular 

maior no modelo em 3D do que na cultura em 2D.(JIANG et al., 2013) 

 Apesar do modelo 3D utilizado neste presente estudo ser muito melhor que o 

modelo 2D, este apresenta certa limitação, não sendo o ideal para a mimetização do 

microambiente tumoral. Visto que se foi utilizado apenas células de Shwann 

neoplásicas, não sendo totalmente recuperado o microambiente  tumoral, 

principalmente o observado no neurofibroma plexiforme, que além das células de 

Schwann (neoplásicas e não neoplásicas)  também é formado por outros tipos 

celulares (células perinerais, fibroblastos, mastócitos entre outras).(SCHEITHAUER 

et al.,1999) A utilização em futuros estudos de modelos 3D que mimetizem um 

microambiante onde se inclua todas as células presentes nos TMBNP e 

principalmente nos neurofibromas, é de suma importância para que se haja um melhor 

entendimento da patogênese destes tumores e permita uma melhor investigação da 

ação do GH nestes tumores. 
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No nosso estudo, também podemos observar diferença na 

proliferação/viabilidade celular induzida pela ação do GH entre os modelos de cultura 

convencional em monocamada e um aumento dos esferoides no modelo 3D  das 

linhagens de células de Schwann normais (IPN02.3), linhagens de células de 

neurofibroma plexiforme (IPNF04.4) e linhagem de TMBNP (SNF94.3). No modelo 2D, 

o GH não teve ação nas células IPN02.3 e SNF94.3 e não estimulou a proliferação/ 

viabilidade celular, mas foi capaz de manter a viabilidade celular das células da 

linhagem de neurofibroma plexiforme (IPNF04.4) em meio com ausência de SFB após 

72 horas. Nas culturas 3D, o GH promoveu a o crescimento dos esferoides, que foi 

observado através do aumento de volume. A diferença de ação do GH sobre outros 

tipos celulares, comparando culturas 2D e 3D, já havia sido relatado por Araujó et 

al.(ARAÚJO et al., 2014) que avaliaram o desenvolvimento e produção de estradiol 

de folículos secundários bovinos. Eles observaram que o fator de crescimento 

endotelial vascular promoveu a proliferação na cultura de folículos secundários 

bovinos quando o sistema de cultura 2D foi utilizado mas não no 3D. No entanto, o 

GH não promoveu proliferação celular em nenhum dos modelos, mas foi capaz de 

estimular a produção de estradiol, somente quando usando o sistema de cultura 3D. 

Desta forma, observa-se que alguns fatores de crescimento conseguem ter ação 

apenas no modelo de cultura 2D e outros possuem ação somente no modelo 3D. O 

mesmo foi observado no nosso estudo onde GH só teve efeito sobre as células no 

modelo 3D.  

O efeito no crescimento dos esferoides observado no presente estudo foi mais 

dependente do número inicial de células do esferoides do que propriamente da 

concentração hormonal. O GH só foi capaz de estimular o crescimento das células de 

Schwann normais nos esferoides com alta concentração de células iniciais, reforçando 

a ideia de que é necessária a interação célula-célula e a indução de moléculas em 

decorrência destas interações que levam ao um microambiente favorável para o GH 

agir. O mesmo pôde ser observado nas células neoplásicas de neurofibroma 

plexiforme que, apesar de perderem viabilidade após 48-72 horas na cultura 2D, nas 

mesmas condições em cultura 3D elas proliferam e, na presença do GH, estas 

proliferam ainda mais. De maneira semelhante, as células neoplásicas da linhagem 

de TMBNP não sofreram a ação do GH na cultura 2D, mas apresentaram aumento do 
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tamanho do esferoide sobre a ação do GH no modelo em 3D. Estes achados 

corroboram com a ideia de que a proliferação de muitas células neoplásicas é 

sustentada por componentes celulares e não-celulares complexos no seu 

microambiente tumoral.(LIAO et al., 2016) Podemos ainda sugerir que estas relações 

são necessárias para que o GH atue estimulando a proliferação das células de 

Schwann normais e neoplásicas.  

Entretanto, não podemos afirmar que o aumento de volume observado, 

estimulado pelo GH neste estudo, seja em decorrência à uma proliferação celular. 

Sabe-se que a via do GH poderia além de estimular a proliferação celular, poderia 

também, através de sua via anabólica, estimular o aumento da produção dos 

componentes da matriz extracelular ou ainda estimular apenas uma hipertrofia celular. 

Desta forma, o aumento de volume dos esferoides poderia ser ocasionado tanto por 

proliferação celular, quanto por uma hipertrofia celular ou ainda por um aumento da 

matriz extracelular. Devido à limitação técnica do presente estudo, não podemos 

caracterizar a origem do aumento de volume dos esferoides. Novos estudos que 

possam empregar técnicas que investiguem a proliferação celular no modelo 3D, 

aliadas à avalição das características estrururais e químicas da matriz extracelular 

serão importantes para elucidar a ação do GH nestas células.  

O aumento de volume dos esferoides das células da IPNF04.4 foi maior do que 

a das células SNF94.3, onde 70% dos seus esferoides apresentaram tamanho maior 

ou igual a 500 μm de diâmetro, enquanto apenas 10% dos esferoides de TMBNP 

apresentaram tamanho igual ou maior que a 500 μm de diâmetro. Já os esferoides da 

IPN02.3 que tiveram tamanhos menores ou iguais 240 μm de diâmetro quando 

iniciados com a mesma concentração de células, apresentavam-se bem menores que 

os esferoides das linhagens IPNF04.4 e SNF94.3. 

