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RESUMO  
 

IGLESIA, R. P. Estudo da interação entre PrPC e STI1/HOP na biologia de 
células-tronco de glioblastoma humano in vivo. 2017. 130 f. Tese (Doutorado em 
Biologia Celular e Tecidual) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2017. 
 
O glioblastoma é o tipo mais comum e agressivo de glioma, um tumor de Sistema 
Nervoso Central (SNC) formado por células gliais que apresenta 100% de letalidade. 
Dados da literatura apontam para uma subpopulação tumoral que apresenta 
características de células-tronco, chamadas células-tronco de glioblastoma (CTGs), 
que seriam responsáveis pela proliferação, invasão, resistência à terapia, 
angiogênese e recidiva tumoral. Portanto, a elucidação dos mecanismos que 
governam a biologia destas células é essencial para o desenvolvimento de terapias 
mais eficazes contra o GBM. Neste estudo visamos identificar o papel das proteínas 
prion celular (PrPC), uma glicoproteína ancorada à membrana plasmatica e seu 
ligante, stress inducible protein 1 ou heat shock organizing protein (STI1/HOP), uma 
co-chaperona abundantemente secretada por células do SNC, na manutenção da 
proliferação e autorrenovação de CTGs. Linhagens de glioblastoma humano U87 e 
U251 cultivadas como neuroesferas e enriquecidas de células-tronco foram 
utilizadas como modelo de estudo. Populações expressando baixos níveis de PrPC 
e/ou HOP, através de knockdown por sistema lentiviral ou knockout por 
CRISPR/Cas9, foram utilizadas para compreensão da função destas proteínas na 
biologia de células-tronco. Nossos resultados demonstram que o silenciamento de 
PrPC é capaz de reduzir a expressão de marcadores de células-tronco como SOX2 e 
CD133 e inibir a autorrenovação celular, indicando PrPC como uma molécula chave 
para a manutenção do estado indiferenciado de CTGs. Além disso, observamos co-
localização e co-expressão de PrPC e CD133 na superfície celular, sendo a 
internalização de CD133 estimulada com íons cobre e associada a PrPC, sugerindo a 
modulação da expressão de CD133 na membrana plasmática por PrPC. 
Adicionalmente, o silenciamento de PrPC diminui a expressão de proteínas de 
adesão, como E-caderina e α6-integrina, e afeta diretamente a migração celular, 
implicando PrPC em processos de invasão tumoral. Interessantemente, o peptídeo 
de HOP que mimetiza o sítio de interação a PrPC (pepHOP230-245) é capaz de 
bloquear a formação do complexo na superfície e inibir a proliferação e 
autorrenovação mediada por HOP em células positivas para PrPC. Por sua vez, o 
silenciamento de HOP reduz a proliferação celular, a qual pode ser recuperada com 
o tratamento com HOP recombinante em células que expressam PrPC, indicando um 
papel importante deste complexo na proliferação de CTGs. Observamos que a 
tumorigenicidade de neuroesferas expressando baixos níveis de PrPC e/ou HOP é 
significativamente reduzida, bem como a capacidade proliferativa destas células in 
vivo, indicando o complexo PrPC-HOP como potencial alvo para o desenvolvimento 
de novas terapias com base no controle da proliferação de CTGs. 
 
Palavras-chave: Glioblastoma, Células-tronco de glioblastoma, Proteína prion 
celular, Heat shock organizing protein, Proliferação, Autorrenovação. 
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ABSTRACT 
 
IGLESIA, R. P. Role of PrPC and STI1/HOP in human glioblastoma stem cells 
biology in vivo. 2017. 130 p. Ph. D. Thesis (Cell and Tissue Biology) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Glioblastoma is the most common and aggressive type of glioma, Central Nervous 
System tumor formed by glial cells that presents 100% lethality.  Literature data 
suggest that a tumor subpopulation, stem cells-like called glioblastoma stem cells 
(GSCs), may be responsible for proliferation, invasion, resistance to therapy, 
angiogenesis and tumor recurrence. Therefore, elucidation of the mechanisms that 
govern the biology of GSCs is essential to develop more effective therapies against 
GBM. In this study we aimed to identify the role of cellular prion protein (PrPC), a 
membrane-anchored glycoprotein and its ligand, stress inducible protein 1 or heat 
shock organizing protein (STI1/HOP), a co-chaperone protein, in the maintenance of 
cell proliferation and self-renewal of GSCs. Glioblastoma U87 and U251cell lineages 
cultured as neurospheres were used as model to study tumor stem cell biology. 
Populations expressing low levels of PrPC and/or HOP, through knockdown by 
lentiviral system or knockout by CRISPR/Cas9, were used to identify the function of 
these proteins in stem cell biology. Our results demonstrate that PrPC silencing is 
able to reduce the expression of stem cell markers such as Sox2 and CD133 and to 
inhibit cellular self-renewal, indicating PrPC as a key molecule for the maintenance of 
the undifferentiated state of GSCs. In addition, we observed co-localization and co-
expression of PrPC and CD133 on cell surface, and CD133 internalization stimulated 
by copper ions associated with PrPC, suggesting the modulation of CD133 
expression on the cell surface by PrPC. Additionally, PrPC silencing decreases the 
expression of adhesion proteins, such as E-cadherin and α6-integrin, and directly 
affects cell migration, implying PrPC in tumor invasion processes. Interestingly, the 
HOP peptide which mimics PrPC binding site (pepHOP230-245) is able to inhibit the 
complex formation on the cell surface and the proliferation and self-renewal mediated 
by HOP in PrPC-positive cells. On the other hand, HOP silencing decreases cell 
proliferation, which in turn can be recovered by treatment with recombinant HOP in 
cells expressing PrPC, indicating an important role of this complex in the proliferation 
of GSCs. We observed that the tumorigenic ability of neurospheres expressing low 
levels of PrPC and/or HOP is significantly reduced, as well as the proliferative 
capacity in vivo, revealing the PrPC-HOP complex as a potential target for the 
development of new therapies based on the control of GSCs proliferation. 
 
 
Keywords: Glioblastoma, Glioblastoma stem cells, Cellular prion protein, Heat shock 
organizing protein, Proliferation, Self-renewal. 
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1 Introdução 

O glioblastoma (GBM) é um tumor de sistema nervoso central (SNC) 

extremamente agressivo e por apresentar 100% de letalidade faz se necessário o 

estudo aprofundado dos mecanismos que regulam sua manutenção. A proposta 

deste estudo foi avaliar o papel da proteína prion celular (PrPC), uma glicoproteína 

de superfície celular abundantemente expressa no SNC e que pode funcionar como 

scaffold protein, ou seja, modulando diversas funções biológicas através da 

interação com diferentes ligantes, na biologia de células-tronco de glioblastoma 

(CTGs). A interação entre PrPC e um de seus principais ligantes, stress inducible 

protein one ou heat shock organizing protein (STI1/HOP), foi especialmente 

investigada devido ao papel deste complexo na proliferação de células-tronco 

neurais (CTNs), estas semelhantes a CTGs, e de glioblastomas cuja manutenção é 

regulada pelas CTGs. 

Neste contexto, avaliamos os efeitos da perda-de-função de PrPC e HOP em 

GBM humano, bem como o bloqueio da interação entre estas proteínas com um 

peptídeo de HOP que mimetiza a interação com PrPC, visando identificar novas 

moléculas alvo para o desenvolvimento de terapias mais eficazes contra o GBM. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1  Glioblastoma multiforme 

O glioblastoma multiforme (GBM) é o tipo mais comum e agressivo de glioma, 

um tumor primário do Sistema Nervoso Central (SNC) desenvolvido a partir de 

células gliais. Gliomas são classificados em quatro graus de acordo com a 

malignidade, levando em consideração a capacidade de diferenciação, proliferação e 

invasão tumorais. O GBM é considerado de maior grau (IV) e pior prognóstico para o 

paciente e apresenta surpreendente heterogeneidade celular e padrão de 

distribuição tecidual difuso com disseminação extensiva de células, as quais podem 

ser responsáveis pela freqüente progressão ou recorrência da doença (HOLLAND, 

2000; revisado por VESCOVI; GALLI; REYNOLDS, 2006). O GBM é altamente 

vascularizado, porém apresenta danos vasculares que levam ao extravasamento de 

hemácias (LINKOUS; YAZLOVITSKAYA, 2011). Estes vasos são morfologicamente 

similares a glomérulos renais contendo células endoteliais fenotipicamente 

diferentes, as quais apresentam hiperplasia e heterogeneidade em forma e tamanho, 

quando comparadas às células normais (ROJIANI; DOROVINI-ZIS, 1996). Apresenta 

também extensas áreas de necrose localizadas no centro do tumor devido à 

vascularização insuficiente e pequenos focos irregulares de necrose cercados de 

pseudopaliçadas (KLEIHUES et al., 1995). As pseudopaliçadas apresentam 

características específicas, são compostas por células radialmente orientadas com 

densidade celular muito maior comparada ao restante do tumor, isso pode ocorrer 

devido a um crescimento celular rápido que ultrapassou o suprimento de sangue ou 

a uma migração celular intensa para um foco. Paliçadas menores de 100 µm contém 

fibrilaridade interna e não apresentam necessariamente região central com necrose; 

as médias possuem de 200 a 400 µm de extensão com área de necrose interna e 

vacuolização; as maiores (>500 µm) têm áreas extensas de necrose com vasos 

centrais próximos, que podem ser viáveis ou apresentar alguma degeneração ou 

trombose (BRAT et al., 2004). 

Este tipo de neoplasia se desenvolve principalmente nos hemisférios (KREX 

et al., 2007), podendo ocorrer também no tronco cerebral (LAKHAN; HARLE, 2009) e 
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cerebelo (SCIACERO et al., 2014), causando pressão intracranial (DE CASTRO-

COSTA et al., 1994). Metástases são raras, acredita-se que seja devido à presença 

das meninges e também ao crescimento acelerado, que leva a um curso rápido do 

GBM (TYSNES; MAHESPARAN, 2001). 

A sobrevida média de pacientes com GBM é de 9 a 12 meses e a recidiva 

ocorre em quase 100% dos casos (SATHORNSUMETEE; RICH, 2007). O GBM 

pode ser primário, quando é desenvolvido diretamente ou secundário, quando é 

proveniente de gliomas de níveis mais baixos que evoluem para a forma mais 

agressiva (Revisado por VESCOVI; GALLI; REYNOLDS, 2006). A Tabela 1 

apresenta as diferenças nos fatores genéticos usualmente observados em 

glioblastomas primários e secundários (MOROKOFF et al., 2015). 

 

Tabela 1 – Diferença entre glioblastomas primários e secundários. 

 

Tabela 1 - Tabela apresenta diferenças clínicas e genéticas entre tumores primários e secundários. 
Imagem por (MOROKOFF et al., 2015). 
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O GBM é um tumor de ocorrência espontânea, porém há fatores que podem 

colaborar no desenvolvimento desta doença (revisado por URBANSKA et al., 2014). 

Doenças genéticas como Esclerose tuberosa (PADMALATHA et al., 1980), síndrome 

de Turcot (GRIPS et al., 2002), Neoplasia endócrina múltipla tipo AII (SANCHEZ-

ORTIGA; KLIBANSKI; TRITOS, 2012) e Neurofibromatose tipo I (BROEKMAN et al., 

2009) podem levar ao desenvolvimento do GBM.  

Os sintomas clínicos do GBM incluem dores de cabeça, ataxia, tontura, 

perturbações na visão, síncope e convulsões (DEMIR et al., 2005). O diagnóstico é 

realizado através de exames de imagem, como a ressonância magnética e o tumor é 

classificado após o exame histopatológico (KLEIHUES et al., 1995). O tratamento de 

GBM consiste em remoção cirúrgica seguida de quimioterapia e radioterapia, porém 

a invasão do tecido normal por células do tumor impede a ressecção cirúrgica 

completa (Revisado por VESCOVI; GALLI; REYNOLDS, 2006). Adicionalmente, o 

tratamento com drogas antitumorais é prejudicado pela barreira hematoencefálica e 

pela disfunção vascular tumoral, que podem impedir o alcance eficiente dos 

quimioterápicos na área do tumor (KAUER et al., 2012). Além da dificuldade do 

tratamento, a quimioterapia e radioterapia podem provocar danos irreversíveis ao 

SNC devido à vulnerabilidade inerente do parênquima cerebral (Revisado por 

VESCOVI; GALLI; REYNOLDS, 2006). O quimioterápico mais eficiente no 

tratamento do GBM é a temozolomida, um agente alquilante que aumenta a 

sobrevida média dos pacientes apresentando toxicidade adicional mínima quando o 

paciente é diagnosticado cedo (AMAROUCH; MAZERON, 2005). 

A terapia molecular tem sido estudada no tratamento de GBM, por exemplo o 

Bevacizumab, um anticorpo monoclonal que tem alta afinidade com vascular 

endotelial growth fator (VEGF) e neutraliza sua atividade biológica podendo inibir a 

angiogênese tumoral. Além disso, a inibição do receptor Mer para tirosina cinases in 

vitro tem sido capaz de aumentar a sensibilidade a quimioterápicos e in vivo afeta a 

capacidade invasiva do tumor (ROGERS et al., 2012). Outras formas de tratamento 

têm sido avaliadas, como a imunoterapia, que consiste no desenvolvimento de 

vacinas a partir de componentes de células dendríticas (CHO et al., 2012) e 
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tratamento hormonal para bloquear vias de sinalização chave, como a c-Jun N-

terminal cinase (JNK) (ALTIOK; ERSOZ; KOYUTURK, 2011). 

Diversas alterações genéticas e moleculares têm sido descritas na literatura, 

apresentando relevância clínica no diagnóstico, prognóstico ou na previsão de 

resposta a terapia, além de indicar novos alvos para terapia molecular. A 

amplificação do gene de EGFR, mutações no gene IDH1/IDH2, 

mutação/amplificação de TP53 e RB1, assim como deleção de CDNK2 são de 

extrema importância na manutenção do GBM, por isso são clinicamente relevantes 

(revisado por CRESPO et al., 2015). Alterações em vias de sinalização também são 

importantes no desenvolvimento e manutenção do GBM. As vias Ras/Raf/MAPK, 

PI3K/PTEN/Akt, proteína cinase C e STAT têm impacto na proliferação, migração, 

capacidade invasiva, resistência a apoptose e angiogênese do GBM (PATIL et al., 

2013), estas ativadas por receptores de fatores de crescimento tirosina cinase (TKR) 

as quais podem apresentar atividade desregulada em gliomas (ALENTORN et al., 

2012; HUANG; XU; WHITE, 2009). Alterações epigenéticas também são observadas 

em GBMs como modificações nas histonas, remodelamento de cromatina ou 

expressão alterada de miRNAs  e principalmente hiper ou hipometilação do DNA, 

como é o caso do O-6-metilguanina-DNA metiltransferase (MGMT) que está 

diretamente relacionada a sensibilidade a agentes alquilantes como a temozolomida 

(JONES; BAYLIN, 2007). 

GBMs podem ser classificados em 4 subtipos de acordo com o perfil genético 

do tumor (revisado por CRESPO et al., 2015). Os subtipos são:  

a) Clássico, apresentando amplificação do cromossomo 7, junto a perda de 

função do cromossomo 10, além de amplificação de EGFR (CRESPO et al., 

2015; PHILLIPS et al., 2006) e deleção de 9p21.3 afetando o gene CDNK2A; 

as vias NES, Notch e Sonic Hedgehog são altamente ativas nestes tumores 

(revisado por CRESPO et al., 2015).  

b) Mesenquimal, apresenta deleção heterozigótica de 17q11.2 do gene NF1, 

mutação no gene PTEN, afetando a via de sinalização Akt, apresentam a 

expressão de marcadores de EMT como CHI3L1, MET e CD44 e alta 

expressão de genes associados a ativação de NF-ƙβ, como TRADD, RELB e 
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TNFRSF1A, e da superfamília TNF, levando a extensas áreas de necrose 

(revisado por CRESPO et al., 2015). 

c) Proneural, apresenta amplificação no 4q12 do gene PDGFRA, levando a 

superativação deste gene, além de mutações no gene IDH1 e TP53 e 

dimimuição na expressão de p21; genes associados a diferenciação em 

oligodendrócitos como PDGFRA, NKX2-2 e OLIG2 são superexpressos neste 

tipo de tumor e é observada a expressão de genes associados ao 

desenvolvimento pro-neural, como os genes SOX, DCX, DLL3, ASCL1 e 

TCF4 (revisado por CRESPO et al., 2015). 

d) Neural, apresenta expressão de marcadores neuronais como NEFL, 

GABRA1, SYT1 e SLC12A5 e é muito similar ao tecido normal, com projeções 

de axônios e presença de sinapse (revisado por CRESPO et al., 2015). 

 

Tabela 2 – Subclassificações do GBM. 

 

Tabela 2 - Representação dos subtipos do GBM descritos em estudos diferentes de acordo com o 
perfil genético/molecular. Imagem por (CRESPO et al., 2015). 

 

Tumores secundários são em maioria classificados como pro-neurais, no 

entanto tumores primários geralmente não apresentam diferenças de subtipo quando 

ocorre recidiva (revisado por CRESPO et al., 2015). 
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2.2  Células-tronco de glioblastoma 

Hipóteses para explicar a origem da heterogeneidade celular do GBM incluem 

um modelo estocástico, no qual células tumorais apresentam uma probabilidade 

aleatória de desenvolver mutações que permitem a manutenção do tumor; e um 

modelo hierárquico, no qual o crescimento tumoral é sustentado por uma sub-

população celular restrita chamada células-tronco tumorais (CTT) ou mais 

especificamente células-tronco de glioblastoma (CTG) (Revisado por VESCOVI; 

GALLI; REYNOLDS, 2006), estas responsáveis pela origem, proliferação e invasão 

tumorais (MCLENDON; RICH, 2011). Evidências recentes sugerem que esses 

modelos não são mutuamente exclusivos e que a evolução do tumor pode envolver 

alterações simultâneas governadas pelos dois modelos (BURGESS, 2011). 

Vários grupos de pesquisa têm demonstrado a existência de CTT não 

somente em gliomas, mas em outros tumores cerebrais primários de alto-grau 

incluindo meduloblastomas e ependimomas, no entanto, CTT de tumores de baixo 

grau são claramente menos definidas (GENOVESI et al., 2011; TAYLOR et al., 

2005). 

CTGs em tumores cerebrais apresentam similaridades com células-tronco 

neurais (CTN) responsáveis pela neurogênese, processo que consiste na formação 

de novos neurônios a partir de CTN. A neurogênese ocorre em nichos específicos do 

SNC, como, por exemplo, a zona subventricular (SVZ) e giro denteado no 

hipocampo e está relacionada à plasticidade neuronal (LOBO et al., 2007).  

