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Heterogeneidade tumoral signiﬁca que diferentes células tumorais levam a lesões
morfológicas e fenotípicas distintas, com diferentes morfologias celulares, expressão
gênica, metabolismo, microambiente, proliferação e possibilidade de lesões metastáticas.
A heterogeneidade dos tumores cerebrais malignos tem sido o foco essencial de pesquisas
recentes devido às interações notáveis entre genética, epigenética, microambiente e
células-tronco glioma, todas mediadas por inﬂamação crônica. Tumores cerebrais ainda são
um desaﬁo no que tange a medicação e doença, podendo, com a carência de opções
terapêuticas aliada a resultados insatisfatórios, ocorrer devido à heterogeneidade do tumor
e seus múltiplos mecanismos de resistência à quimio e radioterapia. Foi realizada uma
revisão da literatura na base de dados Pubmed usando os termos: brain tumor, heterogeneity, epigenetic, microenvironment, e glioma stem cells.
Tumor heterogeneity is the concept that different tumor cells provide distinct
biomorphological lesions, gene expressions, proliferation, microenviroment and graduated capacity of metastatic lesions. Brain tumor heterogeneity has been recently
discussed about the interesting interaction of chronic inﬂammation, microenviroment,
epigenetics and glioma steam cells. Brain tumors remain a challenge with regards to
medication and disease, due to the lack of treatment options and unsatisfactory
results. These results might be result of the brain tumor heterogeneity and its multiple
resistance mechanisms to chemo and radiotherapy.

Introdução
Heterogeneidade tumoral signiﬁca que diferentes células
tumorais levam a lesões morfológicas e fenotípicas distintas,
com diferentes morfologia celular, expressão gênica, metabolismo, microambiente, proliferação e possibilidade de
lesões metastáticas.
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Os tumores cerebrais malignos têm resultados insatisfatórios, apesar dos tratamentos multimodais avançados com
neurocirurgia, oncologia e quimioterapia. Em adultos, o
glioblastoma multiforme (GBM) é o tumor cerebral maligno
mais agressivo e mais comum, com uma sobrevida global dos
pacientes de 4–6 meses sem tratamento, e de 14 meses com
terapia multimodal.1
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Além disso, os tumores cerebrais representam a principal
causa de mortalidade em crianças, com o meduloblastoma
(MB) sendo a primeira causa.2 Recentemente, estudos transcricionais mostraram subgrupos moleculares distintos do
MB, que diferem entre si em dados demográﬁcos, transcriptomas, genética, e prognóstico. Esses estudos não só
estabeleceram os subtipos genéticos, como também abriram
o caminho para a patogênese do MB e a possibilidade de
precursores de células-tronco cerebelares.3,4
A falta de tratamentos adequados para os tumores cerebrais pode ocorrer pela heterogeneidade tumoral, que é
controlada por pelo menos dois mecanismos que podem
ser integrados por meio de evolução clonal e hierarquias, e
pela hipótese de células-tronco cancerígenas.5
Neste estudo, analisaremos a possível integração das hipóteses genômica, epigenômica, de células-tronco, da inﬂamação
crônica e do microambiente desses tumores cerebrais.

O modelo de evolução clonal e o modelo de célulatronco
O modelo de evolução clonal indica que todas as células
cancerosas podem proliferar-se, modiﬁcar-se, e regenerar-se
devido a mutações aleatórias, criando subpopulações clonais
dentro do tumor.5
Por outro lado, a hipótese da célula-tronco propõe que os
cânceres sejam hierarquicamente organizados, com células
portadoras das mesmas propriedades das células-tronco no
ápice dessa organização.5
Os dois modelos podem ser integrativos, e estudos recentes defenderam a existência de células-tronco cancerígenas
(CTCs) e mostraram, em laboratório, que essas células têm
maior potencial tumorigênico, e são potencialmente mais
resistentes à radiação e quimioterapia.6,7