 Nos esferoides de alta concentração de células do TMBNP, não foi observada 

ação do GH. É possível que isto tenha acontecido devido ao tamanho dos esferoides, 

que tiveram diâmetro médio de aproximadamente 500 μm. As culturas de esferoides 

tumorais apresentam diferentes características a partir de 200 μm de diâmetro, como 

gradientes químicos de oxigênio, nutrientes ou catabólitos, além de geralmente 

desenvolverem uma área necrótica central secundária quando seus diâmetros são 

iguais ou superiores a 500 μm.(ZANONI et al., 2016) Os esferoides ≥ 500 μm de 

diâmetro, por si só, podem apresentar diferentes microrregiões semelhantes às 
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encontradas nos tumores malignos in vivo, com um núcleo necrótico cercado por uma 

margem viável, com uma camada interna de células quiescentes e uma camada 

externa de células em proliferação.(ZANONI et al., 2016) Estas regiões são formadas 

a partir da diferença do aporte de fatores de crescimento, nutrientes, gradientes de 

oxigênio e acúmulo de catabólitos.(VINCI et al., 2012; ZANONI et al., 2016)  

Segundo Kumar et al.(2009), a taxa de crescimento de um tumor é determinada 

por três fatores principais: o tempo de duplicação das células tumorais, a fração de 

células tumorais que estão no grupo replicativo e a taxa em que as células são 

destacadas do tumor ou morrem. Durante o crescimento tumoral, as células deixam a 

associação proliferativa em números cada vez maiores como resultado do 

destacamento, falta de nutrientes, necrose, apoptose, diferenciação e reversão na 

fase não-proliferativa do ciclo celular (G0).(KUMAR et al., 2009) Desta forma, é 

possível que o GH estimule sim a proliferação celular nestes esferoides, mas, como 

ocorre uma área de necrose central e a presença de células quiescentes, talvez o 

estímulo sobre a proliferação não se reflita no volume final do esferoide nos tempos 

analisados neste estudo. Entretanto, é possível que, ao se analisar separadamente a 

proliferação e morte celular (apoptose e necrose) das células SNF94.3 em esferoides 

estimulados com GH, consiga-se efetivamente avaliar a ação do hormônio em 

grandes esferoides. O mesmo não foi observado nos esferoides das células de 

neurofibroma plexiforme (IPNF04.4) que em sua maioria apresentaram tamanho 

grande (≥ 500 μm de diâmetro), mesmo com baixa concentração inicial de células, e 

o GH estimulou um maior crescimento destes esferoides independente de 

concentração. No caso da linhagem de neurofibroma plexiforme (IPNF04.4), parece 

que as microrregiões tumorais seriam importantes para o crescimento e ação do GH.  

Diferentes estudos já relataram que pode ocorrer indução de secreção de 

interleucinas, quimiocinas e fatores de crescimento dentro dos esferoides e que isto 

poderia contribuir potencialmente para interação entre as diferentes 

microrregiões.(DE BARROS et al., 2010; ECKES et al., 1992; THOMA et al., 2014; 

ZANONI et al., 2016) Além disto, sabe-se que a progressão tumoral está associada a 

respostas fisiológicas e alterações genéticas das células tumorais, incluindo a 

adaptação do seu metabolismo frente a uma redução da disponibilidade de oxigênio, 

aumentando assim o transporte de glicose e a glicólise para manter a produção de 

ATP, apesar da eficiência reduzida do metabolismo anaeróbico em comparação com 
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o metabolismo oxidativo, e alteram também o equilíbrio entre os fatores pró e anti-

apoptóticos para promover a sobrevivência tanto em condições ambientais adversas 

quanto em resposta a radiações ou quimioterapia.(SEMENZA, 2002) 

A hipóxia estimula a expressão do fator de transcrição induzido por hipóxia-1 

alfa (HIF-1α) que tem efeitos sobre a transcrição de genes e proteínas que atuam 

sobre o crescimento tumoral, vascularização e metabolismo energético. O HIF-1α é 

constitutivamente superexpresso em células de Schwan NF1-/-  e a via de STAT3/ 

HIF-1α já foi descrita como sendo essencial para o desenvolvimento de esferoides de 

linhagens de TMBNP.(RAD et al., 2015) Desta forma, é possível que algum desses 

fatores também possam contribuir para ação do GH nas células IPNF04.4. O tamanho 

dos esferoides das células IPNF04.4 propicia a formação de hipóxia. A hipóxia, por 

sua vez, pode levar a um aumento da expressão de HIF-1α. O HIF-1α tem ação 

proliferativa sobre as células e este fator poderia agir em sinergismo com o GH nas 

células IPNF04.4, já que o GHR ao ser ativado também pode ativar a via de STAT, 

além de outras vias, promovendo assim maior proliferação celular e consequente 

aumento de volume destes esferoides.  

Os nossos dados demonstram que o GH, independe da concentração utilizada, 

atua no aumento do volume dos esferoides das células de Schwann normais, mas 

principalmente das células de Schwann de neurofibroma plexiforme e de TMBNP 

quando cultivadas em modelo 3D. Assim, podemos sugerir que o GH pode participar 

na patogênese dos neurofibromas plexiformes e TMBNP associados à NF1, 

principalmente durante os períodos onde ocorrem o aumento de sua secreção. Além 

disto, este trabalho reforça a necessidade de mais estudos para melhor investigação 

da segurança do uso de GH recombinante em indivíduos com NF1.  

 



 

 

6 CONCLUSÃO  

 

6.1 As células de Schwann normais e neoplásicas provenientes de neurofibroma 

plexiforme e de tumor maligno da bainha do nervo periférico expressam o receptor do 

hormônio do crescimento, não havendo diferença estatística entre elas;  

6.2 A ação do hormônio do crescimento é diferente entre as culturas 2D e 3D das 

linhagens de células de Schwann normais, linhagem de neurofibroma plexiforme e da 

linhagem de tumor maligno da bainha do nervo periférico. 

