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Resumo 

Introdução: Os gliomas representam o tipo mais comum e letal de tumores primários do 

sistema nervoso central em adultos (Wen et al., 2008). Apesar dos recentes avanços acerca da 

patogênese molecular dos gliomas malignos, as opções atuais para a terapia tumoral ainda são 

muito limitadas e constituem uma necessidade não atendida, já que contribuem pouco para 

prolongar a sobrevida média dos pacientes (Yamanaka e Saya, 2009). Frente ao exposto, este 

trabalho teve como objetivo a padronização de uma técnica para indução de gliomas em 

camundongos e a avaliação do crescimento tumoral em camundongos de diferentes linhagens.  

Metodologia: A técnica cirúrgica foi realizada através da implantação de células da linhagem 

GL261 de glioma de camundongos, injetadas em uma densidade de 2 x 10
5
 células no estriato 

de camundongos machos das linhagens C57/BL, de camundongos knockouts para o receptor 

B1 de bradicinina, KOB1R e de camundongos knockouts  para o receptor B2 de bradicinina, 

KOB2R. Os animais foram pré-anestesiados com xilazina 80 mg/kg e quetamina 10 mg/kg e 

utilizou-se a técnica estereotáxica com a infusão local de 2 µL de suspensão celular, 

utilizando bomba de infusão e seringa Hamilton de 10 µL. Após 20 dias os cérebros foram 

coletados e armazenados em formaldeído 4% para análise histológica. O tecido fixado foi 

corado com a técnica de HE e fotos das lâminas de HE foram analisadas com o software 

Image Tool. 

Resultados preliminares: Através da análise histológica, foi possível observar a invasão das 

células de glioma no parênquima cerebral, com presença de hemorragia, necrose e edema, 

característicos do GBM. Observou-se um desenvolvimento diferencial dos tumores cerebrais 
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induzidos nos animais KOB1 (13.61 ± 1.7 mm
3
) em comparação com os animais C57/BL6 

(6.09 ± 0.4 mm
3
), utilizados como controle. 

Discussão e conclusão: Foram atingidos os objetivos esperados com a padronização da 

técnica estereotáxica, que demonstrou exatidão e reprodutibilidade onde as células de glioma 

foram implantadas garantindo o crescimento tumoral nos animais testados. O efeito da 

sinalização desencadeada pela BK pode estar envolvido na regulação do crescimento de 

gliomas. Desta forma, uso de receptores do sistema cininérgico como possíveis alvos para 

tratamento do câncer é recente e promissor e pode servir de base para o desenvolvimento de 

novas abordagens terapêuticas. Outros experimentos estão em andamento a fim de avaliar o 

envolvimento do receptor B2 no desenvolvimento dos gliomas. 

 

Referências:  
 

WEN P.Y., KESARI, S. Malignant gliomas in adults. New England Journal of Medicine, 

Vol. 359, (2008), pp. 492-507. 

 

YAMANAKA, R & SAYA H. Molecularly targeted therapies for glioma. American 

Neurological Association, Vol. 66, (2009), pp. 717-729. 
 

 