Células-tronco glioma
O GBM tem vários aspectos, como polimorﬁsmo e heterogeneidade celular, o que o torna uma lesão essencial para a
pesquisa. As CTCs do GBM (CTGs) têm características semelhantes aos progenitores cerebrais normais, como a capacidade de autorrenovação, proliferação em longo prazo, e a
formação de neuroesferas. No entanto, poucos estudos
descrevem a sua capacidade para múltiplas células do sistema nervoso (neurônios, astrócitos e oligodendrócitos).6
Os sinais moleculares que controlam a formação e manutenção do tumor são ligeiramente semelhantes aos progenitores normais, mas se diferenciam na frequência, nos
marcadores aberrantes, e nos cromossomos. Já foi demostrada CTG com marcador de superfície das células-tronco
CD133; porém, outros marcadores de superfície estão
surgindo, como A2B5, CD15, e CD171, por exemplo. Há
evidências de que nem todas as CTGs apresentam o marcador
clássico CD133, mas os perﬁs genotípicos do tumor cerebral
diferem entre os pacientes, e os marcadores de superfície
também podem variar. Além disso, o processo de inﬂamação
durante o curso da doença é múltiplo, e a CTG desempenha
um papel fundamental na manutenção e promoção dos
microambientes e nichos.6
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Microambiente e nichos das células-tronco
glioma
Nicho vascular
As CTGs se encontram em locais anatômico-funcionais especíﬁcos com contato direto entre tipos celulares especíﬁcos e
matriz extracelular, assim como com citocinas e fatores importantes para renovação e proliferação. Curiosamente, célulastronco neurais saudáveis, assim como as CTGs, também são
reguladas por adesão e pelo nicho vascular. Além disso,
promovem a angiogênese por meio de fatores de crescimento
pró-angiogênicos, como o fator de crescimento endotelial
vascular (FCEV), migração endotelial e formação de tubos. Os
tumores com CD133 þ têm mais necrose, hemorragias e são
altamente vascularizados quando comparados aos tumores
com CD133 -.8,9
Do mesmo modo, a complexidade entre as CTGs e as
células endoteliais está longe de ser trivial. Estudos recentes
mostraram que 20–90% das células endoteliais, dentro do
tumor, apresentam as mesmas mutações presentes em
GBMs, como o receptor do fator de crescimento epidérmico
(RFCE) e a alteração no cromossomo 7.9
Além disso, foi demonstrado que as CTGs provocam uma
diferenciação nos pericitos, mantendo, assim, a função do vaso
e o desenvolvimento do tumor. Elas também expressam vários
marcadores biológicos de pericitos, como a actina alfa do
músculo liso, NG2, CD248 e CD146, e também são recrutadoras
de células endoteliais via SDF-1/CXCR4. De modo geral, vemos
a integração das CTGs com o nicho vascular em uma via de
mão-dupla.8,9

Sinalização de hipóxia
Os gliomas promovem um recrutamento de vasos, mediado
por tumor, e, também, a neovascularização. No entanto, esses
vasos são desorganizados, e a oferta de oxigênio é limitada
em áreas especíﬁcas, com ﬂuxo sanguíneo irregular e nível
de tensão de oxigênio hipóxico, inferior a 5%. Essas regiões
hipóxicas frequentemente expressam MGMT, e estão ligadas
à resistência tumoral e ao mau prognóstico, uma vez que as
células produzem mais CD133.10,11
Na homeostase normal, as células hidroxilam o fator
indutor de hipóxia (FIH), responsável por promover genes
e ativar e modular respostas que envolvem sobrevivência
celular, motilidade, metabolismo e angiogênese.10,11
O FIH-1α é expresso em vários tecidos; porém, o FIH-2α não
se restringe apenas às CTGs: é superexpressado por elas em
gliomas, e é praticamente não expressado em células que não
são CTGs. Além disso, sua superexpressão é crucial para a
reprogramação do câncer, pelo aumento das células CD133 þ,
e pela regulação positiva de Oct4, Nanog e c-Myc mRNA.12,13
Há também outros genes indutores de hipóxia, os quais
são mais expressos quando em estado de hipóxia: Glut1,
SerpinB9 e FCEV.12,13
Sathornsumetee et al mostraram, em um estudo com 60
gliomas malignos recorrentes, que a anidrase carbônica 9
(AC9) e o FIH-2α, expressados em nichos acidóticos e hipóxicos, estavam associados a um mau prognóstico e a uma taxa de
sobrevivência inferior a 1 ano com o uso de bevacizumab.14
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Via das células-tronco glioma
As proteínas Notch (1, 2, 3, 4) são essenciais durante o
desenvolvimento do sistema nervoso central, pois promovem a renovação e contribuem para a sobrevivência das
células-tronco, e também são cruciais para a plasticidade
neuronal adulta. Patologicamente, a sinalização Notch
modula a progressão do tumor cerebral e a diferenciação
das células-tronco. Além disso, a cascata γ-secretase libera o
domínio intracelular do Notch, e sua inibição é uma resposta
aprimorada à temozolomida, diminuindo a radiorresistência, o crescimento celular, e também a diferenciação das
CTGs.15–17