6.3 O hormônio do crescimento não tem ação significativa sobre a proliferação das 

células de Schwann normais e em células de tumor maligno da bainha do nervo 

periférico no modelo de cultura em 2D;  

6.4 As células de Schwann de neurofibroma plexiforme tendem a perder viabilidade 

em cultura celular com meio sem soro no modelo de cultura em 2D após 72 horas. A 

presença do hormônio do crescimento promove sua viabilidade nos tempos de 48 

horas e 72 horas e estimula a proliferação/viabilidade celular no tempo de 24 horas 

com concentração única de 100 ng/mL e nas concentraçãos diárias de 10 ng/mL e 25 

ng/mL em 72h; 

6.5 O hormônio do crescimento em concentração diária promove aumento do volume 

dos esferoides de células de Schwann normais e principalmente das células de 

Schwann neoplásicas de neurofibroma plexiforme e de TMBNP quando cultivadas em 

modelo 3D, independe da concentração utilizada, mas quanto maior o número de 

células maior o efeito do GH. 

6.6 O hormônio do crescimento em concentração diária promove alteração da 

excentricidade dos esferoides das células de Schwann normais e principalmente das 

células de Schwann neoplásicas de neurofibroma plexiforme e de TMBNP quando 

cultivadas em modelo 3D, independe da concentração utilizada, mas quanto maior o 

número de células maior o efeito do GH. 
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APÊNDICE 1 

 

Tabela 3 − Avaliação da proliferação/ viabilidade das células IPN02.3 sob ação de diferentes 

concentrações do hormônio docrescimento em dose única, ao longo do tempo 
 

Concentração de GH  Tempo Absorbância DP N 

0 ng/mL 0 h 0,76 0,026 2 

0 ng/mL 24 h 1,337 0,226 4 

0 ng/mL 48 h 1,799 0,2 4 

0 ng/mL 72 h 2,041 0,82 4 

10 ng/mL 0 h 0,766 0,035 2 

10 ng/mL 24 h 0,978 0,377 4 

10 ng/mL 48 h 1,925 0,347 4 

10 ng/mL 72 h 2,146 0,377 4 

25 ng/mL 0 h 0,760 0,026 2 

25 ng/mL 24 h 1,256 0,249 4 

25 ng/mL 48 h 1,685 0,281 4 

25 ng/mL 72 h 2,381 1,132 4 

50 ng/mL 0 h 0,743 0,022 2 

50 ng/mL 24 h 1,282 0,141 4 

50 ng/mL 48 h 1,502 0,206 3 

50 ng/mL 72 h 2,306 0,855 4 

100 ng/mL 0 h 0,820 0,069 2 

100 ng/mL 24 h 1,12 0,123 4 

100 ng/mL 48 h 1,721 0,399 3 

100 ng/mL 72 h 2,343 0,483 4 

Fonte: Próprio autor. Descrição das médias de absorbância obtidas pelo CCK-8, desvio padrão (DP) 

e o número de replicatas (N) para cada tempo e concentrações de GH em concentração única  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 2 

 

 

Tabela 4 − Dados estatísticos do efeito do GH na proliferação/ viabilidade das células IPN02.3 em 

concentração única em diferentes concentrações ao longo do tempo 

Concentração de GH  Tempo  
Teste de 

normalidade  
Teste estatístico 

Teste de 
normalidade  

Valor de p 

10 ng/mL 24h 0,309 t de student 0,309 0,185 

10 ng/mL 48h 0,309 t de student 0,309 0,663 

10 ng/mL 72h 0,309 t de student 0,309 0,183 

25 ng/mL 24h 0,005 Mann-Whitney 0,005 0,649 

25 ng/mL 48h 0,005 Mann-Whitney 0,005 0,534 

25 ng/mL 72h 0,005 Mann-Whitney 0,005 0,644 

50 ng/mL 24h < 0,0001 Mann-Whitney < 0,0001 0,773 

50 ng/mL 48h < 0,0001 Mann-Whitney < 0,0001 0,157 

50 ng/mL 72h < 0,0001 Mann-Whitney < 0,0001 0,248 

100 ng/mL 24h 0,04 Mann-Whitney 0,04 0,149 

100 ng/mL 48h 0,04 Mann-Whitney 0,04 1,000 

100 ng/mL 72h 0,04 Mann-Whitney 0,04 0,386 

 
Fonte: Próprio autor: Dados estatísticos dos resultados da comparação entre as células não-tratadas 

(0 ng/mL) com as células tratadas com diferentes concentrações de hormônio do crescimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE 3 

 

Tabela 5 - Avaliação da proliferação/ viabilidade das células IPN02.3 sob ação do 

hormônio do crescimento em dose diária 

Concentração de 
GH 

Tempo Absorbância DP N 

0 ng/mL 0 h 0,766 0,035 2 

0 ng/mL 24 h 1,472 0,03 2 

0 ng/mL 48 h 1,691 0,16 4 

0 ng/mL 72 h 1,828 1,076 2 

10 ng/mL 0 h 0,766 0,035 2 

10 ng/mL 24 h 1,355 0,211 3 

10 ng/mL 48 h 1,471 0,31 4 

10 ng/mL 72 h 2,173 0,895 4 

25 ng/mL 0 h 0,76 0,026 2 

25 ng/mL 24 h 1,525 0,336 3 

25 ng/mL 48 h 1,8 0,141 3 

25 ng/mL 72 h 2,173 0,805 2 

50 ng/mL 0 h 0,743 0,024 2 

50 ng/mL 24 h 1,374 0,084 3 

50 ng/mL 48 h 1,41 0,366 2 

50 ng/mL 72 h 2,376 0,835 4 

100 ng/mL 0 h 0,82 0,069 2 

100 ng/mL 24 h 1,364 0,109 3 

100 ng/mL 48 h 1,721 0,399 3 

100 ng/mL 72 h 1,815 0,308 4 

Fonte: Próprio autor. Descrição das médias de absorbância obtidas pelo CCK-8, 

desvio padrão (DP) e o número de replicatas (N) para cada tempo e concentrações 
de GH em concentração única da linhagem de células de Schwann normais (IPN02.3). 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 4 

 

Tabela 6 - Dados estatísticos do efeito do GH na proliferação/ viabilidade das células 