As CTGs compartilham uma série de propriedades in vitro com CTN, como 

crescimento celular em condições livres de adesão (esferas) e soro, expressão de 

marcadores específicos de células-tronco e potencial de diferenciação em linhagens 

neurais (DALERBA; CHO; CLARKE, 2007; NGUYEN et al., 2012; SCAFFIDI; 

MISTELI, 2011; WESTPHAL; LAMSZUS, 2011). Entretanto, CTG e CTN podem 

também ser distinguidas através da expressão aberrante de marcadores de 

diferenciação, anormalidades cromossômicas e formação de tumor (GURYANOVA 

et al., 2011; KNIGHTS; KYLE; ISMAIL, 2012). 

Estudos indicam que as CTGs podem se originar partir de CTN. Durante a 

mitose, podem ocorrer mutações que levam à formação de células aberrantes, que 
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na maioria das vezes não afetam o organismo, pois são rapidamente eliminadas 

através do processo de apoptose (LOBO et al., 2007). Porém, em alguns casos, 

essas mutações se acumulam e podem levar a transformação oncogênica, gerando 

uma nova população derivada de precursoras aberrantes que darão origem aos 

gliomas (WESTPHAL; LAMSZUS, 2011). De fato, células-tronco somáticas são 

candidatas naturais a mutações acumulativas por permanecerem por um longo 

período no organismo (DALERBA; CHO; CLARKE, 2007; LOBO et al., 2007). 

Adicionalmente, foi demonstrado que a maioria dos tumores do SNC se desenvolve 

em regiões proliferativas, como por exemplo, a SVZ (Revisado por VESCOVI; 

GALLI; REYNOLDS, 2006). 

As CTGs foram identificadas através de um marcador de superfície de 

precursores neurais, uma glicoproteína transmembrana chamada prominina-1 ou 

CD133. Pouco se sabe a respeito da função desta proteína, no entanto, dados da 

literatura sugerem um papel funcional de CD133 na organização da estrutura de 

membranas fotorreceptoras da retina (JÁSZAI et al., 2011), e no desenvolvimento de 

glândulas mamárias, independentemente da atividade de células-tronco 

(ANDERSON et al., 2011). Em linhagens de GBM, células CD133 positivas 

apresentam capacidade de se autorrenovar e se diferenciar nos três fenótipos 

neurais, neurônios, astrócitos e oligodendrócitos (SINGH et al., 2003; YUAN et al., 

2004). Além disso, células CD133 positivas são mais resistentes a drogas 

antitumorais (CLEVERS, 2011; HERMANN et al., 2007; revisado por PERSANO et 

al., 2013), pois apresentam alta concentração de proteínas transportadoras de 

drogas ABC (ATP-binding cassete) capazes de proteger as células contra agentes 

citotóxicos (Revisado por VESCOVI; GALLI; REYNOLDS, 2006). 

Células CD133 positivas também demonstraram potencial de propagação 

tumoral aproximadamente 50 vezes maior em comparação com células CD133 

negativas quando reimplantadas in vivo (LATHIA et al., 2011). Na ausência de 

células positivas não ocorre crescimento tumoral, sugerindo que a expressão de 

CD133 é restrita às células tumorigênicas (DALERBA; CHO; CLARKE, 2007; 

revisado por VESCOVI; GALLI; REYNOLDS, 2006). Adicionalmente, estudos 

demonstraram que injeção intracerebral de células CD133 positivas reproduz a 
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diversidade fenotípica e o padrão de diferenciação dos tumores originais (DALERBA; 

CHO; CLARKE, 2007; LATHIA et al., 2011; SINGH et al., 2003). A expressão de 

CD133 é mais evidente na recidiva tumoral e está associada ao pior prognóstico e 

menor sobrevivência de pacientes (KANEMURA et al., 2001; METELLUS et al., 

2011). Alguns estudos indicam outros marcadores de CTGs que podem auxiliar na 

identificação destas células, como CD15, CD44, 6-integrina, Musashi-1, nestina 

entre outros (Tabela 3), além de fatores de transcrição envolvidos na manutenção de 

células-tronco como SOX2, Oct4 e Nanog (revisado por FLORIO; BARBIERI, 2012; 

PERSANO et al., 2013; YI et al., 2016).  

 

Tabela 3 – Marcadores de CTGs. 

 

Tabela 3 - Lista de marcadores de células-tronco comumente utilizados para a identificação de CTGs. 

Imagem por (SUNDAR et al., 2014). 

 

Foi demonstrado que CTGs secretam VEGF, uma das moléculas pró-

angiogênicas mais importantes, podendo modular a migração de células endoteliais, 

contribuindo para a angiogênese tumoral (BAO et al., 2006). A expressão de VEGF e 

também outros fatores angiogênicos como SDF-1 e HDGF em CTGs pode ser 

estimulada pela hipóxia através da ativação da via de sinalização PI3K/Akt 

(HEDDLESTON et al., 2009; PING et al., 2011; THIRANT et al., 2012). Além disso, 

CTGs podem se diferenciar em pericitos, estas que formam uma membrana de 
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suporte para microvasos auxiliando no seu funcionamento, para facilitar o 

crescimento do tumor (Esquema 1) (CHENG et al., 2013; GUICHET et al., 2015). 

 

Esquema 1 – Nicho perivascular de CTGs. 

 

Esquema 1 - Desenho esquemático demonstrando a participação de CTGs na angiogênese tumoral. 

Imagem por (YI et al., 2016). 

 

As CTGs são resistentes a estímulos pró-apoptóticos (KAUER et al., 2012) e 

a tratamentos convencionais para o câncer, como quimioterapia e radioterapia 

(HERMANN et al., 2007). Dados da literatura demonstraram que a sensibilidade a 

drogas anti-tumorais pode aumentar quando ocorre a perda da expressão de 

marcadores de superfície característicos de células-tronco, incluindo CD133 

(CLEVERS, 2011).  

Adicionalmente, tratamentos convencionais para GBM tem foco na massa 

tumoral formada por células de rápida proliferação e células pós-mitóticas 

diferenciadas que não possuem capacidade de autorrenovação, como estas células 
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não contribuem para a sobrevivência a longo-prazo do tumor o resultado do 

tratamento é uma regressão temporária (CLEVERS, 2011; KAUER et al., 2012). 

Dados recentes indicam que as CTGs podem permanecer quiescentes, 

sobrevivendo ao tratamento convencional para o câncer e levando à recidiva, 

mesmo após anos do tratamento (CLEVERS, 2011; DALERBA; CHO; CLARKE, 

2007).  

 

Esquema 2 – Características de CTGs. 

 

Esquema 2 - Desenho esquemático demonstrando as características de CTGs mais comumente 

descritas na literatura. Imagem por (LATHIA et al., 2015). 

Uma vez que CTGs podem contribuir para o insucesso no tratamento de 

GBM, a elucidação de vias moleculares e a identificação de fatores que regulam a 

manutenção e sobrevivência podem ser cruciais para o desenvolvimento de novas 

terapias. A regulação intrínseca de CTG ocorre através de vias chave de proliferação 

e sobrevivência incluindo Myc, Oct4 (POU5f1), Olig2 e Bmi-1 (LI et al., 2009a). 

Extrinsecamente, CTG são reguladas por fatores de crescimento como Epidermal 

Growth Factor (EGF), Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2), Leukemia Inhibitory 

Factor (LIF), os quais estão presentes no microambiente ou nicho onde células-

tronco residem, bem como através de interação célula-célula e célula-matriz 
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(HEDDLESTON et al., 2009). A ativação de vias de sinalização como Notch, Sonic 

Hedgehog (SHH) e Wnt estão associadas à multipotência e autorrenovação de 

CTGs. Notch-1 e seus ligantes participam da proliferação e sobrevivência de CTGs 

(KANAMORI et al., 2007; PUROW, 2012), a via SHH por sua vez modula a 

autorrenovação celular e a tumorigênese (YI et al., 2016), enquanto a via Wnt/β-

catenina mantém o estado indiferenciado de CTGs (ZHENG et al., 2010). 

Achados recentes têm demonstrado que nos nichos tumorais encontram-se 

os fatores capazes de regular a manutenção de CTGs, sugerindo que a 

comunicação bidirecional entre CTGs e seu microambiente tem a capacidade de 

influenciar o destino celular do GBM (BAUTCH VL, 2010; HEDDLESTON et al., 

2011; HJELMELAND et al., 2011). CTGs estão localizadas em nichos perivasculares 

associados a células endoteliais, como mencionado anteriormente e perinecróticos 

já que a hipóxia promove a expressão de HIF-1  e HIF-2  nas células, colaborando 

para a manutenção do estado indiferenciado (Esquema 1 e 3) (CALABRESE et al., 

2007; SEIDEL et al., 2010). Um melhor entendimento sobre a interação de CTGs 

com seu microambiente tem implicação direta na biologia básica de tumores e 

possivelmente poderá fornecer um conhecimento mais aprofundado no desenho 

racional de terapias mais efetivas. 

 

Esquema 3 – Nichos de CTGs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3 - Desenho esquemático demonstrando os nichos perivascular e perinecrótico onde são 

encontradas CTGs (brain tumor initiating cells - BTIC no desenho). Imagem por (MACK et al., 2015). 
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Interessantemente, nosso grupo identificou que a Stress inducible protein one 

(STI1) ou Heat shock organizing protein (HOP), uma proteína secretada por GBMs 

com função previamente descrita na autorrenovação de CTN (SANTOS et al., 2011), 

é capaz de modular positivamente a proliferação de GBM humano ao se ligar a uma 

glicoproteína de membrana denominada proteína prion celular (PrPC) (ERLICH et al., 

2007). Esses achados revelam a interação entre HOP e PrPC como um alvo 

promissor na terapia de GBM e sugere HOP como um provável fator solúvel 

encontrado em nichos neurogênicos e tumorais capaz de mediar sinais pró-

proliferativos em células tumorais com propriedades de célula-tronco. 

 

2.3  Proteína prion celular 

PrPC foi descrita pela primeira vez por seu envolvimento com as 

Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (TSE) (PRUSINER, 1998) uma série 

de doenças causadas por sua isoforma infecciosa chamada proteína prion scrapie 

(PrPSC), que forma agregados insolúveis (TURK et al., 1988) que se depositam no 

SNC provocando morte neuronal (MEYER et al., 1986). Dentre estas doenças estão 

Creutzfeld-Jacob (CJD), Gerstmann-Straussler (GSS), kuru e a Insônia Familiar Fatal 

(IFF) em humanos e scrapie e encefalopatia espongiforme bovina em animais 

(AGUZZI; POLYMENIDOU, 2004). O processo de transmissão envolve 

necessariamente a conversão da conformação da isoforma normal, rica em alfa-

helice, para a infeciosa enriquecida com folhas β (revisado por MEHRPOUR; 

CODOGNO, 2010).  

 PrPC contém dois sítios de glicosilação e é formada por região N-terminal 

longa e flexível (1-128 aa) contendo um peptídeo sinal (1-22), 5 octapeptídeos em 

repetição da sequência PHGGGWGQ (51-91), um domínio hidrofóbico altamente 

conservado (106-126), seguida por um domínio central com resíduo positivamente 

carregado e a região C-terminal globular. A região C-terminal é formada por três -

hélices e duas fitas antiparalelas de folhas β flanqueando a primeira -hélice, com a 

sequência sinal para a âncora de GPI (glicosilfosfatidil inositol) (231-253) (Esquema 

4) (PRUSINER, 1998; RIEK et al., 1996; STAHL; PRUSINER, 1991).   
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Esquema 4 – Proteína prion celular. 

 

Esquema 4 - Desenho esquemático demonstrando a estrutura e os domínios de PrP
C
. Imagem por 

(MEHRPOUR; CODOGNO, 2010). 

PrPC pode apresentar 4 topologias diferentes, a forma translocada SecPrP, 

duas formas transmembrana apresentando topologias opostas NtmPrP e CtmPrP e 

uma forma solúvel citosolica CytPrP (STEWART; HARRIS, 2003). A clivagem de PrPC 

pode ser estimulada por agonistas da via de proteína cinase C ou por membros da 

família ADAM (VINCENT et al., 2000, 2001). A internalização de PrPC pode ocorrer 

via caveolae/raft e preferencialmente de forma dependente de clatrina (MOUILLET-

RICHARD et al., 1999). 

 PRNP é o gene que codifica PrPC, está localizado no p12/p13 do 

cromossomo 20 juntamente com outros dois genes PRND e PRNT formando o locus 

PRNP. O gene PRNP compreende 20 kb e é composto de dois exons, em que o 

segundo codifica a proteína prion (MAKRINOU; COLLINGE; ANTONIOU, 2002; 

PUCKETT et al., 1991). O gene PRND codifica a proteína Doppel que apresenta 

estrutura similar a PrPC, enquanto o gene PRNT não codifica proteína apesar de 

apresentar três alternativas de transcritos; enquanto a proteína Shadoo também 

estruturalmente semelhante a PrPC não é codificada no locus PRNP, mas no 

cromossomo 10 de humanos pelo gene SPRN (revisado por MEHRPOUR; 

CODOGNO, 2010). 

PrPC é abundantemente expressa no SNC e Periférico (SNP) desde os 

primeiros estágios do desenvolvimento até a vida adulta (PRUSINER, 1998) e está 

preferencialmente localizada na membrana plasmática em regiões ricas em 

colesterol (lipid rafts) de terminais pré-sinápticos (HERMS et al., 2000), axônios em 
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crescimento (SALÈS et al., 2002) e no citoplasma de alguns tipos neuronais 

(MIRONOV; IVANTSOVA; MOKRUSHIN, 2003). PrPC também é encontrada em 

órgãos como coração, fígado, músculos entre outros (FOURNIER et al., 1998). 

No SNC foi observada maior expressão de PrPC no neocórtex e no cerebelo 

em diversas populações neuronais, também no hipocampo e tálamo, além de células 

gliais. A expressão de PrPC é predominante em axônios e dendritos e está presente 

em compartimentos endossomais, mas fora de vesículas sinápticas, no entanto seu 

papel na transmissão sináptica não foi completamente elucidado (revisado por 

NICOLAS; GAVÍN; DEL RÍO, 2009). Foi sugerido que PrPC pode participar da 

liberação de neurotransmissores como observado nas junções neuromusculares (RE 

et al., 2006) e do controle do fluxo de cálcio através de sua interação com íons cobre 

(Cu2+) nos terminais pré-sinápticos (HERMS et al., 1999, 2000). PrPC também pode 

apresentar um papel na formação e manutenção da sinapse através de sua 

interação com proteínas que formam estruturas da plataforma de sinalização 

sináptica (revisado por NICOLAS; GAVÍN; DEL RÍO, 2009). 

Dados da literatura descrevem a interação de PrPC com Cu2+ que ocorre na 

região dos octapeptídeos de PrPC e pode levar a sua internalização (revisado por 

MEHRPOUR; CODOGNO, 2010), modulando seus níveis intracelulares e o estresse 

oxidativo regulado pela Superóxido Dismutase-1 (HORNSHAW; MCDERMOTT; 

CANDY, 1995). A associação de PrPC com o cobre também regula os níveis redox 

para facilitar a transmissão neural durante a sinapse (HERMS et al., 2000) e 

promove a endocitose mediada por clatrina (CHENG et al., 2006) sugerindo que este 

complexo está envolvido no tráfego de moléculas na membrana plasmática.  

PrPC apresenta potencial neurotrófico dependente da formação de complexos 

multi-protéicos na superfície da célula interagindo direta ou indiretamente com 

proteínas da matriz extracelular (MEC), fatores solúveis, proteínas transmembrana, 

receptores acoplados a proteína G e canais de íons (Tabela 4) (revisado por LINDEN 

et al., 2008; MARTINS et al., 2010).   
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Tabela 4 – Ligantes de PrPC. 

 

Tabela 4 - Lista contendo alguns dos ligantes de PrP
C
 descritos na literatura, junto a descrição da 

molécula e do método de identificação. Imagem de (LINDEN et al., 2008).    
 

Laminina e vitronectina, ambas proteínas de MEC, se associam a PrPC e 

participam da neuritogênese de neurônios hipocampais e axonogênese de gânglios 

da raiz dorsal, respectivamente  (BERALDO et al., 2011; GRANER et al., 2000; HAJJ 

et al., 2007). Adicionalmente, a interação de PrPC com a laminina está envolvida em 

processos de consolidação de memórias de curta e longa duração (COITINHO et al., 

2006). PrPC também forma complexos com o receptor de laminina 67K 

(GAUCZYNSKI et al., 2006) e com N-CAM (SANTUCCIONE et al., 2005) modulando 

a sobrevivência celular e neuritogênese. PrPC é capaz de promover a sobrevivência 

de outros tipos celulares como a linhagem serotoninérgica 1C11, derivada de 

teratocarcinoma de camundongo, através da modulação da via de sinalização 

PFyn59 tirosina kinase via caveolina-1 (MOUILLET-RICHARD et al., 1999). 

Em resumo, devido a sua capacidade de interagir com diversos ligantes PrPC 

apresenta um papel importante organizando plataformas de sinalização na superfície 
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da célula (revisado por SANTOS; LOPES; MARTINS, 2015), através da formação de 

complexos multiproteicos que modulam diversas funções importantes no SNC. 

 

2.4  PrPC na biologia de células-tronco 

PrPC apresenta um importante papel na biologia de diversos tipos de células-

tronco. Está envolvida na manutenção do estado indiferenciado altamente 

proliferativo de células-tronco embrionárias (LEE; BASKAKOV, 2010). Dados da 

literatura descrevem função de PrPC na manutenção da biologia de células-tronco 

embrionárias, em que o tratamento com PrPC recombinante foi capaz de inibir a 

diferenciação e promover a proliferação destas células (LEE; BASKAKOV, 2010). 

PrPC é capaz de modular a diferenciação neural de células-tronco embrionárias 

(PERALTA; HUCKLE; EYESTONE, 2011) regulando a expressão de mRNA de 

Nanog, envolvido na autorrenovação celular com a participação da integrina ˅β5 

(HUVENEERS; TRUONG; DANEN, 2007). Foi demonstrado também um aumento na 

expressão de PrPC durante a reprogramação de células somáticas em células-tronco 

pluripotentes induzidas (MIKKELSEN et al., 2008).  

Além disso, mRNA de PrPC foi detectado em tecidos extra-embrionários, 

indicando participação de PrPC na formação da placenta (ALFAIDY et al., 2013). 

Khalifé et al. demonstrou que embriões knockout para PrPC apresentam 263 genes 

diferencialmente expressos quando comparados ao tipo selvagem no dia E7.5, 

incluindo fatores de crescimento e seus receptores (KHALIFÉ et al., 2011). 