Sinalização de receptor de tirosina quinase
Os receptores de tirosina quinase (RTQs) são vias promovidas
por várias citocinas e fatores de crescimento, como o fator de
crescimento epidérmico e o fator de crescimento de ﬁbroblastos. Um desses caminhos é o PI3K/Akt /mTOR, encontrado em GBMs e superexpressado pelas CTGs. Essa via é
ativada pelo FCEV, que aumenta o crescimento tumoral e
também transduz vários marcadores de células-tronco,
como o CD133, que cursam com o aumento da via da Akt e
estão diretamente correlacionados com o grau do tumor.5

Hedgehog
A proteína sonic hedgehog é crucial para a formação embriológica e diferenciação das estruturas do cérebro dorsal; em
adultos, ela regula as células-tronco neurais. No GBM, essa
proteína está superativada, e relaciona-se com a expressão
de genes e marcadores de células-tronco, como o CD133,
promovendo o crescimento e contribuindo para a sobrevivência do tumor. Nos ratos, a inibição da via hedgehog leva à
indução da apoptose, à diminuição da autorrenovação, e
também a uma melhor resposta da temozolomida.18,19

Fatores de transcrição das células-tronco
glioma
Várias vias de sinalização conduzem sinais extracelulares aos
fatores de regulação da transcrição das CTGs, como Oct4,
Sox2, c-Myc e Olig2.
OS fatores Otc4 e Sox2 interagem na regulação e diferenciação de células-tronco embrionárias, assim como no
aumento das CTGs, e na promoção da atividade tumorigênica.20 A c-Myc leva à reprogramação celular no ﬁbroblasto a
ﬁm de induzir uma pluripotência. Além disso, correlacionase com o grau do tumor, e é ainda mais expressada em CTGs,
podendo atingir cerca de 50% das células CD133 positivas.21
O Olig2 é um fator de transcrição restrito ao sistema nervoso
central, especiﬁcamente aos progenitores oligodendrócito e
multipotente. É superexpressado em astrocitomas difusos,
oligodendrogliomas e oligoastrocitomas.22,23 Em GBMs frescos de humanos, é positivo em 85% das células de gliomas que
são positivas para Ki67, e em cerca de 98% de todas as CTGs
CD133.
O Olig2 pode também controlar a proliferação de CTGs nas
diferentes formas de adesão e ciclo celular.23
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Regulação epigenética das células-tronco
glioma
Epigenética é a ocorrência de uma mudança hereditária de
DNA, que regula a expressão gênica, sem modiﬁcação da
sequência do DNA real. Recentemente, a metilação do DNA
em gliomas de alto grau é uma das progressões mais signiﬁcativas, com a identiﬁcação das mutações da enzima isocitrato
desidrogenase 1 (IDH-1).5 As IDHs são múltiplas mutações que
levam à modiﬁcação especíﬁca das enzimas do ciclo de Krebs.
As enzimas mutantes de IDH geram um oncometabólito
conhecido como d-2-hidroxilglutarato (D-2-HG), em vez do
α-cetoglutarato (α-CG), no ciclo do ácido cítrico. Essa proteína
promove a gliomagênese por meio da ativação da translocação
nuclear do FIH-1, o que leva a um aumento da proliferação
celular e da angiogênese, como também à hipermetilação de
histonas, que reestruturam o estado epigenético celular.23
Além disso, o processo de metilação de histonas pode
controlar a transcrição de proteínas. Ele abre a cromatina por
meio da metilação da H3K4 para promover, assim, sua
transcrição. O fechamento ocorre pela H3k27, interrompendo, desse modo, o processo. A histona metiltransferase
é estimulada em CTGs hipóxicas, dando apoio à via de
expressão da HIF-2 e à via tumorigênica.24
Outro fator epigenético são os microRNAs (miRNAs), que
são RNAs não codiﬁcadores regulatórios, com um papel essencial no desenvolvimento neural/processo biológico, e na tumorigênese do GBM, compostos, aproximadamente, por 22
nucleotídeos não codiﬁcantes com capacidade de expressão
do gene regulador para baixo e inibição da tradução. Portanto,
eles têm um papel essencial na pluripotência, na reprogramação, e na via das CTGs. O miARN-124, o miRNA-146a e o
miRNA-34a contribuem para a gliomagênese, enquanto o
miRNA-125b e o miARN-9 regulam o processo de resistência
à quimioterapia e à radioterapia.25,26