IPN02.3 em concentração diária 

Concentração de GH Tempo Teste de normalidade Teste estatístico Valor de p 

10 ng/mL 24h 0,013 Mann-Whitney 0,564 

10 ng/mL 48h 0,013 Mann-Whitney 0,386 

10 ng/mL 72h 0,013 Mann-Whitney 0,533 

25 ng/mL 24h 0,142 t de student 0,564 

25 ng/mL 48h 0,142 t de student 0,157 

25 ng/mL 72h 0,142 t de student 0,355 

50 ng/mL 24h 0,019 Mann-Whitney 0,121 

50 ng/mL 48h 0,019 Mann-Whitney 0,289 

50 ng/mL 72h 0,019 Mann-Whitney 0,355 

100 ng/mL 24h 0,305 t de student 0,284 

100 ng/mL 48h 0,305 t de student 0,216 

100 ng/mL 72h 0,305 t de student 0,981 

 
Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre as células não-tratadas (0 

ng/mL) com as células tratadas com diferentes concentrações de hormônio do crescimento ao 
logo do tempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 5 

 

Tabela 7 - Avaliação da proliferação/ viabilidade das células IPNF04.4 sob ação de hormônio 

do crescimento em concentração única 

Concentração de GH Tempo Absorbância DP N 

0 ng/mL 0 h 0,548 0,035 2 

0 ng/mL 24 h 0,551 0,036 4 

0 ng/mL 48 h 0,587 0,06 4 

0 ng/mL 72 h 0,454 0,16 4 

10 ng/mL 0 h 0,548 0,035 2 

10 ng/mL 24 h 0,52 0,067 4 

10 ng/mL 48 h 0,593 0,025 4 

10 ng/mL 72 h 0,627 0,165 4 

25 ng/mL 0 h 0,548 0,035 2 

25 ng/mL 24 h 0,522 0,079 4 

25 ng/mL 48 h 0,686 0,091 4 

25 ng/mL 72 h 0,554 0,192 4 

50 ng/mL 0 h 0,625 0,021 2 

50 ng/mL 24 h 0,592 0,058 4 

50 ng/mL 48 h 0,69 0,095 4 

50 ng/mL 72 h 0,409 0,231 4 

100 ng/mL  0 h 0,566 0,1 2 

100 ng/mL 24 h 0,648 0,042 4 

100 ng/mL 48 h 0,661 0,029 4 

100 ng/mL 72 h 0,685 0,244 4 

Fonte: Próprio autor: Descrição das médias de absorbância, desvio padrão (DP) e o número de 

amostras (N) para cada tempo e concentrações de GH em concentração única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 6 

 

Tabela 8 - Dados estatísticos do efeito do GH na proliferação/ viabilidade das células 

IPNF04.4 em concentração única 

Concentração de GH Tempo Teste de normalidade Teste estatístico Valor de p 

10 ng/mL 24h 0,013 Mann-Whitney 0,451 

10 ng/mL 48h 0,013 Mann-Whitney 0,847 

10 ng/mL 72h 0,013 Mann-Whitney 0,700 

25 ng/mL 24h 0,142 t de student 0,539 

25 ng/mL 48h 0,142 t de student 0,119 

25 ng/mL 72h 0,142 t de student 0,454 

50 ng/mL 24h 0,019 Mann-Whitney 0,281 

50 ng/mL 48h 0,019 Mann-Whitney 0,118 

50 ng/mL 72h 0,019 Mann-Whitney 0,757 

100 ng/mL 24h 0,089 t de student 0,014 

100 ng/mL 48h 0,089 t de student 0,069 

100 ng/mL 72h 0,089 t de student 0166 

 
Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre as células não-tratadas (0 

ng/mL) com as células tratadas com diferentes concentrações de hormônio do crescimento ao 

logo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 7 

 

Tabela 9 − Avaliação da proliferação/ viabilidade das células ipf04.4 sob ação de hormônio do 

crescimento em concentração diária 

Concentração de GH Tempo Absorbância DP N 

0 ng/mL 0 h 0,534 0,054 2 

0 ng/mL 24 h 0,528 0,028 4 

0 ng/mL 48 h 0,594 0,259 4 

0 ng/mL 72 h 0,431 0,027 4 

10 ng/mL 0 h 0,534 0,054 2 

10 ng/mL 24 h 0,57 0,174 4 

10 ng/mL 48 h 0,611 0,13 4 

10 ng/mL 72 h 0,559 0,079 4 

25 ng/mL 0 h 0,534 0,054 2 

25 ng/mL 24 h 0,517 0,056 4 

25 ng/mL 48 h 0,728 0,129 4 

25 ng/mL 72 h 0,521 0,129 4 

50 ng/mL 0 h 0,625 0,021 2 

50 ng/mL 24 h 0,532 0,063 4 

50 ng/mL 48 h 0,729 0,159 4 

50 ng/mL 72 h 0,421 0,052 4 

100 ng/mL 0 h 0,566 0,1 2 

100 ng/mL 24 h 0,59 0,056 4 

100 ng/mL 48 h 0,697 0,135 4 

100 ng/mL 72 h 0,435 0,063 4 

Fonte: Próprio autor: Descrição das médias de absorbância do CCK-8, desvio padrão (DP) e 

o número replicatas (N) para cada tempo e concentrações de GH em concentração diária da 
linhagem de células de neurofibroma plexiforme (IPNF04.4). 
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Tabela 10 - Dados estatísticos do efeito do GH na proliferação/ viabilidade das células 