  A expressão de PrPC está relacionada ao fenótipo neuronal em fetos 

humanos variando de acordo com a progressão na diferenciação neuronal (WITUSIK 

et al., 2007) e seu silenciamento leva a diminuição da expressão de GFAP e 

aumento de nestina e vimentina, indicando falha na diferenciação de astrócitos 

(ARANTES et al., 2009). A expressão de PrPC está associada a proliferação nos 

nichos neurogênicos zona subventricular (SVZ) e no giro denteado (STEELE et al., 

2006) e animais knockout para PrPC apresentam diminuição na proliferação e 

diferenciação de CTNs derivadas de fetos (SANTOS et al., 2011) e pós-natal 

(PRODROMIDOU et al., 2014). 
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PrPC também está associado a autorrenovação de células-tronco 

hematopoéticas e progenitores linfoides e mielóides, bem como a diferenciação de 

linfócitos e monócitos, apresentando diminuição na expressão durante a 

diferenciação de granulócitos (CASHMAN et al., 1990; DODELET; CASHMAN, 1998; 

DOMEN; WEISSMAN, 1999; ZHANG et al., 2006). De fato, a expressão de PrPC é 

mais evidente em células células-tronco e progenitoras CD34+ na medula óssea 

(DODELET; CASHMAN, 1998) 

A expressão de PrPC pode ser utilizada como marcador de células 

cardiomiogênicas durante a diferenciação embrionária identificando progenitores 

(HIDAKA et al., 2010) e está associada à regeneração muscular promovida por 

progenitores miogênicos adultos (STELLA et al., 2010). PrPC também é um eficiente 

marcador para células-tronco de glândulas mamárias de camundongos (LIAO et al., 

2007).  

 

2.5  Stress inducible protein one/Heat shock organizing protein 

Um dos principais ligantes de PrPC é a Heat shock organizing protein (HOP), 

uma co-chaperona que se associa a proteínas de choque térmico Hsp70 e Hsp90 e 

participa de complexos envolvidos na facilitação do dobramento e maturação de 

proteínas no citoplasma (NICOLET; CRAIG, 1989).  

Os genomas murino (cromossomo 19) e humano (cromossomo 11q13.1) 

contêm uma cópia do gene para a STI1/HOP que consiste em 14 éxons. Os 

transcritos de HOP em ambos os organismos contêm aproximadamente 2.079 pares 

de bases codificando para uma sequência de 543 aminoácidos, resultando em um 

peso molecular aparente de 66 kDa. Através de pesquisas de elucidação estrutural, 

por meio de estudos de modelagem e cristalografia, definiu-se que os homólogos de 

HOP são marcados pela presença de 9 motivos TPR (tetratricopeptídeos repetidos) 

arranjados em 3 domínios denominados de TRP1, TRP2A e TRP2B, sendo que 

cada um compreende 3 motivos TRP e dois domínios de repetição de peptídeos de 

ácido aspártico e resíduos de prolina (FLOM et al., 2007). Cada domínio TRP possui 

a capacidade de formar um módulo estrutural que direciona interações proteína-

proteína, o qual aparenta estar envolvido em inúmeros complexos independentes de 
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Hsps (revisado por CIOCCA; ARRIGO; CALDERWOOD, 2013; ZANATA et al., 

2002). 

 

Esquema 5 – Heat shock organizing protein. 

 

Esquema 5 - Desenho esquemático demonstrando a estrutura e os domínios de HOP. Imagem por 

(FLOM et al., 2007). 

HOP é ubíqua e abundantemente expressa no sistema nervoso adulto e 

durante o desenvolvimento (HAJJ et al., 2007; NICOLET; CRAIG, 1989). É 

encontrada em diferentes compartimentos celulares (ODUNUGA; LONGSHAW; 

BLATCH, 2004) sendo que algumas evidências mostram HOP trafegando de 

maneira dinâmica no citoplasma, onde é mais predominante, para o núcleo 

(HONORÉ et al., 1992) e podendo também ser encontrada no espaço extracelular 

(ARANTES et al., 2009; EUSTACE; JAY, 2004; LIMA et al., 2007; LONGSHAW et 

al., 2004).  Apesar de não apresentar peptídeo sinal de endereçamento HOP pode 

ser secretada associada a vesículas (HAJJ et al., 2013) ou livre por diversos tipos 

celulares incluindo células da glia (ARANTES et al., 2009; LIMA et al., 2007) e 

células tumorais (ERLICH et al., 2007; EUSTACE; JAY, 2004; LOPES et al., 2014). 

A HOP secretada liga-se a PrPC na superfície da célula de maneira específica 

através dos domínios 106-126 de PrPC e 230-245 de HOP, ativando o receptor α7 

nicotínico acetilcolina (BERALDO et al., 2013) e modulando diferentes fenômenos 

biológicos relacionados ao desenvolvimento do sistema nervoso e plasticidade 

neural (CHIARINI et al., 2002). O complexo PrPC-HOP está envolvido na retenção de 

memória de curta duração, consolidação de memória de longa duração in vivo 

(COITINHO et al., 2006) e in vitro na modulação da neuritogênese em neurônios 
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hipocampais através da fosforilação de Erk1/2 e a ativação de PKA, que por sua vez, 

está envolvida na proteção contra morte celular induzida por estaurosporina 

(CHIARINI et al., 2002; LOPES et al., 2005). O complexo PrPC-HOP tem papel na 

diferenciação neuronal e neuroproteção também através da ativação das vias mTOR 

e PI3K/Akt (ROFFÉ et al., 2010). Além disso, HOP solúvel é capaz de inibir a 

proliferação e promover a diferenciação de astrócitos de maneira dependente de 

PrPC (ARANTES et al., 2009; BERALDO et al., 2013; LIMA et al., 2007). 

 

Esquema 6 – Interação de PrPC com HOP e outros ligantes. 

 

Esquema 6 - Desenho esquemático demonstrando a interação de PrP
C
 com HOP e outros ligantes e 

as funções no SNC que cada complexo desempenha. Imagem por (MARTINS et al., 2010). 

Notoriamente, dados recentes do grupo mostram que HOP é capaz de ser 

secretada por CTN fetais (SANTOS et al., 2011) e regular autorrenovação e 

proliferação destas células através de sua ligação específica a PrPC. Esses achados 

sugerem HOP como um candidato a fator solúvel encontrado em nichos 

neurogênicos, devido sua capacidade de manter o estado indiferenciado de CTN. 

Diversos estudos demonstram que, além de desempenharem um papel 

relevante em processos que governam a plasticidade neural, PrPC e HOP também 

podem estar relacionados ao desenvolvimento de tumores (revisado por SANTOS; 

LOPES; MARTINS, 2015). 
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2.6  PrPC e HOP na biologia de tumores 

Dados da literatura mostram que a expressão de PrPC se encontra aumentada 

em alguns tumores (ANTONACOPOULOU et al., 2010; DE WIT et al., 2012; LI et al., 

2011; YAP; SAY, 2012) e pode estar relacionada a proteção celular contra drogas 

anti-tumorais (ANTONACOPOULOU et al., 2010; LI et al., 2009b), promoção da 

proliferação (DE WIT et al., 2012; LI et al., 2011), indicação de progressão da 

doença (BARBIERI et al., 2011; DE WIT et al., 2012), alterações do ciclo celular 

(ANTONY et al., 2011) e proteção contra apoptose celular (ANTONACOPOULOU et 

al., 2010; ANTONY et al., 2011; DE WIT et al., 2012; DIARRA-MEHRPOUR et al., 

2004; LI et al., 2009a; MEHRPOUR; CODOGNO, 2010; MESLIN et al., 2007; YAP; 

SAY, 2012). Estudos apontam PrPC como promotor de invasão e metástase, levando 

à degradação da matriz extracelular através da ativação de vias de sinalização 

MAPK e Erk1/2 (ANTONY et al., 2011). 

Em tumores gástricos indiferenciados, a alta expressão de PrPC tem sido 

associada a uma menor resposta ao tratamento convencional e menor sobrevida de 

pacientes (WANG et al., 2011), além disso, PrPC também está associado a invasão e 

metástase via linfática deste tipo de tumor (ZHOU et al., 2014). A alta expressão de 

PrPC concomitante a do receptor de laminina (LR), um ligante de PrPC bem 

conhecido (MBAZIMA et al., 2010), também tem sido associada a um pior 

prognóstico para pacientes com câncer gástrico (OMAR et al., 2011; ZHOU et al., 

2014). 

Em tumores de cólon PrPC pode ser utilizado como marcador de progressão 

de adenocarcinoma e identificar adenomas de alto-risco e câncer coloretal (DE WIT 

et al., 2012), além de ser indicador de prognóstico para este tipo de tumor 

(ANTONACOPOULOU et al., 2010). O mecanismo pelo qual PrPC modula a biologia 

destas células tumorais não foi completamente elucidado, no entanto dados da 

literatura indicam que PrPC pode regular a expressão do transportador de glicose 1 

através da ativação de Fyn-HIF-2a aumentando a sobrevivência celular e a 

proliferação de linhagens de câncer de cólon (LI et al., 2011). 

A expressão de PrPC está associada a resistência a morte celular induzida por 

TNF em câncer de mama (DIARRA-MEHRPOUR et al., 2004) e em tumores que não 
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apresentam receptores de estrógeno a expressão de PrPC está relacionada a uma 

menor sensibilidade a terapia (MESLIN et al., 2007). PrPC também é capaz de ativar 

Fyn em células de câncer de mama, neste caso promovendo a transição epitélio-

mesenquimal (EMT) e levando a um fenótipo mais agressivo (WANG et al., 2011). A 

interação de PrPC com as proteínas P-gp e caveolina está associada a resistência a 

drogas (LI et al., 2009a), PrPC associado a P-gp pode incluir CD44 no complexo 

modulando a adesão celular, motilidade e a metástase (CHENG et al., 2014).  

A proteína HOP, assim como PrPC, também tem sido relacionada ao 

desenvolvimento de tumores. Sua expressão encontra-se aumentada em 

adenocarcinoma de cólon (KUBOTA et al., 2010), hepatocelular (SUN et al., 2007), 

em câncer pancreático (WALSH et al., 2011) e de ovário (WANG et al., 2010), 

associada a maior malignidade, baixa sobrevida e resistência à terapia. A HOP 

citoplasmática é capaz de modular migração e invasão tumorais através de sua 

interação com actina e tubulina e da modulação da expressão da metaloprotease de 

matriz 2 (revisado por BAINDUR-HUDSON; EDKINS; BLATCH, 2015). HOP pode 

ser secretada por diversos tipos tumorais e foi encontrada no soro de pacientes com 

câncer de ovário (revisado por BAINDUR-HUDSON; EDKINS; BLATCH, 2015; 

WANG et al., 2010), sugerindo um papel importante para esta proteína como 

biomarcador de prognóstico. Além disso, a associação de HOP com Hsp70 e Hsp 90 

leva a estabilização de proteínas clientes, como HER2, Bcr-Abl, v-Src e c-MET, 

modulando vias chave de transdução de sinal em células tumorais através da 

regulação da atividade de Hsp70/90, que por sua vez são importantes para o 

crescimento e sobrevivência de diversos tipos de cânceres (revisado por CIOCCA; 

ARRIGO; CALDERWOOD, 2013). 

 

2.7  PrPC e HOP na biologia de gliomas 

Estudos demonstram que PrPC e HOP também podem estar relacionados ao 

desenvolvimento de gliomas. O silenciamento de PrPC em linhagens de glioma 

aumenta a autofagia através da indução de LC3-II, levando a um aumento em Beclin 

1 e diminuição de p62 e Bcl- 2, consequentemente fosforilando o alvo da via de 

sinalização mTOR, 4E-BP1 (BARBIERI et al., 2011). Adicionalmente, foi 
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demonstrado que em linhagem de glioblastoma humano, PrPC é preferencialmente 

expressa na fase G1 do ciclo celular (KIKUCHI et al., 2002). 

Dados da literatura descrevem que HOP é secretada por linhagens de GBM 

humano e induz a proliferação celular através de sua interação com PrPC, ativando a 

via de Erk (ERLICH et al., 2007). Dados recentes do nosso grupo demonstram que a 

expressão de PrPC está diretamente relacionada com a agressividade de GBM e pior 

prognóstico para pacientes (LOPES et al., 2014) e a expressão de HOP é mais 

evidente em tumores de alto grau comparado aos de baixo grau e ao tecido normal, 

correlacionando HOP com a progressão deste tumor (LOPES et al., 2014). Estudos 

in vitro com linhagem humana de GBM mostram que HOP é capaz de promover a 

proliferação celular de forma dependente de PrPC através da ativação da via de 

sinalização  Erk1//2 (LOPES et al., 2014).  

In vivo, a depleção de PrPC levou a inibição da proliferação tumoral e aumento 

da sobrevida de animais com xenoenxerto de glioblastoma humano (LOPES et al., 

2014). Além disso, um peptídeo sintético de HOP que corresponde ao domínio de 

interação com PrPC (pepHOP230-245) foi capaz de bloquear a interação entre PrPC e 

HOP e consequentemente inibir o crescimento tumoral e aumentar a sobrevida 

animal (LOPES et al., 2014). Interessantemente, o peptídeo pepHOP230-245 possui 

função neuroprotetora no tecido normal (CHIARINI et al., 2002) e tem efeito positivo 

na formação de memória (COITINHO et al., 2006), além de prevenir o declínio 

cognitivo provocado pelo GBM (LOPES et al., 2014).  

Finalmente, a caracterização das moléculas que regulam as principais 

funções associadas à biologia de CTGs e consequentemente a manutenção do 

GBM, é de grande importância na identificação de novos alvos terapêuticos em 

potencial ou aumentar a eficácia de terapias convencionais. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar o papel da interação PrPC–HOP na biologia de células-tronco de 

glioblastoma humano in vitro e in vivo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

a) Cultivar linhagens de células-tronco de glioblastoma. Abordagem: cultivo de 

células das linhagens de GBM (U87 e U251) em neuroesferas com fatores de 

crescimento EGF e FGF, que favorecem a proliferação de CTGs; 

b) Avaliar a expressão de marcadores de célula-tronco em CTGs. Abordagem: 

Avaliar a expressão de marcadores de célula-tronco como CD133, CD15, 

nestina, SOX2, Musashi, entre outros através de citometria de fluxo e 

imunofluorescência.  

c) Avaliar a expressão de PrPC e expressão e secreção de HOP em CTGs. 

Abordagem: Avaliar a expressão de marcadores PrPC através de citometria 

de fluxo e imunofluorescência; e níveis de expressão e secreção de HOP 

através de Western Blotting; 

d) Silenciar a expressão de PrPC e HOP em CTGs. Abordagem: Depletar HOP 

e/ou PrPC em linhagens de GBM através de sistema lentiviral ou 

CRISPR/Cas9;  

e) Avaliar o papel da interação PrPC-HOP na proliferação e autorrenovação de 

neuroesferas. Abordagem: avaliar a proliferação celular através de 

incorporação de BrdU e a autorrenovação através de ensaios de densidade 

clonal para formação de neuroesferas secundárias frente a tratamentos com 

HOP e seus peptídeos; 

f) Avaliar os efeitos do silenciamento de PrPC e HOP na tumorigênese de GBM 

in vivo. Abordagem: xenoenxertos subcutâneos em camundongos nude das 

populações parental e depletadas para HOP e/ou PrPC avaliando in vivo e in 

situ a proliferação e crescimento do tumor.  
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4 Materiais e métodos 

4.1 Proteínas e peptídeos 

HOP recombinante foi purificada como descrito em (ZANATA et al., 2002). Os 

peptídeos pepHOP230-245 (ELGNDAYKKKDFDTAL) e pepHOP422-437 (C-terminal, 

GCKTVDLKPDWGKGYS) foram sintetizados pelo GenScript (Piscataway, NJ, USA). 

 

4.2 Cultura de células 

Células de amostras de tumores cerebrais derivadas de tumores primários 

humanos foram cedidas gentilmente pelo Dr. Tiago Góss dos Santos do A.C. 

Camargo Cancer Center adquiridas através da equipe de neurocirurgia do hospital, 

em especial o Dr. Paulo Issamu Sanematsu Junior. As amostras de tecido tumoral 

foram desagregadas mecanicamente com bisturi cirúrgico, em seguida lavadas com 

HBSS (Gibco) com penicilina/estreptomicina 1%. Em seguida foi acrescentada 

solução de lise de hemácias (155 mM NH4Cl, 12 mM NaHCO3, 0.1 mM EDTA), 

seguida por centrifugação. As células então foram lavadas novamente (HBSS) e 

ressuspendidas em meio DMEM puro, para decantação. O sobrenadante foi 

dissociado mecanicamente e lavado com PBS 1 x para plaqueamento de single-cells 

em meios DMEM com 20% de SFB, RPMI 20% SFB e DMEM-F12 suplementado 

com B27 e FGF-2 e EGF (20 ng/ ml) que permite a formação de agregados celulares 

em suspenforam, denominados neuroesferas. O pellet, que contem explantes, foi 

plaqueado em meios de monocamada DMEM e RPMI 20% SFB em laminina (2 

µg/ml). Em todos os meios de cultura, foram adicionados gentamicina e 

penicilina/estreptomicina a 1%. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa humana do A. C. Camargo Cancer Center tendo 1692/12 como número do 

processo. As células de linhagem U87 (especificações ATCC HTB-14) e U251 

(especificações ATCC HTB-17) foram plaqueadas single-cells em meio DMEM-F12 

suplementado com B27 e FGF-2 e EGF (20 ng/ml) que permite a formação de 

agregados celulares em suspensão, denominados neuroesferas. Quando 

necessária, foi feita a dissociação mecânima das células para replaqueamento. Para 

as culturas em monocamadas foram plaqueadas em DMEM 10% SFB. Em todos os 

meios de cultura, foi adicionada gentamicina 1 : 500.  



39 
 

4.3  Silenciamento da expressão das proteínas PrPC e HOP 

4.3.1 Knockdown de PrPC e HOP por sistema lentiviral 

O vetor pLenti (Sigma) contendo uma sequência específica de shRNA para 

depleção estável de PrPC foi previamente testada e cedida gentilmente pelo 

pesquisador Andrew Hill (La Trobe University, Australia). Este vetor foi utilizado para 

a produção de partículas virais utilizando-se o sistema ViraPower Lentiviral 

Expressing System (Invitrogen) seguindo instruções do fabricante para silenciar a 

expressão de PrPC em células humanas  

(seq.1 – shRNA-PrP1: 5’-caccgcgtcaatatcacaatcaagccgaagcttgattgtgatattgacgc-3’ / 

seq.2 – shRNA-PrP2: 5’- caccagaacaacttcgtgcacgactcgaaaagtcgtgcacgaagttgttc-3’).  

Plasmídeos contendo as sequências de shRNA foram utilizados para 

transformação de bactérias competentes, seguida de extração de DNA plasmidial de 

acordo com o protocolo da Maxiprep Invitrogen.  

