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desenvolvimento do Glioblastoma Multiforme

M. Goularta, J. Ávilab.
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Resumo
As células da glia são células não neuronais do sistema nervoso central (SNC) responsáveis pela nutrição e suporte
dos neurônios. São classificadas como micróglia, constitúıda por macrófagos especializados que atuam na defesa, e
macroglia, composta por astrócitos, oligodendrócitos e células de Schwann, cujas funções se relacionam sobretudo
com a sinalização celular e impulsionamento das sinapses.

As neoplasias figuram entre as principais causas de óbito mundial. O enfoque deste trabalho compreende os tumores
primários do SNC, particularmente os gliomas do tipo astrocitoma, que acometem os astrócitos (macroglia).

O glioblastoma multiforme é um astrocitoma de grau IV, caracterizado como extremamente agressivo e, portanto,
com péssimo prognóstico e elevado ı́ndice de mortalidade, sendo que a sobrevida média varia de 10 a 15 meses após
o diagnóstico. A evolução desse câncer ocorre a partir de um astrocitoma de grau mais baixo (I e II), aspecto que
o torna o tumor cerebral mais comum nos seres humanos.

O objetivo do estudo visa compreender os mecanismos envolvidos na interação entre as células tumorais e o micro-
ambiente no qual se desenvolvem. Para tanto, a metodoloia consistiu no desenvolvimento de um modelo matemático
baseado nas equações de reação-difusão que levam em conta o crescimento da massa tumoral a partir da densidade
do glioma, micróglias e matriz extracelular, além das concentrações dos fatores de estimulação de colônias (CSF-1),
crescimento epidermal (EGF), transformação de crescimento β (TGF-β) e metaloproteinases de matriz (MMP).
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