IPNF04.4 em concentração diária 

Concentração de GH Tempo Teste de normalidade Teste estatístico Valor de p 

10 ng/mL 24h 0,131 t de student 0,647 

10 ng/mL 48h 0,131 t de student 0,912 

10 ng/mL 72h 0,131 t de student 0,023 

25 ng/mL 24h 0,077 t de student 0,752 

25 ng/mL 48h 0,077 t de student 0,392 

25 ng/mL 72h 0,077 t de student 0,225 

50 ng/mL 24h 0,116 t de student 0,899 

50 ng/mL 48h 0,116 t de student 0,411 

50 ng/mL 72h 0,116 t de student 0,727 

100 ng/mL 24h 0,776 t de student 0,096 

100 ng/mL 48h 0,776 t de student 0,510 

100 ng/mL 72h 0,776 t de student 0,922 

Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre as células não-tratadas (0 

ng/mL) com as células tratadas com diferentes concentrações de hormônio do crescimento ao 
logo do tempo.  
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Tabela 11 - Avaliação da proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 sob ação de hormônio do crescimento em 

concentração única 

Concentração de GH  Tempo Absorbância DP N 

0 ng/mL 0 h 0,564 0,005 2 

0 ng/mL 24 h 0,617 0,055 4 

0 ng/mL 48 h 0,888 0,1265 3 

0 ng/mL 72 h 1,162 0,162 4 

10 ng/mL 0 h 0,563 0,049 2 

10 ng/mL 24 h 0,647 0,089 4 

10 ng/mL 48 h 0,750 0,235 4 

10 ng/mL 72 h 1,161 0,187 4 

25 ng/mL 0 h 0,519 0,071 2 

25 ng/mL 24 h 0,648 0,036 4 

25 ng/mL 48 h 0,742 0,230 4 

25 ng/mL 72 h 1,217 0,275 4 

50 ng/mL 0 h 0,440 0,045 2 

50 ng/mL 24 h 0,680 0,030 4 

50 ng/mL 48 h 0,804 0,168 4 

50 ng/mL 72 h 1,187 0,313 4 

100 ng/mL 0 h 0,435 0,028 2 

100 ng/mL 24 h 0,702 0,066 4 

100 ng/mL 48 h 0,892 0,192 4 

100 ng/mL 72 h 1,229 0,143 4 

Fonte: Próprio autor: Descrição das médias de absorbância do CCK-8, desvio padrão (DP) e o 

número replicatas (N) para cada tempo e concentrações de GH em concentração única. 
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Tabela 12 - Dados estatísticos do efeito do hormônio do crescimento em concentração 

única na proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 

Concentração de GH Tempo 
Teste de 

normalidade 
Teste 

estatístico 
Valor de p 

10 ng/mL 24h 0,254 t de student 0,588 

10 ng/mL 48h 0,254 t de student 0,761 

10 ng/mL 72h 0,254 t de student 0,633 

25 ng/mL 24h 0,062 t de student 0,389 

25 ng/mL 48h 0,062 t de student 0,720 

25 ng/mL 72h 0,062 t de student 0,740 

50 ng/mL 24h 0,044 Mann-Whitney 0,149 

50 ng/mL 48h 0,044 Mann-Whitney 1,00 

50 ng/mL 72h 0,044 Mann-Whitney 0,773 

100 ng/mL 24h 0,611 t de student 0,097 

100 ng/mL 48h 0,611 t de student 0,535 

100 ng/mL 72h 0,611 t de student 0,556 

Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre as células não-tratadas (0 

ng/mL) com as células tratadas com diferentes concentrações de hormônio do crescimento 
ao longo do tempo. 
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Tabela 13 - Avaliação da proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 sob ação de hormônio do crescimento em 

concentração diária 

Concentração de GH  Tempo Absorbância DP N 

0 ng/mL 0 h 0,564 0,005 2 

0 ng/mL 24 h 0,629 0,102 4 

0 ng/mL 48 h 0,697 0,222 3 

0 ng/mL 72 h 0,927 0,160 4 

10 ng/mL 0 h 0,563 0,049 2 

10 ng/mL 24 h 0,628 0,102 4 

10 ng/mL 48 h 0,583 0,224 4 

10 ng/mL 72 h 0,938 0,211 4 

25 ng/mL 0 h 0,519 0,071 2 

25 ng/mL 24 h 0,637 0,023 4 

25 ng/mL 48 h 0,754 0,174 4 

25 ng/mL 72 h 1,060 0,312 4 

50 ng/mL 0 h 0,440 0,045 2 

50 ng/mL 24 h 0,664 0,131 4 

50 ng/mL 48 h 0,778 0,139 4 

50 ng/mL 72 h 1,138 0,354 4 

100 ng/mL 0 h 0,435 0,028 2 

100 ng/mL 24 h 0,765 0,086 4 

100 ng/mL 48 h 0,873 0,200 4 

100 ng/mL 72 h 0,927 0,160 4 

Fonte: Próprio autor: Descrição das médias de absorbância do CCK-8, desvio padrão (DP) e o 

número replicatas (N) para cada tempo e concentrações de GH em concentração única da 
linhagem de TMBNP (SNF94.3). 
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Tabela 14 - Dados estatísticos do efeito do hormônio do crescimento em concentração 

diária na proliferação/ viabilidade das células SNF94.3 

Concentração de GH Tempo Teste de normalidade Teste estatístico Valor de p 

10 ng/mL 24h 0,798 t de student 0,664 

10 ng/mL 48h 0,798 t de student 0,497 

10 ng/mL 72h 0,798 t de student 0,936 

25 ng/mL 24h 0,017 Mann-Whitney 1,000 

25 ng/mL 48h 0,017 Mann-Whitney 0,564 

25 ng/mL 72h 0,017 Mann-Whitney 0,564 

50 ng/mL 24h 0,041 Mann-Whitney 0,773 

50 ng/mL 48h 0,041 Mann-Whitney 0,561 

50 ng/mL 72h 0,041 Mann-Whitney 0,564 

100 ng/mL 24h 0,017 Mann-Whitney 0,083 

100 ng/mL 48h 0,017 Mann-Whitney 0,248 

100 ng/mL 72h 0,017 Mann-Whitney 0,564 

 
Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre as células não-tratadas (0 

ng/mL) com as células tratadas com diferentes concentrações de hormônio do crescimento ao 
longo do tempo.  
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Tabela 15 - Avaliação do crescimento em esferoides da linhagem IPN02.3 sob ação 

do hormônio do crescimento 

 