Células da linhagem HEK293FT (3,5 x 105) foram plaqueadas sobre gelatina 

0,1% ultrapure (Millipore) em meio DMEM com 5% de soro fetal bovino e sem 

antibióticos. Após 24 horas, o meio das placas foi substituído por Optimem com 5% 

de soro fetal bovino e sem antibióticos. Em dois microtubos separados foi adicionado 

500 µl de Optimem sem soro em cada, no microtubo 1 foi acrescentado 5 µl de 

lipofectamina 2000 (Thermo Fisher) e no microtubo 2, 9 µg de Vira Power Packaging 

Mix juntamente com 3 µg de plasmídeos seq.1 - PrP1 ou seq.2 - PrP2 e um 

plasmídeo que contém GFP (PX330 - Addgene), incubados por cinco minutos à 

temperatura ambiente. Em seguida, o Optimem contendo lipofectamina do microtubo 

1 foi adicionado ao microtubo 2 e incubado por 20 minutos à temperatura ambiente. 

O volume final foi então acrescentado a placa de cultura, que ficou em meio de 

transfecção por 6 horas em estufa 37 ºC 5% CO2. O meio de transfecção foi 

substituído por 5  ml de meio de cultura completo sem antibióticos. Após 48 horas, o 

meio condicionado com particulas virais  foi recolhido, centrifugado por 15 minutos à 

5000 rpm em 4 ºC para o descarte de debris e congelado imediatamente a gelo 

seco, por fim armazenado a -80 ºC. Células de U251 de populações parental, 

shRNA-HOP1 e shRNA-HOP2 foram plaqueadas 2 x 105 por poço em placas de 6 

poços em meio DMEM completo. Após 24 horas, o meio foi substituído por meio 
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DMEM com 10% de soro fetal bovino e sem antibióticos, com polibreno 6 µg/ml. Foi 

adicionado meio contendo partículas virais produzido pela transfecção das células 

HEK293FT em duas concentrações, 1 : 10 e 1 : 100 das sequências seq.1 e seq.2 

em população parental e seq.2 em populações shRNA-HOP1 e shRNA-HOP2. Após 

20 horas, as células foram lavadas com PBS 1 x e foi colocado meio DMEM 

completo para a recuperação. No dia seguinte, as células foram com 1mg/ ml de 

Zeocina para seleção, contínua por 10 dias. 

Silenciamento estável de HOP foi realizado através de sistema MISSION® 

shRNA (Sigma) com seqüências de shRNA comercial (Biblioteca TRC 2.0; referência 

NM_006819 – Mission – SIGMA/Referências TRCN0000243095, TRCN0000243096, 

TRCN0000243097, TRCN0000243098 e TRCN0000243099), controle de transdução 

shRNA (SIGMA- MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction 

Particles) no laboratório de Biossegurança Nível 2 do A.C. Camargo Cancer Center. 

Populações geradas HOP1 (TRCN0000243096 + TRCN0000243099) e HOP2 

(TRCN0000243098 + TRCN0000243099) MOI1.  

 

4.3.2 Silenciamento transitório de HOP 

O silenciamento transitório de HOP foi feito de acordo com as instruções do 

fabricante, utilizando lipofectamina 2000 (ver item 4.3.1) e três sequências de siRNA 

(#82, #83, #84 - Gene ID Hs.337295 - Ambion). Controles positivo e negativo da 

transfecção fornecidos pela Ambion.  

 

4.3.3 Knockout de PrPC e HOP por CRISPR/Cas9 

As guias foram sintetizadas, fosforiladas e clonadas no sítio da enzima BBS1 

no vetor PX330-GFP (Addgene) conforme instruções da Addgene. Todas as 

construções foram sequenciadas. 

gRNA: As sequências exônicas dos genes humanos de HOP/STI1 

(NM_006819.2) e PrPC (NM_000311.3) foram retiradas do site Ensembl 

(http://www.ensembl.org/index.ht ml). Os gRNA foram obtidos através do site 

Optimized CRISPR Design (http://crispr.mit.edu/) e escolhidos de acordo com o 

score e número de genes off-target apresentados, sendo que nenhuma sequência 
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com o score menor que 80 foi selecionada. Para garantir a hibridização dos gRNAs 

com o plasmídeo, as sequências foram editadas levando em conta a 3' overhang do 

vetor. Sequências: 

HOP: Hu HOP (Top1) CACCGgcatcgatgttacccacgctc 

          Hu HOP (Bottom 1) AAACgagcgtgggtaacatcgatgcC 

PrPC: Hu PrPC (Top1) CACCGgctgggggcagccgatacccg 

        Hu PrPC (Bottom1) AAACcgggtatcggctgcccccagcC 

 

A transfecção de U87 e U251 e seleção das populações foram feitas da 

seguinte forma: Foram plaqueadas em placa de 6 poços 2 x 105 células de U87 e 

U251 por poço, 3 poços por linhagem, em meio DMEM com 10% de soro fetal bovino 

sem antibióticos. Após 24 horas, o meio de cultura foi substituído por Optimem com 

10% de soro fetal bovino. Em tubos separados, 5 µl de Lipofectamina 2000 e 3 µg de 

plasmídeo PX-330, PrPC ou HOP foram incubados em 500 µl de Optimem por 5 

minutos à temperatura ambiente. Em seguida, o Optimem contendo Lipofectamina 

foi homogeneizado com a solução de plasmídeo e incubado 20 minutos à 

temperatura ambiente. Optimem contendo Lipofectamina e plasmídeo foi adicionado 

na placa de cultura e foi incubado por 24 horas na estufa. Em seguida, as células 

foram tratadas com Puromicina 1µg/ml ou 0,5µg/ml por 5 dias para a seleção das 

células transfectadas. As células foram plaqueadas em baixa densidade, 400 células 

por placa 10 cm2 em meio DMEM completo. Após 24 horas, as colônias formadas a 

partir das células plaqueadas são retiradas com 2 µl de tripsina e transferidas para 

placas de 96 poços, uma colônia por poço. 

 

4.4 Ensaios de proliferação celular 

A proliferação celular foi determinada através da incorporação de BrdU.  

 

4.4.1 Detecção de BrdU por imunofluorescência 

As neuroesferas foram tratadas com HOP recombinante, peptídeo pepHOP230-

245 que mimetiza o sítio de interação com PrPC ou pepHOP422-437, correspondente a 

região carboxi-terminal (1 μM) por 24 horas. Nas últimas três horas do tratamento, foi 

realizado pulso de BrdU (60 μM). Em seguida, as células foram fixadas e 
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permeabilizadas com HCl 2N por 30 minutos, o ácido inativado por tampão borato 

por 10 minutos. Após o bloqueio com 5% de BSA com 0,3% triton em PBS 1 x, as 

lamínulas foram incubadas com anticorpo contra BrdU biotinilado (Life Technologies) 

e marcadas com fluoróforo (Alexa streptavidina 555). Os núcleos totais foram 

marcados com DAPI. As imagens foram captadas através de um microscópio de 

fluorescência (Zeiss, software ZEN) e o número total de células (marcados com 

DAPI) e de células positivas para BrdU são comparados.  

 

4.4.2 Detecção de BrdU por ensaio colorimétrico 

Foi utilizado kit de proliferação celular por incorporação de BrdU da Roche 

(#cat. 11 647 229 001). As neuroesferas foram tratadas com HOP recombinante, 

peptídeo pepHOP230-245 ou pepHOP422-437 (500 nM) por 16 horas. Na última hora do 

tratamento, foi realizado pulso de BrdU (10 μM) e a reação foi feita de acordo com as 

instruções do fabricante. 

 

4.5  Ensaios de densidade clonal de CTG 

Para ensaios de autorrenovação, células em suspensão foram dissociadas e 

plaqueadas em baixa densidade (200 células por poço em placas de 96 poços) em 

DMEM F12 completo com suplemento B27 (Gibco) e fatores de crescimento EGF e 

FGF. As células foram tratadas a cada 48 horas com HOP recombinante, 

pepHOP230-245 e pepHOP422-437 (500 nM). Após uma semana de tratamento, imagens 

do cultivo foram capturadas em microscópio de luz (ZEISS) e a área e número das 

esferas calculadas no software de análise ZEN. 

 

4.6  Ensaio de migração 

4.6.1 Migração radial de neuroesferas 

As neurosferas foram plaqueadas em lamínulas tratadas previamente com 

poli-L-lisina e laminina-1 em DMEM-F12 suplementado com B27, fatores de 

crescimento (EGF e bFGF) (Sigma Aldrich) e SFB a 2% (Gibco) e cultivadas durante 

24 horas a 37 °C. As imagens foram obtidas através de microscopia óptica (Zeiss 
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PrimoVert) e o halo de migração foi comparado com o raio da neuroesfera para 

avaliar a migração celular, utilizando o software ZEN (Zeiss).  

 

4.6.2 Ensaio de migração (wound healing) 

As neurosferas foram dissociadas e plaqueadas 0,2 x 106 células/poço em 

placas de 4 poços, tratadas previamente com poli-L-lisina e laminina-1 em DMEM-

F12 suplementado com B27, fatores de crescimento (EGF e bFGF) (Sigma Aldrich) e 

SFB a 2% (Gibco) e cultivadas durante 24 horas a 37 °C. Após o scratch em 

monocamanda com ponteira p1000, imagens das culturas foram adquiridas 

imediatamente e em 24 horas. As imagens foram obtidas através de microscopia 

óptica (Zeiss PrimoVert) e a diferença entre a largura do traçado imediatamente e 

após 24 horas foi utilizada para avaliar a migração celular, utilizando o software ZEN 

(Zeiss). 

 

4.7  Expressão e secreção de proteínas 

4.7.1 Imunofluorescência 

Foi feita a avaliação da expressão de PrPC, HOP, marcadores de células-

tronco e proteínas de adesão e utilizada a mesma exposição no microscópio entre 

lamínulas de um mesmo experimento.  

a) Neuroesferas foram plaqueadas em lamínulas tratadas com poli-L-lisina (5 

µg/ml). Após 24 horas, as células foram fixadas com PFA 4% por 20 minutos 

e lavadas três vezes com PBS 1 x. Em seguida, foi feita a permeabilização, 

quando necessária, com 0,3% Triton X 100 em PBS 1 x por 15 ou 30 minutos, 

depois bloqueio com 5% BSA em PBS 1 x com ou sem 0,3% de Triton X 100 

de acordo com a localização celular do antígeno de 45 minutos 1 hora em 

câmara úmida. Foram utilizados anticorpos primários anti-PrPC, anti-HOP, 

anti-E-caderina, anti-β-catenina, anti-SOX2, anti-nestin, anti-musashi1, anti-

CD133, anti-GFAP, anti-βIII-tubulina 1 : 100 1% BSA em PBS 1 x, por 24 

horas. As lamínulas foram lavadas 3 vezes com PBS 1 x e incubadas com 

TO-PRO e Alexa Fluor 488 anti-mouse e/ou 546 anti-rabbit 1 : 1000 por 1 hora 

em 1% BSA em PBS 1x. Após lavar 3 vezes com PBS 1 x, as lamínulas foram 
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coladas em lâminas de vidro e as imagens foram captadas através de um 

microscópio de fluorescência confocal (SP5 - Leica).  

b) Neurosferas inteiras foram colhidas, fixadas em paraformaldeído 4% e 

embebidas em parafina. Lâminas com secções de 3 μm para 

imunofluorescência foram preparadas. As secções foram incubadas em xilol a 

60 °C para remoção de parafina e banhadas em soluções de xilol e álcool. Em 

seguida foram imersas em tampão citrato a pH 6,0 durante 1 hora a 96 °C 

para a recuperação antigênica. As secções foram então bloqueadas durante 1 

hora à temperatura ambiente (RT) em BSA a 5% em PBS e incubadas 

durante a noite a 4 ºC com anti-PrPC (1 : 50) (CHIARINI et al., 2002) e anti-

Oct4 (1 : 100) em BSA a 1% em PBS. Após lavagem, as lâminas foram 

incubadas durante 1 hora à temperatura ambiente com Alexa-488 (Molecular 

Probes) anti-mouse 1 : 1000 ou Alexa-546 (Molecular Probes) anti-rabbit 1 : 

1000 e coradas com TO-PRO (Invitrogen). Imagens foram adquiridas através 

de microscópio de fluorescência confocal (SP5 - Leica) ou convencional 

(Axiovert, A1 Zeiss). 

c) Xenotransplante de GBM humano em camundongos Balb/c nude foram 

fixados em paraformaldeído 4% por no mínimo 48 horas, lavados em PBS 1 x 

por 5 horas e colocados em etanol 70% overnight. O etanol 70% foi trocado 

por 5 horas e os tumores foram embebidos em parafina. Prepararam-se 

lâminas com secções de 3 μm para imunofluorescência. As secções foram 

incubadas em xilol a 60 °C para remoção de parafina e banhadas em 

soluções de xilol e álcool. Em seguida foram imersas em tampão citrato a pH 

6,0 durante 45 minutos a 96 °C para a recuperação antigênica e mergulhadas 

em seguida em solução 50 mM de glicina. As secções foram então 

bloqueadas durante 1 hora à temperatura ambiente em BSA a 5% com 2% de 

goat serum em PBS 1 x e incubadas por 1 hora em temperatura ambiente 

com anti-KI67 (1 : 100), anti-nestina (1 : 100), anti-CD31 (1 : 100) e anti-

caspase 3 (1 : 100) em BSA a 1% com 1% de goat serum em PBS 1 x. Após 

lavagem, as lâminas foram incubadas durante 1 hora à temperatura ambiente 

com Alexa-488 (Molecular Probes) anti-mouse 1 : 1000 ou Alexa-546 
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(Molecular Probes) anti-rabbit 1 : 1000 e coradas com TO-PRO (Invitrogen). 

Imagens foram adquiridas através de microscópio de fluorescência confocal 

(SP5 - Leica) ou convencional (Axiovert, A1 Zeiss). 

 

4.7.2 Citometria de fluxo 

Foram utilizadas 200.000 células para cada condição. Os anticorpos primários 

anti-PrPC produzido no laboratório (CHIARINI et al., 2002), anti-CD133 (Miltanyi), 

CD15 (Millipore), anti-E-caderina (BD) e anti-integrina α6 (Abcam) 1:50 foram 

incubados por 45 minutos em PBS 1x com 0,5% de BSA. Em seguida, foi feita 

lavagem de 20 vezes o volume do anticorpo com PBS 1 x com 0,5% de BSA e 

incubação com Alexa Fluor 405, 488, 546 ou 633 anti-mouse ou rabbit por 45 

minutos. As células então foram lavadas com 20 vezes o volume do anticorpo com 

PBS 1 x com 0,5% de BSA, filtradas com ponteiras com filtro de algodão 

autoclavadas e a leitura foi feita em BD FACSCanto II. 

 

4.7.3 Western blotting 

  A extração proteica foi realizada em tampão RIPA contendo inibidor de 

protease (2 mM 4-(2-aminoetil) de fluoreto de benzenossulfonil (AEBSF); 0,3 µM de 

aprotinina; 130 µM de bestatina; 1 mM de EDTA de sódio; 14 µM de E-64 e 1 µM de 

leupeptina, Sigma). As amostras lisadas foram centrifugadas a 10000 g por 10 

minutos, a 4 oC.  As proteínas foram quantificadas através do método de Bradford 

(Pierce Inc Rockford, IL, USA).  Em seguida, foram ressuspendidas em tampão de 

amostra (sample buffer), contendo 3% de dodecil sulfato de sódio (SDS), 150 mM 

Tris (pH 6,8), 15% de mercaptoetanol, 30% de glicerol e 0,01% de azul de 

bromofenol. A eletroforese foi realizada seguindo o método SDS-PAGE. Foram 

carregadas de 3 a 10 µg de proteína por poço, que foram separadas em gel de 

poliacrilamida 10% (preparado com 1,5 M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bis-acrilamida, 

10% de persulfato de amônia e TEMED). Após a eletroforese, as proteínas foram 

transferidas para membranas de nitrocelulose (Amersham). As membranas foram 

bloqueadas com 5% de leite em TBS-tween (TBST) e incubadas anti-HOP produzido 

no laboratório (ZANATA et al., 2002) 1 : 10.000 overnight a 4 ºC. A detecção do 
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primário foi feita por anticorpo secundários conjugados com peroxidase (anti-HRP 

rabbit) 1 : 3000 incubado por 1 hora à temperatura ambiente. O protocolo de 

quimioluminescência foi utilizado para revelar a reação (ECL kit, SuperSignal®, 

Thermo Fisher), com exposição do filme Amersham Hyperfilm (GE Healthcare) por 5 

minutos, seguido de revelação com kit de revelador e fixador (Kodak). Como controle 

positivo, utilizamos o anticorpo primário anti-actina 1 : 4000 (Sigma Aldrich) para o 

extrato total, a fim de confirmar se a quantidade de proteína carregada no gel foi 

equivalente em todas as amostras. Para secreção de HOP, foram utilizadas 200.000 

células, plaqueadas em placas de 6 poços e carenciadas por 48 horas com meio 

DMEM-F12 sem soro. O meio então foi coletado e filtrado, armazenado a -80º C. 

Foram utilizados 10 ul de meio condicionado para o Western Blotting e o título e 

incubação dos anticorpos foram os mesmos descritos anteriormente para o extrato 

proteico de células (anti-HOP 1 : 10.000/anti-HRP rabbit 1 : 3000). Como controle de 

Lise celular, utilizamos o anticorpo primário anti-GAPDH 1 : 3000 (Sigma Aldrich). 

Para a detecção de Erk1/2 fosforilada, neuroesferas foram plaqueadas em 

placas de 6 poços e carenciadas por 48 horas, com meio DMEM-F12 e fatores de 

crescimento (retirada do complemento B27). Após as 48 horas, foram realizados 

estímulos com EGF (20 ng/ml) e HOP (0,5 µM) por 15 minutos. As células então 

foram lisadas e foi realizado ensaio de Western Blotting, como descrito 

anteriormente. A membrana foi bloqueada com 5% BSA em TBST e foi incubado 

anti-phospho Erk (Cell Signaling) 1 : 5000 overnight a 4 ºC. As membranas foram 

lavadas com TBST e então incubadas com anti-HRP rabbit 1 : 3000 por 1 hora à 

temperatura ambiente. As membranas foram então reveladas com exposição de 2 

minutos. Foi então feito stripping da membrana com NaOH 1 M por 2 minutos e a 

membrana foi lavada com TBST 3 vezes. A membrana foi incubada com anti-Erk 

total (Cell Signaling) 1 : 5000 overnight a 4 ºC, lavadas com TBST e então incubadas 

com anti-HRP rabbit 1 : 3000 por 1 hora em temperatura ambiente. As membranas 

foram então reveladas com exposição de 2 minutos. 
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4.8  Crescimento tumoral in vivo 

Foram utilizadas 1 x 106 células de neuroesferas de cada população/animal. 

As células foram lavadas e ressuspendidas em PBS 1 x estéril 1 x 106 células para 

150 µl de PBS. As injeções foram feitas com seringas de insulina, no flanco direito 

dos animais e o crescimento do tumor foi acompanhado diariamente e medido com 

auxílio de um paquímetro. Os animais foram eutanasiados quando os tumores 

atingiram aproximadamente 1 cm3. O presente estudo foi aprovado pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas/USP. Protocolo 

registrado sob no002 nas fls. 15 do livro 03 para uso de animais em experimentação, 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) em 03/04/2014. 

