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Introdução
O glioblastoma (astrocitoma grau IV; GBM) é o tumor cerebral primário mais
agressivo em adultos. A sobrevida média dos pacientes, a despeito do tratamento
(temozolomida e radioterapia) é de aproximadamente 14,6 meses, apontando a
necessidade de aprimoramento das terapias antineoplásicas. A cultura 3D de
células tumorais nos permite ter um maior conhecimento do microambiente
tumoral, uma vez que as interações celulares 3D mimetizam com mais precisão o
tumor in vivo, permitindo um estudo in vitro mais fidedigno ao in vivo. Neste
trabalho, o objetivo foi avaliar a organização celular de linhagens tumorais de
glioblastoma U251 suscetíveis (S) e resistentes (R1 e R2) à temozolomida e
analisar a participação da resistência no microambiente tumoral.

Na Figura 4 é possível observar que a linhagem (S) começa a formar um núcleo escuro
no segundo dia, enquanto nas linhagens R1 e R2, o núcleo escuro aparece apenas no
quinto dia. Este centro em que as células tumorais começam a se formar quando estão
em forma esferóide é denominado núcleo necrótico. O núcleo necrótico pode ser
melhor interpretado a partir da Figura 5 na qual é possível identificar as camadas típicas
presentes em um esferóide tumoral: 1. O núcleo necrótico, rico em CO2 e pobre em
nutrientes e O2; 2. A zona proliferativa, rica em fatores de crescimento, O2 e nutrientes
e a 3. Camada quiescente, que tem uma composição intermediária.

Métodos
Inicialmente a cultura em 2D foi usada para estabelecer linhagens de células resistentes
a temozolomida (TMZ). A linhagem de células parental (S) foi tratada com concentrações
crescentes de TMZ (100 µM, 200 µM, 300 µM, 400 µM, 500 µM e 600 µM) e as linhagens
de células resistentes a TMZ foram estabelecidas U251R1 (R1) e U251R2 (R2). Para avaliar
a eficácia do tratamento, foi determinado o TMZ IC50 das linhagens S, R1 e R2. Para
entender o microambiente tumoral, as linhagens foram cultivadas em 3D e os esferóides
formados foram observados por 9 dias. Para permitir o crescimento da cultura de células
3D, as linhas de células foram plaqueadas em placas recobertas com gel de agarose. Para
avaliação da área necrótica, os esferóides foram coletados no quinto dia, plaqueados em
placa de cultura 2D e observados até o nono dia.
Resultados
Na Figura 1 é comparado a morfologia da linhagem S (A) com a morfologia das linhagens
R1 (B) e R2 (C). A linhagem S tem uma morfologia fusiforme, semelhante à célula de
fibroblasto, enquanto as linhagens R1 e R2 têm uma morfologia piramidal. A Figura 2
mostra a viabilidade celular da linhagem parental U251 (A) e das linhagens resistentes a
U251 R1 (B) e R2 (C). O IC50 das linhas celulares resistentes R1 (IC50 = 1070,64μM) e R2
(IC50 = 1231,83μM) é maior do que a linha celular parental U251 (IC50 = 413,48μM),
mostrando a eficiência do processo de aquisição de resistência.

Figure 4. Formação de esferóides nos dias 2, 5 e 9. S: Linhagem U251 suscetível à TMZ, R1
U251 resistente à TMZ 1 e R2: U251 resistente à TMZ 2

Figura 5. Morfologia do esferoide tumoral .
Vermelho: centro necrótico, Amarelo: Zona de
quiescência, Verde: zona de proliferação.

A proporção da área do núcleo necrótico / área
total aumenta nas linhas de células sensíveis (S)
quando comparada com as células resistentes. A
Figura 6 sugere que o mecanismo de resistência
à TMZ pode estar associado ao ambiente
hipóxico do núcleo necrótico.
Figura 1. Cultura celular em 3D. A: linhagem suscetível à TMZ (S) B: linhagem resistente à
TMZ(R1) and C: linhagem resistente à TMZ (R2).

Figura 6. Análise gráfica do
centro necrótico. A: Razão de
área necrótica/área total nos dias 2,
5 e 9. B: Perímetro do núcleo
necrótico das linhagens S, R1 e R2 no
nono dia. S:
Linhagem U251
suscetível ), R1: linhagem U251
resistente à TMZ e R2 U251
resistente à TMZ.. *p 0.05,
One-way ANOVA teste.

Figura 2. Viabilidade células de linhagens tratadas com diferentes concentrações
de TMZ. A: Linhagem U251 suscetível à (S), B: U251 resistente à TMZ (R1) e C: U251 resistente à
TMZ (R2). DMSO: controle. *p 0.05, **p 0.01 and ***p 0.001, Two-way ANOVA test.

A Figura 3 representa o experimento de cultura 3D com formação de esferóides.
É possível ver o processo de compactação esferóide quando olhamos para o dia
0 e o primeiro dia. A linhagem celular suscetível (S) apresenta compactação mais
uniforme quando comparada às resistentes (R1 e R2).

No dia 5 de formação, os esferóides de cada linhagem foram plaqueados em cultura 2D.
Na figura 7, referente ao dia 4, podemos observar as diferenças morfológicas entre as
linhagens resistentes (R1 e R2) e a linhagem suscetível (S). É possível notar que a
linhagem S (A) desenvolveu uma morfologia próxima à observada em cortes histológicos
de GBM (D), com a presença de focos necróticos (NF) e células em paliçada ao redor do
NF ( seta), enquanto as linhagens R1 e R2 (B e C) apresentam desagregação do focos
necróticos.
Figura 7. Esferóide em cultura 3D
após 4 dias de plaqueamento. A:
Linhagem U251 suscetível, (S) B : linhagem
resistente 1 (R1), C: Linhagem resistente 2,
(R2), D: Corte histológico de glioblastoma,
NC: Centro necrótico e Flechas:
Células em paliçada.

Conclusão
Neste trabalho é possível avaliar as
diferenças no microambiente de
linhagens celulares de glioblastoma
resistentes e suscetíveis à TMZ,
dentre essas diferenças estão o
padrão de crescimento em cultura 2D
e a formação do núcleo necrótico, no qual o TMZ as linhas de células sensíveis formam um
centro maior, enquanto as linhas de células resistentes a TMZ formam centros menores.
Esse fenômeno pode estar relacionado ao aumento da resistência ao ambiente hipóxico e à
baixa concentração de nutrientes, que estão sendo investigados por nosso grupo.
O interesse por modelos em 3D é cada vez maior, pois permite uma melhor caracterização
do microambiente tumoral do que os modelos 2D e o estudo de novos alvos terapêuticos
Figura 3. Formação dos esferóides no dia 0 e no primeiro dia. S: Linhagem U251
para o tratamento de tumores malignos e possui potencial no desenvolvimento de terapias
suscetível à TMZ, R1 U251 resistente à TMZ 1 e R2: U251 resistente à TMZ 2
direcionadas a cada paciente.
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