Concentração 
de GH 

Concentração 
de células 

Volume DP Área DP Diâmetro DP Excentricidade DP N 

0 ng/mL 2,5 x 103 5.182.750 8.306.581 306,94 353,12 218,75 166,94 0,475 0,277 4 

0 ng/mL 5 x 103 1.210.000 381.004 143,38 30,37 142,49 19,18 0,396 0,136 16 

0 ng/mL 1 x104 3.070.111 517.482 277,89 31,28 206,20 5,55 0,523 0,133 9 

0 ng/mL 2 x104 4.269.250 592.903 333,37 29,22 212,36 8,56 0,309 0,130 8 

10 ng/mL 2,5 x 103 982.666 175.018 128,49 16,58 137,89 12,64 0,482 0,118 9 

10 ng/mL 5 x 103 1.255.416 386.693 149,10 29,93 146,95 13,16 0,463 0,135 12 

10 ng/mL 1 x104 1.255.416 386.693 149,10 29,93 166,22 25,50 0,372 0,071 12 

10 ng/mL 2 x104 5.601.000 472.867 403,88 21,10 239,44 8,10 0,419 0,087 6 

25 ng/mL 2,5 x 103 652.000 363.086 93,31 36,34 112,73 21,74 0,417 0,072 6 

25 ng/mL 5 x 103 1.202.333 92.070 143,92 7,297 140,64 4,042 0,367 0,040 6 

25 ng/mL 1 x104 2.923.833 209.029 260,27 11,51 188,98 8,049 0,335 0,134 6 

25 ng/mL 2 x104 6.267.111 922.969 435,84 48,01 247,55 18,25 0,405 0,094 9 

50 ng/mL 2,5 x 103 1.107.666 66.560 140,56 6,069 146,01 5,961 0,529 0,081 3 

50 ng/mL 5 x 103 1.235.333 263.697 146,44 19,60 142,75 7,546 0,394 0,088 6 

50 ng/mL 1 x104 2.233.583 218.906 218,89 16,12 175,05 9,428 0,335 0,134 6 

50 ng/mL 2 x104 4.603.250 1.491.329 350,10 75,83 220,19 25,05 0,394 0,068 12 

100 ng/mL 2,5 x 103 899.666 244.667 116,75 20,00 125,80 11,38 0,328 0,055 6 

100 ng/mL 5 x 103 1.781.777 1.194.286 178,72 85,70 153,22 39,21 0,369 0,106 9 

100 ng/mL 1 x104 2.591.500 164.485 238,92 10,13 179,56 5,097 0,315 0,074 6 

100 ng/mL 2 x104 5973500 580042 419,28 29,02 238,96 13,20 0,328  0,125 6 

Fonte: Próprio autor: Descrição das médias, desvio padrão (DP) e o número replicatas (N) do volume (µm3), área 

(µm2), diâmetro (µm), excentricidade dos esferoides de concentração de GH, obtidos pelo programa spheroid sizer 
para a linhagem de células de Schwann normais (IPN02.3). 
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Tabela 16 - Dados estatísticos do efeito do hormônio do crescimento no volume de esferoides das células 

IPN02.3 

Concentração de 
células 

Concentração de 
GH 

Concentração de GH Teste estatístico 
Valor de 

p 

2,5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,280 

2,5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,033 

2,5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL Mann-Whitney 0,267 

2,5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,328 

2,5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,055 

2,5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,020 

2,5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,631 

2,5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 1,000 

2,5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,167 

2,5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,055 

5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,759 

5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,748 

5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,911 

5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,166 

5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,962 

5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,778 

5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,262 

5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,883 

5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,295 

5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,049 

1 x 104 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,003 

1 x 104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,001 

1 x 104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,622 

1 x 104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,027 

1 x 104 25 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,526 

1 x 104 25 ng/mL 50 ng/mL Mann-Whitney < 0,0001 

1 x 104 25 ng/mL 100 ng/mL Mann-Whitney 0,012 

1 x 104 50 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney < 0,0001 

1 x 104 50 ng/mL 100 ng/mL Mann-Whitney 0,003 

1 x 104 10 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,001 

2 x 104 10 ng/mL 25 ng/mL Mann-Whitney 0,099 

2 x 104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,134 

2 x 104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,251 

2 x 104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,001 

2 x 104 25 ng/mL 50 ng/mL Mann-Whitney 0,006 

2 x 104 25 ng/mL 100 ng/mL Mann-Whitney 0,556 

2 x 104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,557 

2 x 104 50 ng/mL 100 ng/mL Mann-Whitney 0,048 

2 x 104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student <0,0001 

Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre todas as concentrações de GH.  
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Tabela 17 - Avaliação do efeito do hormônio do crescimento na excentricidade de esferoides  

das células IPN02.3 
Concentração de 

células 
Concentração de 

GH 
Concentração de GH Teste estatístico 

Valor 
de p 

2,5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,945 

2,5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,252 

2,5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,542 

2,5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,011 

2,5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,631 

2,5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL Mann-Whitney 0,073 

2,5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL Mann-Whitney 0,038 

2,5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,759 

2,5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,003 

2,5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,230 

5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,209 

5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,113 

5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,282 

5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,105 

5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,619 

5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,504 

5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,956 

5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,982 

5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,644 

5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,623 

1 x 104 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,102 

1 x 104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,518 

1 x 104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,556 

1 x 104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,173 

1 x 104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,019 

1 x 104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,278 

1 x 104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,754 

1 x 104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,017 

1 x 104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,083 

1 x 104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,004 

2 x 104 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,101 

2 x 104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,766 

2 x 104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,499 

2 x 104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,172 

2 x 104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,103 

2 x 104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,757 

2 x 104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,197 

2 x 104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,074 

2 x 104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,162 

2 x 104 100 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,797 

Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre todas as concentrações 

de GH de cada concentração inicial de célula. 