 

4.9  Análise estatística 

Utilizou-se a análise de variância unidireccional (ANOVA) seguida do teste 

post hoc Tukey para comparações múltiplas. Um valor p < 0,05, foi considerado 

estatisticamente significativo. O teste t não-paramétrico de Student também foi 

utilizado em ensaios de migração. Os valores médios representam pelo menos três 

conjuntos de dados independentes; as barras representam erros padrão da média. 
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5 Resultados 

5.1 Validação das ferramentas do estudo 

5.1.1 Neuroesferas 

O modelo de estudo deste projeto são células de linhagens de Glioblastoma 

Multiforme humano (U87MG e U251) cultivadas na presença de fatores de 

crescimento Epidermal Growth Factor (EGF) e Fibroblast Growth Factor (FGF) que 

favorecem a proliferação de células-tronco (HEDDLESTON et al., 2009). Nessas 

condições de cultura, as células formam agregados em suspensão, denominados 

neuroesferas. Observamos que a cultura de neuroesferas aumenta a expressão de 

PrPC comparada a cultura em monocamada na presença de soro (Figura 1.A). 

Comparamos a expressão de marcadores de células-tronco utilizados na 

caracterização de CTGs entre as células em monocamada e neuroesfera e 

observamos um aumento na expressão de CD133 (Figura 1.B e D), CD15 (Figura 

1.C), Oct4, SOX2 e Musashi-1 (Figura 1.D) em neuroesferas. 
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Figura 1 – Expressão de marcadores de células-tronco em neuroesferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – A. Expressão de PrP

C
 avaliada por citometria de fluxo em culturas monocamada 

(vermelho) e neurosferas (verde). Controle negativo em azul (apenas marcação secundária. B. 
Gráfico Dot plot para expressão de CD133 em monocamada cultivada com soro (esquerda) e 
neurosferas (direita). CD133 + em células vermelhas e CD133- em preto. C. Gráfico Dot plot para a 
expressão de CD15 em monocamada cultivada com soro (esquerda) e em neurosferas (direita). CD15 
+ em vermelho e CD15- em preto. D. Imunofluorescência para os marcadores de células-tronco 
Musashi-1, SOX2, Nestina, Oct4 e CD133 (verde) em monocamada (superior) e neuroesferas 
(inferior), e núcleos em vermelho (TO-PRO).  
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5.1.2 Silenciamento de PrPC em U87 

Para melhor avaliar as funções de PrPC nestas células, realizamos knockdown 

de PrPC com sistema lentiviral gerando populações expressando níveis 

intermediários (shRNA-PrP1) e baixos de PrPC (shRNA-PrP2) em linhagem de 

U87MG. O silenciamento foi realizado pelo grupo da Dra. Vilma Regina Martins do 

Hospital A.C. Camargo em parceria com a Dra. Marilene Hohmuth Lopes. Validamos 

as populações através de imunofluorescência (Figura 2.A) e citometria de fluxo 

(Figura 2.B). 

 

Figura 2 – Expressão de PrPC em Populações knockdown de PrPC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – A. Imunofluorescência para PrP

C
 (verde), nas populações parental (esquerda), shRNA-

PrP1 (centro) ou shRNA-PrP2 (direita). A seta indica marcação de PrP
C
 na superfície celular e ponta 

de seta na região perinuclear. Marcação dos núcleos (TO-PRO) em vermelho. B. Expressão de PrP
C
 

avaliada por citometria de fluxo em populações parental (laranja), shRNA-PrP1 (verde) ou shRNA-
PrP2 (vermelho). Controle negativo em azul (apenas marcação secundária). 
 
 

5.1.3 Silenciamento transitório de HOP em U87 

Realizamos ensaios de transfecção para silenciamento transitório de HOP 

com 3 sequências de siRNAs da Ambion® com lipofectamina como descrito em 
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Walsh et al., 2011 (Figura 3.A). A transfecção foi feita com a U87 parental e com as 

duas populações knockdown shRNA-PrP1 e shRNA-PrP2, que expressam níveis 

intermediário e baixo de PrPC, respectivamente (Figura 3.B). Observamos que a 

diminuição da expressão de HOP permaneceu estável por cerca de seis dias, 

permitindo que utilizássemos as populações em experimentos funcionais de curto 

prazo neste período (Figura 3.C).  

 

Figura 3 – Depleção transitória de HOP em populações de U87 expressando 

diferentes níveis de PrPC.  

 

Figura 3 – A. Teste de silenciamento de HOP utilizando lipofectamina e três sequências de iRNA 
(#82, #83, #84). Controles positivo e negativo da transfecção fornecidos pela Ambion. Controle 
positivo de transfecção (+), controle negativo (-), sequencia #82, #83, #84 e três sequencias em 
conjunto (#2/3/4). B. Diminuição da expressão de HOP em células transfectadas com RNA de 
interferência (Ambion). Diminuição da expressão de HOP nas populações depletadas para PrP

C
 

(Parental (U87), shRNA-PrP1 e shRNA-PrP2). C. Expressão de HOP acompanhada até o 8
o
 dia pós-

transfecção. Expressão de HOP foi reduzida até o 6 dia após o silenciamento, e volta da ser expressa 
em níveis semelhantes ao controle no 8

o 
dia. Actina utilizada como controle de carregamento. 

 

5.1.4 Silenciamento estável de HOP em U87 e U251 

Realizamos o silenciamento estável de HOP por sistema lentiviral MISSION® 

(Sigma Aldrich). Realizamos a transdução viral em U87MG com cinco sequências de 

shRNA (#5, #6, #7, #8 e #9, denominadas de acordo com o número terminal da 

sequência – ver item 3.3.1.) para o silenciamento de HOP, produzindo populações 

com diferentes combinações de lentivírus e cargas virais, de forma a selecionar o 

melhor resultado (Figura 4.A).  
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Dentre as combinações testadas, o melhor resultado foi observado nas 

condições #6/9 e #8/9, ambas MOI 1 (Figura 4.B), denominadas shRNA-HOP1 e 

shRNA-HOP2, respectivamente e utilizadas também para o duplo silenciamento 

(Figura 4.C e D). 

As células de U251 foram transduzidas nas mesmas condições e sequências 

de HOP utilizadas para gerar as melhores populações de U87. A expressão de HOP 

foi avaliada nas populações silenciadas de U251 e observamos redução na 

expressão de HOP  em comparação a parental e controle non-target (Figura 4.E e 

F). 

Não foram observadas diferenças morfológicas significativas na monocamada 

entre as populações parental e shRNA-HOP1 e shRNA-HOP2 de ambas as 

linhagens (Figura 4.G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Figura 4 – Silenciamento estável de HOP em linhagens de GBM humano U87 e 

U251. 

  

Figura 4 – A. Populações de U87 silenciadas para HOP, sequencias #5, #6, #7, #8, #9 em diferentes 
combinações de sequencias e concentrações (MOI1, MOI2 E MOI5). Em populações com mais de 1 
sequencia: MOI 0,5. B,C. Populações parental e shRNA-PrP2 transduzidas com sequências de HOP 
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#6/9 (HOP1) e #8/9 (HOP2) e controle negativo (non-target) (Ambion
®
). Actina utilizada como controle 

de carregamento. D. Análise por densitometria da expressão de HOP nos controles Parental e 
negativo de transdução (non-target) e população shRNA-PrP2 após silenciamento com sequência 
shRNA-HOP1 e shRNA-HOP2 (n=06, *p< 0,0001). E. Western blotting para expressão de HOP em 
populações de U251 parental (U251), controle non-target (CTRL) e populações silenciadas para HOP 
(HOP1 e HOP2). Controle de carregamento com GAPDH. F. Densitometria de bandas de western 
blotting para HOP, em relação ao controle de carregamento GAPDH. Expressão de HOP em 
população parental igual à 1, valores apresentados das populações non-target, shRNA-HOP1 e 
shRNA-HOP2 equivalentes àexpressão relativa de HOP comparada a parental (n=8). G. Fotos da 
cultura em monocamada com soro fetal bovino de U87 (esquerda) e U251 (direita) de populações 
silenciadas para HOP (10 x).  

 

5.1.5 Knockout de PrPC e HOP por CRISPR/Cas9 

Membros do grupo realizaram a clonagem das guias para as sequências alvo 

de PrPC e HOP no vetor PX330 e as construções foram utilizadas para  transfecção 

das linhagens U87 e U251. Após seleção com puromicina, avaliamos a expressão 

de PrPC e HOP nas  populações e observamos uma diminuição muito significativa 

nos respectivos pools knockout comparados a parental (Figura 5.A). 

Interessantemente, observamos uma redução na expressão de PrPC no pool de 

células knockout para HOP em U251, sugerindo um papel para HOP na regulação 

da expressão de PrPC, o que traz novas perspectivas  a serem exploradas em 

futuros estudos (Figura 5.B). Expandimos os clones e avaliamos a expressão das 

proteínas PrPC e HOP. Observamos que os clones de PrPC KO 1 e 2 apresentam 

expressão significativamente reduzida de PrPC comparada as outras populações 

(Figura 5. C e D), enquanto que, dos clones de HOP, apenas o 3 apresenta 

expressão reduzida e o clone 2 uma forma truncada de HOP (Figura 5.C). 

Realizamos uma subclonagem a partir das populações de HOP com menor 

expressão, no entanto, os clones não estão sobrevivendo por longo tempo o que 

inviabiliza a cultura.  

As células de U87 não sobrevivem ao knockout de HOP; o pool pôde ser 

cultivado por um período curto de tempo, apresentando diminuição na expressão de 

HOP (Figura 5.E), porém não sobrevive à tripsinização ou ao congelamento. Do pool 

de células knockout para PrPC, observamos uma diminuição na expressão da 

proteína e, depois de várias tentativas, conseguimos isolar clones cultivando em 

meio 20% de SFB e com adição de glicose (Figura 5.F). Estamos atualmente 

expandindo estes clones para testar a expressão de PrPC e validar o modelo. 
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Figura 5 – Caracterização das linhagens de GBM humano U87 e U251 Knockout 

para PrPC e HOP por CRISPR/Cas9.  

 

Figura 5 - Populações de U251 parental (Ptl) e pools de CRISPR/Cas9  PrP
C
 KO e HOP KO 

expressando HOP (A) e PrP
C
 (B). C. Expressão de HOP e PrP

C
 em populações de CRISPR/Cas9 de 

HOP (esquerda) e PrP
C
 (direita) após seleção por densidade clonal (clones). D. Citometria de fluxo 

para PrP
C
 em U251 Parental e clones 1 (acima) e 2 de PrP

C
 (abaixo). E. Western blotting para a 

expressão de HOP em pools CRISPR/Cas9 de U87 knockout para PrP
C
 e HOP, comparados a 

parental (Ptl). F. Citometria de fluxo para PrP
C
 em U87 Parental e pool CRISPR/Cas9  knockout para 

PrP
C
. 
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5.1.6 Amostras de pacientes 

Em parceria com o grupo de pesquisa da Dra. Vilma Martins do A.C. Camargo 

Cancer Center, isolamos algumas amostras de pacientes, que seriam utilizados em 

nosso estudo caso fossem viáveis. Isolamos algumas amostras como demonstrado 

na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Amostras de pacientes adquiridas do A.C. Camargo Cancer Center e 

dados da cultura primária.  

Amostra Diagnóstico Cultura primária Xenotransplante ortotópico 

Caso 1 Oligoastrocitoma anaplásico grau 

III 

Não sobreviveu ao congelamento Sem evidências de tumor 

Caso 2 Neurocitoma grau II Não sobreviveu em cultura Sem evidências de tumor 

Caso 3 Astrocitoma anaplásico grau III Sobreviveu na cultura e contaminou Sem evidências de tumor 

Caso 4 Glioblastoma multiforme – Sobreviveu em monocamada Sem evidências de tumor 

Caso 5 Astrocitoma difuso grau II com 

infiltração de gliosarcoma grau IV 

Não sobreviveu em cultura Sem evidências de tumor 

Caso 6 Oligoastrocitoma anaplásico grau 

III 

Não sobreviveu ao congelamento Sem evidências de tumor 

Caso 7 Astrocitoma difuso grau II Não sobreviveu ao congelamento Sem evidências de tumor 

Caso 8 Astrocitoma difuso grau II Não sobreviveu ao congelamento  Sem evidências de tumor 

Caso 9 Ganglioglioma anaplásico Amostra insuficiente para cultura Sem evidências de tumor 

Caso 10 Oligodendroglioma grau II Não sobreviveu em cultura Sem evidências de tumor 

Caso 11 Glioblastoma multiforme com 

infiltração de oligodendroglioma  

Amostra insuficiente para cultura Sem evidências de tumor 

Caso 12 Oligodendroglioma grau II – Sobreviveu em monocamada Sem evidências de tumor 

Caso 13 Oligodendroglioma grau II com 

áreas anaplásicas 

– Sobreviveu em monocamada Sem evidências de tumor 

 

Tabela 5 - Células cultivadas em DMEM com soro, DMEM-F12 com fatores de crescimento ou RPMI 
com soro. Congelamento com meio de cultura 50%, 40% de soro e 10% de DMSO. Cultura em 
DMEM-F12 congelado com 90% de meio de cultura e 10% de DMSO.   

 

Três amostras sobreviveram a longo prazo na cultura (Figura 6.A), a 

expressão de PrPC foi avaliada e foi observada expressão similar de PrPC por 

citometria de fluxo entre as amostras de GBM4, GBM12 e GBM13, 

aproximadamente 50% de células positivas por amostra (Figura 6.B).  Cabe ressaltar 

que o alto nível de detecção do FITC no controle negativo ocorre porque as 
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populações apresentam auto-fluorescência em todos os filtros. A expressão de HOP 

em amostras de pacientes é semelhante, independente do grau do tumor, e menor 

quando comparada a linhagem de GBM humano U87MG (Figura 6.C). Contudo, 

destas linhagens duas não foram classificadas como glioblastoma e sim como 

oligodendroglioma e nenhuma das populações foram capazes de formar 

neuroesferas. Por este motivo, continuamos utilizando linhagens comerciais em 

nosso projeto e não demos continuidade a cultura de amostras de pacientes. 
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Figura 6 – Aspectos morfológicos e expressão proteica de PrPC e HOP de células 

de gliomas derivadas de amostras de pacientes. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - A. Fotos da cultura em monocamada (DMEM 20% soro) de GBM4 GBM12 e GBM13 (4 x 
esq.; 10 x centro; 20 x dir.). B. Expressão de PrP

C
 através de citometria de fluxo nas amostras GBM4 
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(azul), GBM12 (laranja) e GBM13 (verde) e comparadas a linhagem U87MG (vermelho). Populações 
positivas para PrP

C
 de GBM 1, GBM12 e GBM 13 (quadrante 2 – Q2) em dot plot. C. Expressão 

proteica de HOP em amostras de pacientes GBM4, GBM12 e GBM 13 comparadas a U87MG através 
de western blotting. Actina foi utilizada como controle de carregamento de amostra no gel. 
 
 

5.2  Caracterização das populações 

5.2.1 Expressão de PrPC e HOP 

Foi avaliada a expressão e secreção de HOP nas populações de U87 

Parental, shRNA-PrP1 e shRNA-PrP2 e não foram observadas diferenças 

significativas entre as populações (Figura 7.A-C). Observamos também que HOP 

colocaliza com PrPC na superfície da célula, indicando a formação do complexo na 

membrana (Figura 7.D). 

Interessantemente, quando avaliamos a expressão de PrPC em populações 

de U87 e U251 silenciadas para HOP, houve uma redução sutil na expressão de 

PrPC comparada a parental (Figura 7.E e F). 
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Figura 7 – Expressão de PrPC e HOP em populações knockdown de U87. 

 

Figura 7 - A. Western blotting de HOP (superior) em neuroesferas U87 parentais (P), shRNA-PrP1 
(PrP1) e shRNA-PrP2 (PrP2). GAPDH (inferior) usado como controle de carregamento. Densitometria 
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no gráfico abaixo. B. Secreção de HOP em ensaio de Western blotting de meio condicionado nas 
populações PrP

C
-depletadas (shRNA-PrP1 e shRNA-PrP2) comparadas a Parental. GAPDH utilizado 

como controle, indicador de lise celular. Densitometria no gráfico abaixo. Expressão na superfície da 
célula (C, células impermeabilizadas) e total (D, células permeabilizadas) de HOP (vermelho) e PrP

C
 

(verde) mostrando co-localização (campo emampliação) em parental através de imunofluorescência. 
Núcleo TO-Pro em azul (20 x). Expressão de PrP

C
 por citometria de fluxo nas populações parental e 

silenciadas shRNA-HOP1 e shRNA-HOP2 em U87 (E) e U251 (F).  

 

5.2.2 Expressão de marcadores de células-tronco 

Observamos expressão evidente de SOX2 no núcleo de células de 

neuroesferas de população U87 parental, sendo a mesma ausente em neuroesferas 

da população shRNA-PrP2, que expressa baixos níveis de PrPC (Figura 8.A). A 

expressão de Musashi-1, preferencialmente localizada no núcleo, mas também 

encontrada no citoplasma,  estava abundante no núcleo de células de população 

parental enquanto células de neuroesferas shRNA-PrP2 apresentavam expressão 

quase exclusiva no citoplasma (Figura 8.B). Interessantemente, a expressão de 

nestina é semelhante entre as neuroesferas parental e shRNA-PrP2, indicando a 

presença de células precursoras em ambas populações (Figura 8.C). 

A expressão de CD133 é também mais evidente na população parental 

quando comparada a neuroesferas shRNA-PrP2 (Figura 8.D e E), no entanto, a 

população PrPKO de U251 comparada a parental expressa níveis semelhantes de 

CD133 (Fig. 8.F). Ambas as proteínas PrPC e CD133 colocalizam na superfície da 

neuroesfera U87 parental sugerindo sua associação (Figura 8.G). Realizamos 

ensaios de internalização de CD133 por estímulo com cobre, uma vez que já foi 

demonstrado que íons cobre levam a internalização de PrPC (PAULY; HARRIS, 

1998). Observamos que após o tratamento com cobre, ocorre uma diminuição da 

expressão de PrPC e CD133 na superfície, sugerindo a internalização de ambas 

moléculas (Figura 8.H). Além disso, células positivas para CD133 são quase 

exclusivamente positivas para PrPC, enquanto observamos células positivas para 

PrPC e negativas para CD133 (Figura 8.H). 

Avaliamos também a expressão de marcadores de diferenciação entre as 

populações monocamada e neuroesfera, entre parental e PrPC-silenciada. 