Processo de inﬂamação crônica
Como já discutido, o desenvolvimento do câncer cerebral é
uma interação de múltiplos processos, desde alterações genéticas até inﬂamação. Várias mutações genéticas já foram
relacionadas à tumorigênese cerebral, como: proteína tumoral
p53 (PT-53), fosfatase homóloga à tensina (FTEN), neuroﬁbromatose tipo 1 (NF-1), RFCE, retinoblastoma (RB) e subunidade
reguladora 1 da fosfoinositídeo-3-quinase (SR1FI3Q). A maioria desses genes codiﬁca proteínas relacionadas à supressão
tumoral. Suas mutações podem levar a alterações nos circuitos
metabólicos, como: receptor tirosina quinases (RTC)/RAS
(sarcoma de rato)/FI3Q, via p53, via RB, e via do IDH-1 ou
IDH-2.23
O desenvolvimento do câncer cerebral ocorre pela integração entre genética, distúrbios epigenéticos e inﬂamação. No
câncer, a inﬂamação tem duas vias: a via intrínseca, que é a
integração entre eventos genéticos que levam ao microambiente inﬂamatório crônico, e a via extrínseca, que leva à uma
inﬂamação constante e facilita o desenvolvimento do câncer.
Devido à sua inﬂamação persistente, citocinas imunossupressoras e inibitórias são secretadas, e as células que inﬁltram o
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tumor secretam, por sua vez, mediadores inﬂamatórios em vez
de uma resposta citotóxica. Por isso, as células da micróglia e
macrófagos associados a tumores (MATs) secretam citocinas e
fatores de crescimento que criam um microambiente propício
para o crescimento e invasão tumoral.23
Além disso, as ciclo-oxigenases (COX), em particular a COX2, têm um papel essencial na inﬂamação crônica devido ao
aumento das prostaglandinas, da prostaciclina e do tromboxano. A COX-2 está aumentada nas lesões pré-malignas, e está
superexpressada em tumores malignos, com a existência de
correlação entre seus níveis e a agressividade tumoral.24
Da mesma forma, modiﬁcações na proteína transdutora
de sinais e ativadora de transcrição (TSAT) podem ser um
ponto crucial na desregulamentação imune do câncer. As
proteínas TSAT são fatores de transcrição citoplasmáticos
que mediam a sinalização de tirosina quinase/fatores de
crescimento e enzimas citoplasmáticas. A TSAT-3 está superativada em vários tumores cerebrais, e aumenta o processo
inﬂamatório por meio da IL-6 e IL-10, induzindo também à
imunossupressão, e diminuindo a atividade de neutróﬁlos e
células exterminadoras naturais.23,24
Do mesmo modo, as citocinas inﬂamatórias ativam e
liberam NF-κB livre, que se transloca para os genes do núcleo
e transcreve genes que codiﬁcam proteínas antiapoptóticas e
citocinas pró-inﬂamatórias, quimiocinas, moléculas de adesão, proteases e proteínas de reparo de DNA, como a MGMT.24
A temozolomida e outras quimioterapias adicionam um grupo
alquilo no DNA tumoral, a ﬁm de pararinterromper o ciclo
celular e provocar a morte tumoral. Por outro lado, a MGMT
tem a função de reparar o DNA e remover os grupos alquilo, o
que resulta em resistência à temozolomida.23
Com isso, a inﬂamação crônica provoca o estresse oxidativo,
com a liberação de espécimes reativas de oxigênio e nitrogênio,
que desregulam o reparo de pareamentos errados (RPE) do
DNA, o reparo por excisão de base (REB), o reparo por excisão
de nucleotídeos (REN), o ciclo celular e a recombinação
homóloga (RH). Esse estresse oxidativo cria um círculo vicioso
para a instabilidade genética e o silenciamento epigenético,
chamado de instabilidade microssatélite (IMS).23,24

detemos nenhuma patente que pode estar envolvida com
a produção cientíﬁca deste trabalho.
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