 

 

APÊNDICE 16 

 

Tabela 18 - Avaliação do crescimento em esferoides da linhagem IPNF04.4 sob ação 

 do hormônio do crescimento 
Concentração 

de GH  
Concentração 

de células 
Volume DP Área DP 

Diâmetr
o 

DP Excentricidade DP N 

0 ng/mL 2,5 x 103 20.800.583 7.387.983 94,55 22,62 355,55 42,27 0,316 0,107 12 

0 ng/mL 5 x 103 42.594.312 6.417.859 155,73 16,00 465,53 25,71 0,393 0,071 16 

0 ng/mL 1 x 104 66.686.437 7.769.854 207,68 15,78 515,1 25,65 0,300 0,104 16 

0 ng/mL 2 x 104 82.033.866 
12.686.91

0 
237,22 12,35 559,16 15,79 0,239 0,074 15 

10 ng/mL 2,5 x 103 30.798.667 
10.291.20

4 
125,33 29,70 421,35 59,37 0,415 0,152 12 

10 ng/mL 5 x 103 54.421.364 
11.359.23

0 
184,46 24,04 514,00 36,70 0,423 0,145 11 

10 ng/mL 1 x 104 76.278.250 8.404.085 233,98 14,55 548,9 51,49 0,476 0,129 12 

10 ng/mL 2 x 104 103.116.167 
12.686.91

0 
282,35 29,47 630,89 60,05 0,374 0,155 12 

25 ng/mL 2,5 x 103 36.187.666 
12.771.10

1 
136,89 32,04 428,86 52,07 0,330 0,047 6 

25 ng/mL 5 x 103 64.326.083 7.074.593 203,59 15,44 528,78 25,22 0,349 0,091 12 

25 ng/mL 1 x 104 84.077.000 
17.869.76

8 
252,90 30,61 576,0 79,70 0,611 0,053 6 

25 ng/mL 2 x 104 116.435.667 
12.839.68

4 
300,62 21,91 632,86 23,12 0,281 0,071 9 

50 ng/mL 2,5 x 103 31.601.500 9.253.374 127,82 24,49 427,82 42,24 0,449 0,083 12 

50 ng/mL 5 x 103 58.420.000 8.922.158 190,99 19,67 509,94 26,56 0,348 0,061 9 

50 ng/mL 1 x104 76.486.000 
10.532.63

2 
228,86 21,23 544,4 32,76 0,361 0,074 12 

50 ng/mL 2 x104 117.254.917 
11.813.61

3 
302,10 19,25 634,97 18,55 0,289 0,056 12 

100 ng/mL 2,5 x 103 32.253.583 
10.524.73

2 
126,73 27,21 413,33 44,21 0,329 0,091 12 

100 ng/mL 5 x 103 61.554.083 7.081.416 200,12 14,13 532,26 17,21 0,424 0,072 12 

100 ng/mL 1 x 104 78.731.777 
10.740.87

8 
232,92 20,29 545,3 29,49 0,350 0,030 9 

100 ng/mL 2 x 104 87.322.000 
15.376.32

3 
250,47 30,73 586,55 42,75 0,361 0,090 9 

Fonte: Próprio autor: Descrição das médias, desvio padrão (DP) e o número replicatas (N) do volume (µm3), 

área (µm2), diâmetro (µm), excentricidade dos esferoides de concentração de GH, obtidos pelo programa 
spheroid sizer para a linhagem de células de neurofibroma plexiforme (IPNF04.4). 
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Tabela 19 - Dados estatísticos do efeito do hormônio do crescimento no volume de esferoides das células 

IPNF04.4 

Concentração de 
células 

Concentração de 
GH 

Concentração de GH Teste estatístico 
Valor de 

p 

2,5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,012 

2,5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,347 

2,5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,843 

2,5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,735 

2,5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,005 

2,5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,394 

2,5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,495 

2,5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,005 

2,5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,873 

2,5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,005 

5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,002 

5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,019 

5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,401 

5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,082 

5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student < 0,0001 

5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,107 

5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,348 

5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student < 0,0001 

5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,380 

5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student < 0,0001 

1 x104 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,004 

1 x104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,219 

1 x104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,958 

1 x104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,563 

1 x104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,004 

1 x104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,269 

1 x104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,479 

1 x104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,009 

1 x104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,637 

1 x104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,004 

2 x104 10 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney < 0,0001 

2 x104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,029 

2 x104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,010 

2 x104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,018 

2 x104 25 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney < 0,0001 

2 x104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,881 

2 x104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student < 0,0001 

2 x104 50 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney < 0,0001 

2 x104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student < 0,0001 

2 x104 100 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,531 

Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre todas as concentrações de GH. 
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Tabela 20 - Avaliação do efeito do hormônio do crescimento na excentricidade de esferoides  

das células IPNF04.4 
Concentração de 

células 
Concentração de GH Concentração de GH Teste estatístico Valor de p 

2,5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,073 

2,5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL Mann-Whitney 0,261 

2,5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL Mann-Whitney 0,954 

2,5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL Mann-Whitney 0,119 

2,5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,762 

2,5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,006 

2,5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,977 

2,5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,003 

2,5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,003 

2,5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,749 

5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,587 

5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,155 

5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,167 

5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,980 

5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,265 

5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,979 

5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,036 

5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,042 

5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,020 

5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,371 

1 x104 10 ng/mL 0 ng/mL t de student < 0,0001 

1 x104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,028 

1 x104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,013 

1 x104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,010 

1 x104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student < 0,0001 

1 x104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student < 0,0001 

1 x104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student < 0,0001 

1 x104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,101 

1 x104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,692 

1 x104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,180 

2 x104 10 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,006 

2 x104 10 ng/mL 25 ng/mL Mann-Whitney 0,286 

2 x104 10 ng/mL 50 ng/mL Mann-Whitney 0,273 

2 x104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,619 

2 x104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,184 

2 x104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,789 

2 x104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,056 

2 x104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,067 

2 x104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,038 

2 x104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,002 

Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre todas as concentrações de GH de cada 