Observamos que, após tratar neuroesferas por 7 dias com 10% de SFB, a expressão 

de GFAP e βIII-tubulina é mais evidente em população shRNA-PrP2 comparada a 
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parental, o que corrobora os resultados mencionados anteriormente, em que a 

parental apresenta expressão mais significativa de marcadores de células-tronco 

comparada a PrPC-silenciada (Figura 8.I). Algumas tentativas foram feitas em 

identificar a expressão de O4 nas populações para verificar a presença de 

oligodendrócitos, no entanto, não conseguimos visualizar células positivas. 
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Figura 8 – Expressão de PrPC versus marcadores de células-tronco e 

diferenciação nas populações de U87 knockdown e parental 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Imunofluorescência para marcadores de células-tronco SOX2 (A) musashi-1 (B), nestina 
(C) e CD133 (D) em verde nas neuroesferas parental (superior) e shRNA-PrP2 (inferior). Marcação 
dos núcleos (TO-PRO) em vermelho. E. Gráfico dot plot de CD133 em neuroesferas parental 
(esquerda) e shRNA-PrP2 (direita). CD133+ em vermelho e CD133- em preto. F. Gráfico dot plot de 
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CD133 em U251 parental (esquerda) e PrP
KO

 (direita). CD133+ em vermelho e CD133- em preto. G. 
Imunofluorescência para PrP

C
 (vermelho) e CD133 (verde), em neuroesferas parentais, mostrando 

co-localização na superfície celular. H. Dot plot (esquerda) da expressão de CD133 e PrP
C
 em 

neuroesferas parentais. Células CD133 + / PrP
C
- na parte superior esquerda, células CD133- / PrP

C
 + 

inferior direita, CD133 + / PrP
C
 + direita superior e CD133 - / PrP

C
- inferior esquerda na ausência 

(painel esquerdo) ou presença (painel direito) de ions cobre (Cu
2+

). Histograma (direita) para PrP
C
 

(painel esquerdo) e CD133  (painel direito) na ausência (-Cu
2+

) e presença (+Cu
2+

) de CuSO4 250 μM. 
I. Imunofluorescência para marcadores de diferenciação celular GFAP e βIII-tubulina (verde) nas 
neuroesferas parental (esquerda) e shRNA-PrP2 (direita) após 5 dias de tratamento com soro. 
Coloração dos núcleos (TO-PRO) em vermelho.  

 

5.3  Ensaios funcionais 

5.3.1 Proliferação celular 

O tratamento de neuroesferas com HOP recombinante induz a proliferação 

celular em U87 de forma dependente de PrPC, uma vez que neuroesferas que 

expressam níveis mais baixos de PrPC não respondem ao tratamento (Figura 9. A e 

B). Em vista destes resultados, utilizamos um peptídeo de HOP (pepHOP230-245), que 

mimetiza o sítio de interação com PrPC, para avaliar se o bloqueio da interação de 

PrPC-HOP poderia interferir no efeito proliferativo promovido por HOP. Os resultados 

sugerem que o peptídeo em si não é capaz de reduzir a proliferação das 

neuroesferas, no entanto, é capaz de interferir no efeito proliferativo mediado por 

HOP recombinante (Figura 9.A-B), enquanto um peptídeo irrelevante a interação 

PrPC-HOP, correspondente ao C-terminal de HOP, não apresentou efeito. 

Avaliamos também a ativação de Erk1/2 em neuroesferas de U87 estimuladas 

com HOP recombinante uma vez que foi descrito previamente a ativação desta via 

de sinalização por HOP no controle da proliferação (ERLICH et al., 2007; LOPES et 

al., 2014). Nossos resultados indicam que o tratamento de neuroesferas com HOP 

recombinante promove a ativação de Erk1/2, sugerindo que esta via é requerida pelo 

complexo PrPC-HOP no controle da proliferação de CTGs (Figura 9.C e D). 

Avaliamos a proliferação de outra linhagem de glioblastoma humano U251 cultivada 

como neuroesferas, parental e população knockout para PrPC (PrPKO), frente ao 

tratamento com HOP recombinante e peptídeos pepHOP230-245 e C-terminal. 

Observamos um aumento na proliferação celular da população parental frente ao 

tratamento com HOP, o qual foi inibido pelo peptídeo pepHOP230-245. 

Interessantemente, a população PrPKO apresentou uma diminuição significativa na 

proliferação basal comparada a população parental (Figura 9.E). 
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Realizamos ensaios de proliferação em populações de U87 expressando 

diferentes níveis de PrPC após silenciamento transitório (Figura 9F) e estável (Figura 

9G) de HOP. Observamos que a diminuição da expressão de HOP leva a uma 

redução na proliferação celular, que é mais evidente em neuroesferas shRNA-PrP2 

(Figura 9.E). Verificamos os resultados com neuroesferas de U87 shRNA-HOP1 e 

shRNA-PrP2/HOP1 e observamos que o silenciamento estável de HOP também 

reduz a proliferação celular (Figura 9.F). Interessantemente, o tratamento com HOP 

recombinante é capaz de recuperar a capacidade proliferativa, sugerindo que este 

efeito é mediado pela HOP solúvel, que pode ser secretada pelas células do tumor 

(Figura 7.A and B, 9.G), e adjacentes. 
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Figura 9 – Ensaios de proliferação com populações de U87 e U251 expressando 

diferentes níveis de PrPC e HOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - A. Neurosferas de U87 tratadas com HOP e/ou peptídeos pepHOP230-245 ou pepHOP422-437 

(1 µM), combinados ou sozinhos, em comparação com o controle não tratado. Percentagem de 

células BrdU-positivas em todas as condições, em relação ao número total de células (n=6, * p 

<0,005). B. Imagens representativas dos ensaios de proliferação com U87. Marcação dos núcleos 

(DAPI) em azul e células BrdU positivas em rosa. C. Western blotting de Erk1/2 fosforilado e Erk1/2 

total em neuroesferas U87 parental e shRNA-PrP2 para níveis basais (Ctrl), após soro fetal bovino 
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(FBS) ou após tratamento com HOP recombinante (HOP) durante 20 minutos. GAPDH usado como 

controle de carregamento. D. Densitometria dos valores relativos de ativação de ERK1/2 foi 

representada pela razão de p-ERK e ERK1/2 total nas neuroesferas parental e shRNA-PrP2 após 

tratamento com HOP recombinante ou FBS. E. Ensaio de proliferação com populações de U251 

Parental e PrP
KO

 nos níveis basais e após o tratamento HOP e/ou peptídeos pepHOP230-245 ou 

pepHOP422-437 (1 µM), combinados ou sozinhos. Ensaio colorimétrico (n=6, * p <0,05). F. Ensaio de 

proliferação para a população de U87 controle (non-target), Parental, shRNA-PrP1 e shRNA-PrP2 nos 

níveis basais e após o silenciamento transitório de HOP. Percentagem de células BrdU-positivas em 

todas as condições, em relação ao número total de células (n=6, * p <0,05). G. Ensaio de proliferação 

com populações de U87 Parental, shRNA-PrP2, shRNA-HOP1 e shRNA-PrP2/HOP1 nos níveis 

basais (Ctrl) e após o tratamento com HOP recombinante. Ensaio colorimétrico (n=6, * p <0,05). 

 

5.3.2 Densidade clonal 

O complexo PrPC-HOP também foi capaz de promover a autorrenovação de 

neuroesferas, uma vez que, após o tratamento com HOP recombinante, a população 

de U87MG parental apresentou número e tamanho de neuroesferas superior 

comparada ao controle, o que não ocorreu em neuroesferas PrPC-silenciadas (Figura 

10.A-C). Além disso, o peptídeo pepHOP230-245 inibiu a autorrenovação celular 

mediada por este complexo (Figura 10.A-C), demostrando que a autorrenovação 

mediada por HOP é, de fato, dependente de PrPC.  

Uma vez que a proliferação entre neuroesferas U87 parental e shRNA-PrP2 é 

semelhante, esperava-se que as esferas dos ensaios de autorrenovação 

apresentassem tamanho semelhante entre as populações, o que não foi observado 

(Figura 10.B e 10.C). Devido a estes resultados, levantamos a hipótese de a adesão 

celular estar prejudicada em neuroesferas shRNA-PrP2. Avaliamos então a 

expressão de proteínas relacionadas à adesão célula-célula e observamos que a 

expressão de E-caderina na superfície de neuroesferas parental é mais evidente 

comparada a shRNA-PrP2, enquanto em shRNA-PrP2 a E-caderina está localizada 

no citoplasma (Figura 10.D e E). Além disso, a maioria das células positivas para E-

caderina é positiva para PrPC (Figura 10.F). Avaliamos também a expressão de β-

catenina e as neuroesferas parental e shRNA-PrP2 expressaram abundantemente β-

catenina em níveis semelhantes. No entanto, houve uma intensa co-localização de 

β-catenina e PrPC na população parental (Figura 10.G). Em conjunto, estes dados 

podem indicar que PrPC desempenha um papel no recrutamento de E-caderina para 
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a membrana celular e, consequentemente, no endereçamento da β-catenina para 

face intracelular da membrana plasmática. 

 

Figura 10 – PrPC e HOP na autorrenovação e modulação da estabilidade de 

moléculas de adesão na superfície de neuroesferas 

 

Figura 10 - Número (A) e tamanho (B) de neuroesferas após uma semana de tratamento, a cada 48 
horas, com HOP e peptídeos pepHOP230-245 e pepHOP422-437 (1 µM), combinados ou sozinhos (500 
nM), em comparação com controle (n=6, * p < 0,05). C. Imagem representativa das neuroesferas. 
Painel esquerdo: populações parental, shRNA-PrP1 (PrP1) e shRNA-PrP2 (PrP2). Painel direito: 
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tamanho da neuroesfera parental de controle não tratado (Ctrl) e células tratadas com HOP 
recombinante (HOP). D. Gráfico de dot plot de E-caderina em neuroesferas parental e shRNA-PrP2. 
E-cad+ em vermelho e E-cad- em preto. E. Imunofluorescência para E-caderina (verde) nas 
neuroesferas parental e shRNA-PrP2, mostrando expressão na superfície celular (parental) e na 
região citoplasmática (shRNA-PrP2). Núcleos (TO-PRO) em vermelho. F. Gráfico de dot plot de E-

caderina e PrP
C
  neuroesferas parental e shRNA-PrP2. G. Expressão de PrP

C
 (verde) e de β-catenina 

(vermelho), co-localização (amarelo) em neuroesferas parental e shRNA-PrP2. 

 

5.3.3 Migração celular 

Em frente aos resultados que sugerem um papel de PrPC na adesão célula-

célula, avaliamos também se PrPC tem participação em processos de migração 

celular. Nossos resultados apontam que neuroesferas de U87 parental plaqueadas 

em laminina-1 apresentam maior capacidade de migração após estímulo com 2% de 

soro comparada a neuroesferas shRNA-PrP2 (Figura 11.A – D). Avaliamos em 

seguida a expressão das integrinas 6 e β1, um receptor de laminina-1. Observamos 

que a expressão de 6-integrina é mais evidente na superfície de neuroesferas 

parental, além disso, células que expressam 6-integrina são quase exclusivamente 

positivas para PrPC (Figura 11.E). A expressão de β1-integrina é similar em ambas 

às populações, no entanto colocaliza com PrPC na superfície de neuroesferas de 

população parental, sugerindo a formação de complexo (Figura 11.F e G). 
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Figura 11 – Ensaio de migração e expressão de integrinas em neuroesferas de 

U87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - As imagens representativas (A) de ensaio de migração e da razão (B) entre a distância de 
migração celular (halo) e o tamanho da neurosfera de populações parental e shRNA-PrP2, 24 horas 
após plaqueamento sobre laminina-1 (n = 3, * p <0,05). As imagens representativas (C) de ensaio de 
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wound healing e da diferença (D) entre a largura traçado 24 horas após e imediatamente após o 
traçadode populações parental e shRNA-PrP2 (PrP2). Ensaio sobre laminina-1 (n = 4, * p <0,05). E. 

Gráfico de dot plot de 6 integrina e expressão de PrP
C
 em neuroesferas parental e shRNA-PrP2. F. 

Imunofluorescência para β1 integrina (verde) das neuroesferas parental e shRNA-PrP2. Núcleos (TO-
PRO) em vermelho. G. PrP

C
 (verde) e integrina β1 (vermelho), co-localização (amarelo) de 

neurosferas parental e shRNA-PrP2. Núcleos (TO-PRO) em azul, uma ampliação maior é mostrada 
no quadrado.  
 
 

5.4  Ensaios in vivo 

Células de neuroesferas U87 parental, shRNA-PrP2, shRNA-HOP1 e shRNA-

PrP2/HOP1 (1 x 106), foram implantadas subcutaneamente no flanco de animais 

imunodeficientes (Balb/c nude). Observamos o crescimento do tumor 

aproximadamente 30 dias após a injeção e medimos o tumor com paquímetro 

diariamente. Observamos que tumores de neuroesferas parental são maiores 

comparados a tumores que não expressam HOP ou PrPC (Figura 12.A). Realizamos 

cortes histológicos nos tumores e coloração por HE (Figura 12.B).  
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Figura 12 – Ensaios in vivo 

 

Figura 12 - A. Gráfico representa área de tumores de xenoenxertos em camundongos nude das 

populações Parental, shRNA-PrP2, shRNA-HOP1 e shRNA-PrP2/HOP1. Área equivalente ao 

tamanho do tumor 10 dias após a identificação de tumor palpável para cada animal em particular. 

Média das áreas dos tumores, animais que não apresentaram tumores estão representados no zero 

do eixo X (n=4). B. Coloração HE dos tumores de xenoenxertos em camundongos nude das 

populações Parental (superior), shRNA-HOP1 (centro) e shRNA-PrP2/HOP1 (inferior). Microscopia de 

luz (4-20 x).  
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Avaliamos a expressão de Ki67 para proliferação, caspase 3 para morte 

celular e CD31 para a presença de vasos sanguíneos nos tumores de 

camundongos. Nossos resultados demonstram diferença significativa na expressão 

de Ki67 (Figura 13.A e B) entre os tumores de U87 e PrP2/HOP1, enquanto a 

expressão de caspase3 é praticamente indetectável em ambos tumores (Figura 

13.C), sugerindo que a diferença no crescimento é devido a maior proliferação de 

células de neuroesfera parental e não a um aumento da apoptose em neuroesferas 

PrP2/HOP1.  Observamos que a expressão de nestina é similar entre os tumores e 

também identificamos os vasos sanguíneos com marcação para CD31 (Figura 13.C). 

 

Figura 13 – Imunofluorescência de xenoenxerto de tumores 

 

Figura 13 - A. Imunofluorescência para Ki67 (vermelho) dos tumores de parental (superior) e shRNA-
PrP2/HOP1 (inferior). Núcleos (DAPI) em azul, co-localização (rosa) para núcleos positivos (20 x). B. 
Percentagem de células Ki67-positivas em relação ao número total de células (n=4 p<0,05). 
Expressão de Nestina (superior), Caspase3 (centro) em vermelho e CD31 (inferior) em verde dos 
tumores de parental (esquerda) e shRNA-PrP2/HOP1 (direita). Núcleos (DAPI) em azul (20 x).  
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6 Discussão 

Neste estudo foi avaliado o papel do complexo PrPC-HOP na regulação da 

biologia de CTGs.  

Primeiramente, demonstramos que nosso modelo de linhagem de 

glioblastoma humano U87MG cultivado como neurosferas na presença de fatores de 

crescimento expressa vários marcadores de células-tronco. A expressão de CD15, 

CD133, Oct4, Musashi-1 e SOX2 foi aumentada em neurosferas em comparação 

com condição de células diferenciadas (monocamada), validando nosso modelo 

experimental (Fig. 1). Além disso, a expressão de PrPC é maior em neurosferas do 

que em cultura monocamada (Fig. 1.A) e, uma vez que o enriquecimento de cultura 

de GBM com células-tronco leva a tumores mais malignos in vivo (LATHIA et al., 

2011), estes dados apoiam resultados anteriores do nosso grupo que mostram que a 

expressão de PrPC está correlacionada com agressividade tumoral (LOPES et al., 

2014;  SANTOS et al., 2011). 

Realizamos knockdown e knockout de PrPC para melhor avaliar a função 

desta proteína na biologia de CTGs. O silenciamento de PrPC por sistema lentiviral 

em U87 gerou duas populações com expressão intermediária e baixa de PrPC (PrP1 

e PrP2, respectivamente) permitindo avaliar os efeitos da perda-de-função de PrPC 

nas CTGs (Fig. 2). Observamos que a diminuição da expressão de PrPC nas 

neuroesferas de U87 inibe a expressão de marcadores de células-tronco, inclusive 

CD133, enquanto neuroesferas U251 knockout para PrPC expressam CD133 

normalmente na membrana (Fig. 8.A -  F). Além disso, a proliferação celular não é 

afetada pelo silenciamento de PrPC em U87 (Fig. 9.A), enquanto é drasticamente 

reduzida após a eliminação completa da expressão em knockout realizado em U251 

(Fig. 9.E). Em conjunto estes dados sugerem a presença de mecanismos de 

compensação para a manutenção do estado indiferenciado de CTGs na ausência de 

PrPC. De fato, dados da literatura apontam duas proteínas, Doppel e Shadoo, 

apresentando estrutura e características semelhantes à PrPC (revisado por 

MEHRPOUR; CODOGNO, 2010). No entanto, o comprometimento na proliferação 

celular sugere que não há outro ligante para HOP modulando especificamente esta 

função; podendo existir outro mecanismo independente induzindo a proliferação, 
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uma vez que esta foi drasticamente reduzida, mas não completamente inibida (Fig. 

9.E). 

Como mencionado anteriormente PrPC está associada a manutenção do 

estado indiferenciado das células pois sua depleção levou a uma expressão 

diferenciada de marcadores de células-tronco. Utilizamos uma abordagem que inclui 

diversos marcadores de acordo com dados da literatura que indicam expressão 

heterogênea destas moléculas em diferentes tumores (STIEBER et al., 2014). Em 

comparação com as neurosferas U87 parentais, a expressão de CD133 (Fig. 8.E e 

F) está diminuida e a expressão de SOX2 tornou-se indetectável na população 

silenciada para PrPC (Fig. 8.B). Interessantemente, dados da literatura demonstram 

que células-tronco indiferenciadas que formam pools localizados em regiões 

perinecróticas e perivasculares de GBM de pacientes expressam altos níveis de 

CD133 e SOX2, enquanto a expressão de marcadores de precursores como nestina 

e Musashi-1 está distribuída homogeneamente através do tumor (NIGIM et al., 

2015). As neuroesferas de U87 parental e de PrP2 expressam Musashi-1 porém a 

localização da proteína é diferenciada entre as populações; em PrP2, Musashi-1 

encontra-se no citoplasma em contraste com as neuroesferas parentais nas quais é 

expressa preferencialmente no núcleo da célula (Fig. 8.C). A expressão nuclear de 

Musashi-1 tem sido associada à ativação da via Notch em gliomas (DAHLROT et al., 

2013; TODA et al., 2001) o que por sua vez pode levar ao aumento da malignidade 

tumoral via indução de proliferação e resistência à terapia (GÖTTE et al., 2008), 

sugerindo que tumores que expressam PrPC podem ser mais agressivos. De fato, 

dados prévios do nosso grupo (LOPES, et al., 2014) indicam que tumores mais 

malignos de pacientes tem aumento na expressão de PrPC, assim como tumores 

xenotransplantados com neuroesferas PrP2 em camundongos nude apresentaram 

déficit na tumorigênese (Fig. 13-14). Dados da literatura apontam um papel 

importante de nestina na proliferação celular (MATSUDA et al., 2015) e de acordo 

com nossos resultados a expressão de nestina nas neurosferas U87 parentais e de 

PrP2 é semelhante (Fig. 8.D) em que PrP2 não apresenta diferença significativa nos 

níveis de proliferação basal comparada a parental in vitro (Fig. 9.A), o que sugere 

que a estabilidade dos níveis de nestina pode participar da manutenção da 
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proliferação após silenciamento de PrPC. Adicionalmente, a expressão de 

marcadores de diferenciação celular é mais evidente nas neuroesferas de PrP2 em 

comparação com a U87 parental após estímulos com soro (Fig. 8.I). Nossos dados 

em conjunto sugerem que a neuroesfera U87 parental apresenta células em um 

estado indiferenciado semelhante a células-tronco, enquanto as neuroesferas de 

PrP2 possuem alguns precursores e células diferenciadas já comprometidas a um 

fenótipo específico. PrPC é descrita como uma molécula importante para o 

comprometimento neural e para a proliferação de precursores (STEELE et al., 2006). 

Em células-tronco tumorais, PrPC promove proliferação e migração (CHENG et al., 

2014), interage com a proteína de superfície celular CD44, um marcador para vários 

tipos de células-tronco tumorais que está associado à capacidade tumorigênica e 

metastática do tumor, além de promover a transição epitélio-mesenquimal (EMT) e o 

crescimento tumoral após a ressecção (DU et al., 2013). Em células de linhagem de 

câncer de mama a interação de PrPC e CD44 promove proliferação e migração 

(CHENG et al., 2014). Adicionalmente, PrPC é capaz de acelerar a transição da fase 

G1 para a fase S do ciclo celular sustentando a proliferação de células-tronco de 

tumor gástrico através da indução da expressão de ciclina D1/ ativação da via 

PI3K/Akt (LIANG et al., 2007a). 

Interessantemente, foi demonstrado que condições de hipóxia aumentam a 

expressão de PrPC em células-tronco através da ativação da via de STAT3, que por 

sua vez está envolvida na autorrenovação celular (HAN et al., 2016; LIANG et al., 

2007b). Uma vez que CTGs são importantes para a manutenção do GBM e 

encontram-se em pools perinecróticos em condições de hipóxia, expressando 

CD133 e SOX2 (HAN et al., 2016; LIANG et al., 2007b), nossos dados que 

demonstram diminuição da expressão destes marcadores (Fig. 8) juntamente com o 

déficit na autorrenovação celular em população PrP2 (Fig. 10.A) indicam PrPC como 

um potencial biomarcador para prognóstico.  

Foi também observada uma possível interação entre PrPC e CD133 dada a 

sua co-expressão e localização na superfície celular das neuroesferas parentais de 

U87 (Fig. 8.G e H). Dados da literatura apontam que PrPC e CD133 estão 

localizados nos mesmos domínios da membrana (lipid rafts), modulando a 
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diferenciação e a manutenção do estado indiferenciado das células, respectivamente 

(GARMY et al., 2006). PrPC é constitutivamente endocitada via clatrina (SHYNG et 

al., 1995) e íons de cobre reversivelmente estimulam esta via endocítica (PAULY; 

HARRIS, 1998), interessantemente, observou-se uma redução na expressão de 

CD133 na superfície celular associada à PrPC após estímulo com cobre sugerindo 

PrPC como um transportador para a internalização de CD133 (Fig. 8.H). De fato, 

dados da literatura indicam que CD133 é capaz de modular o processo de 

endocitose via clatrina (BOURSEAU-GUILMAIN et al., 2011) e vias de degradação 

endossomal e lisossomal (MAK et al., 2012). Além disso, o domínio citoplasmático 

de CD133 pode ligar-se a β-catenina e sua regulação negativa aumenta a 

degradação da β-catenina prejudicando o crescimento tumoral in vitro e in vivo (MAK 

et al., 2012). Interessantemente, a localização da β-catenina foi perturbada em 

células expressando baixos níveis de PrPC (Fig. 10.G) sugerindo o papel central de 

PrPC na formação e estabilização de complexos formados por estas moléculas na 

superfície da célula. 

Como mencionado anteriormente, a população silenciada para PrPC tem um 

déficit na autorrenovação celular formando menos neuroesferas secundárias (Fig. 

10.A – C). Este dado apoia a hipótese de que PrPC pode atuar como um importante 

fator na manutenção do estado indiferenciado de CTGs e que seu silenciamento 

induz o comprometimento da linhagem, corroborando evidências recentes da 

literatura que mostram um fenótipo de diferenciação celular em neuroesferas 

expressando baixos níveis de PrPC (CORSARO et al., 2016). Portanto, dada a 

função central de PrPC trata-se de uma molécula essencial para a biologia de CTGs 

atuando na manutenção o estado indiferenciado desta subpopulação de GBM e 

apresentando potencial como biomarcador de prognóstico, em que sua expressão 

pode indicar o enriquecimento do tumor com células-tronco. Interessantemente, o 

efeito da temozolomida é realçado em células de glioma silenciadas para PrPC, 

indicando PrPC como um alvo eficaz no tratamento do GBM (ZHUANG et al., 2012).  

Observamos que, apesar dos níveis basais de proliferação de neuroesferas 

parental e PrP2 serem semelhantes (Fig. 9.A), em ensaios de autorrenovação 

neuroesferas PrP2 além de menos numerosas são menores comparadas a parental 
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(Fig. 10.A-C) e apresentam uma grande quantidade de single cells (dados não 

mostrados). Como vários estudos mostram que a PrPC pode atuar como uma 

scaffold protein montando plataformas de sinalização na membrana plasmática e 

modulando vários processos biológicos, inclusive em células-tronco (revisadas em 

LINDEN et al., 2008 e SANTOS; LOPES; MARTINS, 2015), avaliamos alterações na 

expressão de proteínas de adesão na superfície celular de neuroesferas. 

Observamos uma diminuição da expressão da E-caderina (Fig. 10.D – F) e da 

integrina α6 (Fig. 11.C) na membrana plasmática de populações U87 silenciadas 

para PrPC e detectamos um aumento da E-caderina no citoplasma (Fig. 10.E). A 

expressão destas proteínas foi diretamente associada à PrPC, uma vez que as 

células E-caderina ou α6 integrina positivas foram quase exclusivamente positivas 

para PrPC (Fig. 10.F e 11.C). Interessantemente, 6-integrina foi indicada como uma 

molécula capaz de identificar CTGs em glioblastomas (revisado por YI et al., 2016). 

Além disso, a migração de CTGs sobre a laminina foi prejudicada em neuroesferas 

com depleção de PrPC (Fig. 11.A e B). Interessantemente, PrPC participa do 

recrutamento de E-caderina para a superfície celular durante o desenvolvimento 

(MÁLAGA-TRILLO et al., 2009) sem apresentar diferenças significativas nos níveis 

de transcritos (MÁLAGA-TRILLO et al., 2009; SOLIS et al., 2013). A expressão da 

integrina β1 que juntamente com a α6 forma um receptor de laminina foi detectada 

em níveis semelhantes em neurosferas parental e PrP2 (Fig. 11.D), mas observamos 

co-colocalização de β1 integrina com PrPC na superfície celular (Fig. 11.E). Dados 

recentes indicam que PrPC é capaz de regular a capacidade adesiva da integrina β1 

modulando o recrutamento de suas moléculas parceiras para a formação de 

receptores na superfície da célula (RICHARDSON et al., 2015), sem efeito sobre os 

níveis de expressão da integrina β1 total (LOUBET et al., 2012) ou na superfície 

(RICHARDSON et al., 2015). Estes dados sugerem que PrPC pode ser capaz de 

recrutar moléculas de adesão celular para a superfície de CTGs levantando a 

hipótese de PrPC participar de processos relacionados a invasão tumoral. 

Observamos que neuroesferas de U87 têm alta expressão de HOP e PrPC e 

colocalizam na superfície celular (Fig. 7.A – D) indicando sua interação. Os níveis de 

expressão e secreção de HOP são semelhantes nas populações parental, PrP1 e 
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PrP2 (Fig. 7.A – C), como demonstrado anteriormente por Santos e colaboradores 

em neurosferas de tipo-selvagem e PrPC-null murinas (SANTOS et al., 2011). 

Demonstrou-se que a HOP é capaz de modular a proliferação (Fig. 9) e 

autorrenovação (Fig. 10.A-C) de neuroesferas de forma dependente de sua 

interação com PrPC, uma vez que a população PrP2 que não expressa PrPC não 

responde ao tratamento com HOP. Além disso, a inibição da interação PrPC-HOP 

com um peptídeo de HOP que mimetiza o sítio de interação com PrPC anula os 

efeitos da HOP recombinante (Fig. 9.A. e E, Fig. 10.A), indicando a importância da 

formação do complexo PrPC-HOP para o estímulo proliferativo. Interessantemente, 

outro peptídeo de HOP (anti-TPR), que inibe a interação HOP-Hsp90, foi descrito 

induzindo a morte celular em várias linhagens de células tumorais (HORIBE et al., 

2011) e produzindo um efeito citotóxico em glioblastomas (HORIBE et al., 2012) 

destacando a relevância de HOP na manutenção do tumor e como um potencial alvo 

para a terapia contra o GBM.  

Nossos dados ressaltam que a perda de função de HOP afeta 

substancialmente o crescimento celular já que o silenciamento de HOP reduz a 

proliferação inclusive em células que não expressam PrPC (Fig. 9.F e G), sendo 

possível a recuperação do fenótipo com o tratamento com HOP recombinante 

somente em neuroesferas que expressam PrPC (Fig. 9.G). De fato, a modulação da 

expressão de proteínas de resposta ao estresse tem um potencial notável para o 

desenvolvimento de terapias moleculares. A inibição simultânea da expressão de 

ambos ligantes de HOP, Hsp70 e Hsp90, reduz a proliferação e promove a apoptose 

em linhagens de células de GBM in vitro (MATOKANOVIC et al., 2013). Além disso, 

a HOP desempenha uma função importante nos mecanismos compensatórios de 

respostas ao estresse em células tumorais (ZOU et al., 1998) apoiando ainda mais 

sua relevância na manutenção de GBM. Interessantemente, o silenciamento de HOP 

levou a uma diminuição da expressão de PrPC na superfície (Fig. 7.E e F). Isto pode 

ocorrer através da modulação da expressão de PrPC pelo fator de transcrição Sp1, 

que por sua vez pode ser regulado pela Hsp90 cujas funções envolvem a 

participação de HOP (BELLINGHAM et al., 2009; WANG et al., 2009).  
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Dados prévios (LOPES et al., 2014) bem como resultados deste estudo 

descrevem que PrPC e HOP solúvel interagem na superfície celular de linhagens de 

glioblastoma humano e modulam a progressão de GBM, promovendo a proliferação 

através da ativação da via de Erk1/2 (ERLICH et al., 2007) (Fig. 9.C e D). As células 

silenciadas para PrPC têm níveis basais aumentados de Erk1/2 (Fig. 9.C e D) 

corroborando dados anteriores em células derivadas de camundongos PrPC KO 

(LOPES et al., 2005). A fosforilação basal de Erk observada em neuroesferas PrP2  

foi identificada previamente em animais knockout em células de retina, neurônios 

hipocampais e cerebelo (BROWN; NICHOLAS; CANEVARI, 2002; CHIARINI et al., 

2002; LOPES et al., 2005). Esta característica sugere que o aumento da atividade de 

Erk pode ocorrer por efeito de um mecanismo compensatório pela ausência de PrPC.  

Interessantemente, o silenciamento de ambas as proteínas PrPC e HOP em 

conjunto ou separadamente leva a uma diminuição da tumorigenicidade e 

crescimento tumoral in vivo (Fig. 12.A e 13.A e B), pois com o silenciamento destas 

proteínas não houve crescimento de tumor ou foram formados tumores pequenos 

comparados a U87 parental (Fig. 12.A) ressaltando a importância de PrPC e HOP na 

manutenção de CTGs e consequentemente do GBM. Esses dados corroboram com 

dados anteriores do nosso grupo que relatam a diminuição do crescimento do tumor 

in vivo em células expressando menores níveis de PrPC (LOPES et al., 2014). 

Observamos que tanto tumores de neuroesferas parental quanto de células 

silenciadas para PrPC e HOP apresentam regiões similares a áreas de necrose e 

vasos sanguíneos (Fig. 12.B) característicos de GBM (CHENG et al., 2013). 

Neuroesferas U87 parental apresentam maior número de células Ki67 positivas 

indicando maior proliferação (Figura 13), enquanto neuroesferas PrP2 apresentam 

poucas células Ki67 positivas e não foram capazes de formar tumores mesmo 

quando transplantadas 3 vezes mais células do que as necessárias da parental 

(dados não mostrados), ressaltando a importância de PrPC na manutenção do GBM. 

Em resumo, nossos dados revelam a participação do complexo PrPC-HOP no 

controle da proliferação e autorrenovação. As células silenciadas para PrPC têm 

menor expressão de marcadores de células-tronco e maior nível de diferenciação, 

sugerindo que PrPC desempenha um papel na manutenção do estado indiferenciado 
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de CTGs. Além disso, PrPC pode participar no tráfego e localização de proteínas de 

adesão na superfície participando nos mecanismos de migração celular e, 

consequentemente, na invasão tumoral. Nossos resultados sugerem que um 

mecanismo pelo qual a PrPC governa a biologia de CTGs é através de seu papel 

como uma scaffold protein na superfície da célula, organizando uma plataforma 

dinâmica de sinalização através da interação com parceiros solúveis como HOP para 

manter o status de indiferenciação. 
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7 Conclusão 

Devido à agressividade do GBM, estudos que visam o desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas contra esse tipo de tumor estão em curso. Em particular, 

CTGs têm sido consideradas alvos em potencial, uma vez que estas células têm 

características bem estabelecidas nos tumores. O esquema 7 resume nossos 

achados, demonstramos que na presença PrPC (painel esquerdo) moléculas de 

adesão como Integrina e E-caderina estão ativas na superfície, bem como CD133 

que é recrutado para a membrana plasmática e marcadores de células-tronco SOX2 

e Musashi-1 são expressos no núcleo. HOP interage com PrPC modulando a 

proliferação celular através da ativação da via de Erk1/2. Com a dimunição da 

expressão de PrPC na superfície (painel direito), moléculas de adesão, CD133 e 

Musashi-1 permanecem no citoplasma e a expressão de SOX2 no núcleo está 

ausente. A proliferação e autorrenovação mediadas por HOP recombinante não 

ocorrem pela ausência de PrPC na superfície e através do bloqueio da interação 

PrPC-HOP pelo peptídeo pepHOP230-245. Em conjunto, estes resultados indicam PrPC 

como um possível indicador de prognóstico, uma vez que a presença de células-

tronco está diretamente relacionada a malignidade do GBM, além de apresentar 

novas moléculas alvo para o desenvolvimento de terapias contra o GBM visando a 

inibição da proliferação de CTGs. 
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Esquema 7 – Resumo dos dados do estudo. 

 

Esquema 7 - Desenho esquemático das conclusões do estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Referências* 

AGUZZI, A.; POLYMENIDOU, M. Mammalian Prion Biology: One Century of Evolving 
Concepts. Cell, 2004.  

ALENTORN, A. et al. Prevalence, clinico-pathological value, and co-occurrence of 
PDGFRA abnormalities in diffuse gliomas. Neuro-Oncology, v. 14, n. 11, p. 1393–
1403, 2012.  

ALFAIDY, N. et al. Prion protein expression and functional importance in 
developmental angiogenesis: role in oxidative stress and copper homeostasis. 
Antioxidants & redox signaling, v. 18, n. 4, p. 400–11, 2013.  

ALTIOK, N.; ERSOZ, M.; KOYUTURK, M. Estradiol induces JNK-dependent 
apoptosis in glioblastoma cells. Oncology Letters, v. 2, n. 6, p. 1281–1285, 2011.  

AMAROUCH, A.; MAZERON, J. J. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant 
Temozolomide for glioblastoma. Cancer/Radiotherapie, v. 9, n. 3, p. 196–197, 2005.  

ANDERSON, L. H. et al. Stem cell marker prominin-1 regulates branching 
morphogenesis, but not regenerative capacity, in the mammary gland. 
Developmental Dynamics, v. 240, n. 3, p. 674–681, 2011.  

ANTONACOPOULOU, A. G. et al. Prion protein expression and the M129V 
polymorphism of the PRNP gene in patients with colorectal cancer. Molecular 
carcinogenesis, v. 49, n. 7, p. 693–699, 2010.  

ANTONY, H. et al. Potential roles for prions and protein-only inheritance in cancer. 
Cancer and Metastasis Reviews, p. 1–19, 2011.  

ARANTES, C. et al. Prion protein and its ligand stress inducible protein 1 regulate 
astrocyte development. GLIA, v. 57, n. 13, p. 1439–1449, 2009.  

BAINDUR-HUDSON, S.; EDKINS, A. L.; BLATCH, G. L. Hsp70/Hsp90 organising 
protein (hop): beyond interactions with chaperones and prion proteins. Sub-cellular 
biochemistry, 2015.  

BAO, S. et al. Stem cell-like glioma cells promote tumor angiogenesis through 
vascular endothelial growth factor. Cancer Research, v. 66, n. 16, p. 7843–7848, 
2006.  

BARBIERI, G. et al. Silencing of cellular prion protein (PrP c) expression by DNA-
antisense oligonucleotides induces autophagy-dependent cell death in glioma cells. 
Autophagy, v. 7, n. 8, p. 840–853, 2011.  

BAUTCH VL. Tumour stem cells switch sides. Nature, v. 468, p. 770, 2010.  

*De acordo com:   

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação 
e  documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 



85 
 

 

BELLINGHAM, S. A. et al. Regulation of prion gene expression by transcription 
factors SP1 and metal transcription factor-1. Journal of Biological Chemistry, v. 
284, n. 2, p. 1291–1301, 2009.  

BERALDO, F. H. et al. Metabotropic glutamate receptors transduce signals for 
neurite outgrowth after binding of the prion protein to laminin γ1 chain. The FASEB 
journal : official publication of the Federation of American Societies for 
Experimental Biology, v. 25, p. 265–279, 2011.  

BERALDO, F. H. et al. Stress-inducible phosphoprotein 1 has unique cochaperone 
activity during development and regulates cellular response to ischemia via the prion 
protein. FASEB Journal, v. 27, n. 9, p. 3594–3607, 2013.  