concentração inicial de célula. 
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Tabela 21 - Avaliação do crescimento em esferoides da linhagem SNF94.3 sob ação do hormônio do 

crescimento 
Concentração 

de GH 
Concentração 

de células 
Volume DP Área DP Diâmetro DP Excentricidade DP N 

0 ng/mL 2,5 x 103 3.515.875 1.349.377 287,15 67,42 197,75 23,65 0,340 0,082 8 

0 ng/mL 5 x 103 4.900.000 1.433.095 361,57 66,23 222,24 20,12 0,344 0,088 8 

0 ng/mL 1 x104 25.649.750 7.021.501 1102,82 205,04 393,16 41,32 0,397 0,104 8 

0 ng/mL 2 x104 46.635.250 13.683.824 1614,56 326,16 460,27 51,07 0,236 0,095 8 

10 ng/mL 2,5 x 103 6.848.500 5.015.204 444,13 216,11 278,78 128,58 0,500 0,248 6 

10 ng/mL 5 x 103 9.308.000 2.015.923 573,62 92,92 296,65 35,86 0,524 0,108 3 

10 ng/mL 1 x104 23.828.666 6.980.667 1037,84 204,41 373,43 37,50 0,317 0,078 12 

10 ng/mL 2 x104 66.542.555 93.896.949 1861,79 1545,01 481,65 164,52 0,367 0,049 9 

25 ng/mL 2,5 x 103 3.815.000 2.077.748 303,47 119,65 209,27 52,89 0,398 0,186 3 

25 ng/mL 5 x 103 8.241.666 3.833.730 510,13 153,12 271,63 42,28 0,448 0,140 6 

25 ng/mL 1 x104 32.214.400 15.746.701 1257,90 408,96 412,68 66,87 0,364 0,078 5 

25 ng/mL 2 x104 51.876.166 11.696.557 1785,38 259,65 507,14 42,14 0,440 0,127 6 

50 ng/mL 2,5 x 103 8.579.666 1.062.600 532,24 42,53 277,22 11,09 0,439 0,065 3 

50 ng/mL 5 x 103 - - - - - - - - - 

50 ng/mL 1 x104 25.935.166 5.837.47 1100,10 169,67 384,98 33,03 0,314 0,058 6 

50 ng/mL 2 x104 41.424.166 8.784.989 1504,07 215,01 446,49 34,34 0,266 0,094 6 

100 ng/mL 2,5 x 103 10.760.333 3.567.091 616,30 130,30 293,95 30,40 0,409 0,087 6 

100 ng/mL 5 x 103 19.979.333 5.710.131 929,90 176,71 356,95 33,62 0,374 0,043 6 

100 ng/mL 1 x104 44.116.500 17.069.595 1546,55 399,49 447,03 57,10 0,229 0,037 6 

100 ng/mL 2 x104 61.402.000 17.305.539 1947,90 372,04 506,69 50,59 0,273 0,040 8 

Fonte: Próprio autor: Descrição das médias, desvio padrão (DP) e o número replicatas (N) do volume (µm3), área 

(µm2),, diâmetro (µm), excentricidade dos esferoides de concentração de GH, obtidos pelo programa spheroid sizer 
para a linhagem de TMBNP (SNF94.3). 
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Tabela 22 - Dados estatísticos do efeito do hormônio do crescimento no volume de esferoides das células 

SNF94.3 

Concentração de 
células 

Concentração de 
GH 

Concentração de GH Teste estatístico 
Valor de 

p 

2,5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,094 

2,5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,360 

2,5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,585 

2,5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,151 

2,5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,94 

2,5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,024 

2,5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,018 

2,5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,0001 

2,5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,348 

2,5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,0001 

5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,003 

5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,672 

5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,019 

5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,041 

5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,002 

5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,0001 

1 x104 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,576 

1 x104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,139 

1 x104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,535 

1 x104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,002 

1 x104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,319 

1 x104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,385 

1 x104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,264 

1 x104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,937 

1 x104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,033 

1 x104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,016 

2 x104 10 ng/mL 0 ng/mL Mann-Whitney 0,336 

2 x104 10 ng/mL 25 ng/mL Mann-Whitney 0,0325 

2 x104 10 ng/mL 50 ng/mL Mann-Whitney 0,409 

2 x104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,0046 

2 x104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,466 

2 x104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,111 

2 x104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,269 

2 x104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,433 

2 x104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,024 

2 x104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,079 

Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre todas as concentrações de GH. 
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Tabela 23 - Avaliação do efeito do hormônio do crescimento na excentricidade de esferoides  

das células SNF94.3 
Concentração de 

células 
Concentração de GH Concentração de GH Teste estatístico Valor de p 

2,5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,113 

2,5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,554 

2,5 x 103 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,698 

2,5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,419 

2,5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,477 

2,5 x 103 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,737 

2,5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,901 

2,5 x 103 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,100 

2,5 x 103 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,625 

2,5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,160 

5 x 103 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,018 

5 x 103 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,439 

5 x 103 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,017 

5 x 103 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,114 

5 x 103 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,248 

5 x 103 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,456 

1 x104 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,065 

1 x104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,277 

1 x104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,933 

1 x104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,020 

1 x104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,559 

1 x104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,2551 

1 x104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,004 

1 x104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,106 

1 x104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,013 

1 x104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,003 

2 x104 10 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,003 

2 x104 10 ng/mL 25 ng/mL t de student 0,136 

2 x104 10 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,018 

2 x104 10 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,001 

2 x104 25 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,005 

2 x104 25 ng/mL 50 ng/mL t de student 0,023 

2 x104 25 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,004 

2 x104 50 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,569 

2 x104 50 ng/mL 100 ng/mL t de student 0,845 

2 x104 100 ng/mL 0 ng/mL t de student 0,324 

Fonte: Próprio autor: Valor de p resultante da comparação entre todas as concentrações de GH de cada 

concentração inicial de célula. 
 