BOURSEAU-GUILMAIN, E. et al. The importance of the stem cell marker prominin-
1/CD133 in the uptake of transferrin and in iron metabolism in human colon cancer 
caco-2 cells. PLoS ONE, v. 6, n. 9, 2011.  

BRAT, D. J. et al. Pseudopalisades in Glioblastoma Are Hypoxic, Express 
Extracellular Matrix Proteases, and Are Formed by an Actively Migrating Cell 
Population. Cancer Research, v. 64, n. 3, p. 920–927, 2004.  

BROEKMAN, M. L. et al. Glioblastoma multiforme in the posterior cranial fossa in a 
patient with neurofibromatosis type I. Case Rep Med, v. 2009, p. 757898, 2009.  

BROWN, D. R.; NICHOLAS, R. S. J.; CANEVARI, L. Lack of prion protein expression 
results in a neuronal phenotype sensitive to stress. Journal of Neuroscience 
Research, v. 67, n. 2, p. 211–224, 2002.  

BURGESS, D. J. Cancer genetics: Initially complex, always heterogeneous. Nature 
reviews. Cancer, v. 11, n. 3, p. 153, 2011.  

CALABRESE, C. et al. A perivascular niche for brain tumor stem cells. Cancer Cell, 
v. 11, n. 1, p. 69–82, 2007.  

CASHMAN, N. R. et al. Cellular isoform of the scrapie agent protein participates in 
lymphocyte activation. Cell, v. 61, n. 1, p. 185–192, 1990.  

CHENG, F. et al. Copper-dependent co-internalization of the prion protein and 
glypican-1. Journal of Neurochemistry, v. 98, n. 5, p. 1445–1457, 2006.  

CHENG, L. et al. Glioblastoma stem cells generate vascular pericytes to support 
vessel function and tumor growth. Cell, v. 153, n. 1, p. 139–152, 2013.  

CHENG, Y. et al. CD44/Cellular prion protein interact in multidrug resistant breast 
cancer cells and correlate with responses to neoadjuvant chemotherapy in breast 
cancer patients. Molecular Carcinogenesis, v. 53, n. 9, p. 686–697, 2014.  

CHIARINI, L. B. et al. Cellular prion protein transduces neuroprotective signals. 



86 
 

EMBO Journal, v. 21, n. 13, p. 3317–3326, 2002.  

CHO, D. Y. et al. Adjuvant immunotherapy with whole-cell lysate dendritic cells 
vaccine for glioblastoma multiforme: A phase II clinical trial. World Neurosurgery, 
2012.  

CIOCCA, D. R.; ARRIGO, A. P.; CALDERWOOD, S. K. Heat shock proteins and heat 
shock factor 1 in carcinogenesis and tumor development: An update. Archives of 
Toxicology, 2013.  

CLEVERS, H. The cancer stem cell: premises, promises and challenges. Nature 
medicine, v. 17, n. 3, p. 313–9, 2011.  

COITINHO, A. S. et al. The interaction between prion protein and laminin modulates 
memory consolidation. European Journal of Neuroscience, v. 24, n. 11, p. 3255–
3264, 2006.  

CRESPO, I. et al. Molecular and Genomic Alterations in Glioblastoma Multiforme. 
American Journal of Pathology, v. 185, n. 7, p. 1820–1833, 2015.  

DAHLROT, R. H. et al. Prognostic value of Musashi-1 in gliomas. Journal of Neuro-
Oncology, v. 115, n. 3, p. 453–461, 2013.  

DALERBA, P.; CHO, R. W.; CLARKE, M. F. Cancer stem cells: models and 
concepts. Annual review of medicine, v. 58, p. 267–284, 2007.  

DE CASTRO-COSTA, C. M. et al. Increased intracranial pressure in a case of spinal 
cervical glioblastoma multiforme. Analysis of these two rare conditions. Arquivos de 
Neuro-Psiquiatria, v. 52, n. 1, p. 64–68, 1994.  

DE WIT, M. et al. Cell surface proteomics identifies glucose transporter type 1 and 
prion protein as candidate biomarkers for colorectal adenoma-to-carcinoma 
progression. Gut, v. 61, n. 6, p. 855–864, 2012.  

DEMIR, M. K. et al. Primary cerebellar glioblastoma multiforme. Diagnostic and 
Interventional Radiology, v. 11, n. 2, p. 83–86, 2005.  

DIARRA-MEHRPOUR, M. et al. Prion protein prevents human breast carcinoma cell 
line from tumor necrosis factor alpha-induced cell death. Cancer research, v. 64, n. 
2, p. 719–727, 2004.  

DODELET, V. C.; CASHMAN, N. R. Prion protein expression in human leukocyte 
differentiation. Blood, v. 91, n. 5, p. 1556–61, 1998.  

DOMEN, J.; WEISSMAN, I. L. Self-renewal, differentiation or death: Regulation and 
manipulation of hematopoietic stem cell fate. Molecular Medicine Today, 1999.  

DU, L. et al. CD44-positive cancer stem cells expressing cellular prion protein 
contribute to metastatic capacity in colorectal cancer. Cancer Research, v. 73, n. 8, 
p. 2682–2694, 2013.  



87 
 

ERLICH, R. B. et al. STI1 promotes glioma proliferation through MAPK and PI3K 
pathways. GLIA, v. 55, n. 16, p. 1690–1698, 2007.  

EUSTACE, B. K.; JAY, D. G. Extracellular roles for the molecular chaperone, hsp90. 
Cell Cycle, 2004.  

FLOM, G. et al. Definition of the minimal fragments of Sti1 required for dimerization, 
interaction with Hsp70 and Hsp90 and in vivo functions. The Biochemical journal, v. 
404, n. 1, p. 159–67, 2007.  

FLORIO, T.; BARBIERI, F. The status of the art of human malignant glioma 
management: The promising role of targeting tumor-initiating cells. Drug Discovery 
Today, 2012.  

FOURNIER, J. G. et al. Distribution and submicroscopic immunogold localization of 
cellular prion protein (PrPc) in extracerebral tissues. Cell and Tissue Research, v. 
292, n. 1, p. 77–84, 1998.  

GARMY, N. et al. Cellular isoform of the prion protein PrPc in human intestinal cell 
lines: Genetic polymorphism at codon 129, mRNA quantification and protein 
detection in lipid rafts. Cell Biology International, v. 30, n. 6, p. 559–567, 2006.  

GAUCZYNSKI, S. et al. The 37-kDa/67-kDa laminin receptor acts as a receptor for 
infectious prions and is inhibited by polysulfated glycanes. The Journal of infectious 
diseases, v. 194, n. 5, p. 702–709, 2006.  

GENOVESI, L. A. et al. Integrated analysis of miRNA and mRNA expression in 
childhood Medulloblastoma compared with neural stem cells. PLoS ONE, v. 6, n. 9, 
2011.  

GÖTTE, M. et al. Increased expression of the adult stem cell marker Musashi-1 in 
endometriosis and endometrial carcinoma. The Journal of pathology, v. 215, n. 3, 
p. 317–29, 2008.  

GRANER, E. et al. Cellular prion protein binds laminin and mediates neuritogenesis. 
Molecular Brain Research, v. 76, n. 1, p. 85–92, 2000.  

GRIPS, E. et al. [Glioblastoma multiforme as a manifestation of Turcot syndrome]. 
Der Nervenarzt, v. 73, n. 2, p. 177–82, 2002.  

GUICHET, P. O. et al. Notch1 stimulation induces a vascularization switch with 
pericyte-like cell differentiation of glioblastoma stem cells. Stem Cells, v. 33, n. 1, p. 
21–34, 2015.  

GURYANOVA, O. A. et al. Nonreceptor Tyrosine Kinase BMX Maintains Self-
Renewal and Tumorigenic Potential of Glioblastoma Stem Cells by Activating STAT3. 
Cancer Cell, v. 19, n. 4, p. 498–511, 2011.  

HAJJ, G. N. M. et al. Cellular prion protein interaction with vitronectin supports axonal 
growth and is compensated by integrins. Journal of cell science, v. 120, n. Pt 11, p. 



88 
 

1915–26, 2007.  

HAJJ, G. N. M. et al. The unconventional secretion of stress-inducible protein 1 by a 
heterogeneous population of extracellular vesicles. Cellular and Molecular Life 
Sciences, v. 70, n. 17, p. 3211–3227, 2013.  

HAN, Y.-S. et al. Hypoxia-induced expression of cellular prion protein improves the 
therapeutic potential of mesenchymal stem cells. Cell Death and Disease, v. 7, n. 
10, p. e2395, 2016.  

HEDDLESTON, J. M. et al. The hypoxic microenvironment maintains glioblastoma 
stem cells and promotes reprogramming towards a cancer stem cell phenotype. Cell 
Cycle, 2009.  

HEDDLESTON, J. M. et al. Glioma stem cell maintenance: the role of the 
microenvironment. Current Pharmaceutical Design, v. 17, n. 23, p. 2386–2401, 
2011.  

HERMANN, P. C. et al. Distinct Populations of Cancer Stem Cells Determine Tumor 
Growth and Metastatic Activity in Human Pancreatic Cancer. Cell Stem Cell, v. 1, n. 
3, p. 313–323, 2007.  

HERMS, J. et al. Evidence of presynaptic location and function of the prion protein. 
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for 
Neuroscience, v. 19, n. 20, p. 8866–8875, 1999.  

HERMS, J. W. et al. Altered intracellular calcium homeostasis in cerebellar granule 
cells of prion protein-deficient mice. Journal of Neurochemistry, v. 75, n. 4, p. 
1487–1492, 2000.  

HIDAKA, K. et al. The cellular prion protein identifies bipotential cardiomyogenic 
progenitors. Circulation Research, v. 106, n. 1, p. 111–119, 2010.  

HJELMELAND, A. B. et al. Twisted tango: brain tumor neurovascular interactions. 
Nature Neuroscience, v. 14, n. 11, p. 1375–1381, 2011.  

HOLLAND, E. C. Glioblastoma multiforme: the terminator. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, v. 97, n. 12, p. 
6242–6244, 2000.  

HONORÉ, B. et al. Molecular cloning and expression of a transformation-sensitive 
human protein containing the TPR motif and sharing identity to the stress-inducible 
yeast protein STI1. Journal of Biological Chemistry, v. 267, n. 12, p. 8485–8491, 
1992.  

HORIBE, T. et al. Designed hybrid TPR peptide targeting Hsp90 as a novel 
anticancer agent. Journal of Translational Medicine, v. 9, n. 1, p. 8, 2011.  

HORIBE, T. et al. Molecular mechanism of cytotoxicity induced by Hsp90-targeted 
Antp-TPR hybrid peptide in glioblastoma cells. Molecular Cancer, v. 11, n. 1, p. 59, 



89 
 

2012.  

HORNSHAW, M. P.; MCDERMOTT, J. R.; CANDY, J. M. Copper binding to the N-
terminal tandem repeat regions of mammalian and avian prion protein. Biochem 
Biophys Res Commun, 1995.  

HUANG, P. H.; XU, A. M.; WHITE, F. M. Oncogenic EGFR signaling networks in 
glioma. Science Signaling, v. 2, n. 87, p. re6, 2009.  

HUVENEERS, S.; TRUONG, H.; DANEN, H. J. Integrins: signaling, disease, and 
therapy. International journal of radiation biology, v. 83, n. December, p. 743–
751, 2007.  

JÁSZAI, J. et al. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell 
populations identified across species. PLoS ONE, v. 6, n. 3, 2011.  

JONES, P. A.; BAYLIN, S. B. The Epigenomics of CancerCell, 2007.  

KANAMORI, M. et al. Contribution of Notch signaling activation to human 
glioblastoma multiforme. Journal of neurosurgery, v. 106, n. 3, p. 417–427, 2007.  

KANEMURA, Y. et al. Musashi1, an evolutionarily conserved neural RNA-binding 
protein, is a versatile marker of human glioma cells in determining their cellular origin, 
malignancy, and proliferative activity. Differentiation, v. 68, n. 2–3, p. 141–152, 
2001.  

KAUER, T. M. et al. Encapsulated therapeutic stem cells implanted in the tumor 
resection cavity induce cell death in gliomas. Nature Neuroscience, v. 15, n. 2, p. 
197–204, 2012.  

KHALIFÉ, M. et al. Transcriptomic analysis brings new insight into the biological role 
of the prion protein during mouse embryogenesis. PLoS ONE, v. 6, n. 8, 2011.  

KIKUCHI, Y. et al. G1-dependent prion protein expression in human glioblastoma cell 
line T98G. Biol Pharm Bull, v. 25, n. 6, p. 728–733, 2002.  

KLEIHUES, P. et al. Histopathology, classification, and grading of gliomas. Glia, v. 
15, n. 3, p. 211–221, 1995.  

KNIGHTS, M. J.; KYLE, S.; ISMAIL, A. Characteristic Features of Stem Cells in 
Glioblastomas: From Cellular Biology to Genetics. Brain pathology (Zurich, 
Switzerland), n. 165, p. 1–15, 2012.  

KREX, D. et al. Long-term survival with glioblastoma multiforme. Brain, v. 130, n. 10, 
p. 2596–2606, 2007.  

KUBOTA, H. et al. Increased expression of co-chaperone HOP with HSP90 and 
HSC70 and complex formation in human colonic carcinoma. Cell Stress and 
Chaperones, v. 15, n. 6, p. 1003–1011, 2010.  

LAKHAN, S. E.; HARLE, L. Difficult diagnosis of brainstem glioblastoma multiforme in 



90 
 

a woman: a case report and review of the literature. Journal of Medical Case 
Reports, v. 3, n. 1, p. 87, 2009.  

LATHIA, J. D. et al. Direct In Vivo evidence for tumor propagation by glioblastoma 
cancer stem cells. PLoS ONE, v. 6, n. 9, 2011.  

LATHIA, J. D. et al. Cancer stem cells in glioblastoma. Genes & Development, v. 
29, n. 12, p. 1203–1217, 2015.  

LEE, Y. J.; BASKAKOV, I. V. Treatment with normal prion protein delays 
differentiation and helps to maintain high proliferation activity in human embryonic 
stem cells. Journal of Neurochemistry, v. 114, n. 2, p. 362–373, 2010.  

LI, G. et al. Autocrine factors sustain glioblastoma stem cell self-renewal. Oncology 
Reports, v. 21, n. 2, p. 419–424, 2009a.  

LI, Q. Q. et al. The role of P-glycoprotein/cellular prion protein interaction in 
multidrug-resistant breast cancer cells treated with paclitaxel. Cellular and 
Molecular Life Sciences, v. 66, n. 3, p. 504–515, 2009b.  

LI, Q. Q. et al. Cellular prion protein promotes glucose uptake through the Fyn-HIF-
2alpha-Glut1 pathway to support colorectal cancer cell survival. Cancer Sci, v. 102, 
n. 2, p. 400–406, 2011.  

LIANG, J. et al. Hypoxia induced overexpression of PrPC in gastric cancer cell lines. 
Cancer Biology & Therapy, v. 6, n. 5, p. 769–774, 2007a.  

LIANG, J. et al. Cellular prion protein promotes proliferation and G1/S transition of 
human gastric cancer cells SGC7901 and AGS. The FASEB journal : official 
publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 
v. 21, n. 9, p. 2247–2256, 2007b.  

LIAO, M. J. et al. Enrichment of a population of mammary gland cells that form 
mammospheres and have in vivo repopulating activity. Cancer Research, v. 67, n. 
17, p. 8131–8138, 2007.  

LIMA, F. R. S. et al. Cellular prion protein expression in astrocytes modulates 
neuronal survival and differentiation. Journal of Neurochemistry, v. 103, n. 6, p. 
2164–2176, 2007.  

LINDEN, R. et al. Physiology of the prion protein. Physiological reviews, v. 88, n. 2, 
p. 673–728, 2008.  

LINKOUS, A. G.; YAZLOVITSKAYA, E. M. Angiogenesis in glioblastoma multiforme: 
navigating the maze. Anticancer Agents Med Chem., v. 11, n. 8, p. 712–8, 2011.  

LOBO, N. A et al. The biology of cancer stem cells. Annual review of cell and 
developmental biology, v. 23, p. 675–699, 2007.  

LONGSHAW, V. M. et al. Nuclear translocation of the Hsp70/Hsp90 organizing 



91 
 

protein mSTI1 is regulated by cell cycle kinases. Journal of cell science, v. 117, p. 
701–710, 2004.  

LOPES, M. H. et al. Interaction of Cellular Prion and Stress-Inducible Protein 1 
Promotes Neuritogenesis and Neuroprotection by Distinct Signaling Pathways. J. 
Neurosci., v. 25, n. 49, p. 11330–11339, 2005.  

LOUBET, D. et al. Neuritogenesis: the prion protein controls beta1 integrin signaling 
activity. FASEB J, v. 26, n. 2, p. 678–690, 2012.  

M.H., L. et al. Blockage of prion protein-HOP engagement impairs glioblastoma 
growth and improves overall survival. Molecular Biology of the Cell, v. 25, n. 25, 
2014.  

MACK, S. C. et al. An epigenetic gateway to brain tumor cell identity. Nature 
Neuroscience, v. 19, n. 1, p. 10–19, 2015.  

MAK, A. B. et al. Regulation of CD133 by HDAC6 Promotes ??-Catenin Signaling to 
Suppress Cancer Cell Differentiation. Cell Reports, v. 2, n. 4, p. 951–963, 2012.  

MAKRINOU, E.; COLLINGE, J.; ANTONIOU, M. Genomic characterization of the 
human prion protein (PrP) gene locus. Mamm Genome, v. 13, n. 12, p. 696–703, 
2002.  

MÁLAGA-TRILLO, E. et al. Regulation of embryonic cell adhesion by the prion 
protein. PLoS Biology, v. 7, n. 3, p. 0576–0590, 2009.  

MARTINS, V. R. et al. Prion protein: Orchestrating neurotrophic activities. Current 
Issues in Molecular Biology, 2010.  

MATOKANOVIC, M. et al. Hsp70 silencing with siRNA in nanocarriers enhances 
cancer cell death induced by the inhibitor of Hsp90. European Journal of 
Pharmaceutical Sciences, v. 50, n. 1, p. 149–158, 2013.  

MATSUDA, Y. et al. Inhibition of nestin suppresses stem cell phenotype of 
glioblastomas through the alteration of post-translational modification of heat shock 
protein HSPA8/HSC71. Cancer Letters, v. 357, n. 2, p. 602–611, 2015.  

MBAZIMA, V. et al. Interactions between PrP(c) and other ligands with the 37-
kDa/67-kDa laminin receptor. Front Biosci (Landmark Ed), v. 15, p. 1150–1163, 
2010.  

MCLENDON, R. E.; RICH, J. N. Glioblastoma stem cells: A neuropathologist’s view. 
Journal of Oncology, 2011.  

MEHRPOUR, M.; CODOGNO, P. Prion protein: From physiology to cancer 
biologyCancer Letters, 2010.  

MESLIN, F. et al. Silencing of prion protein sensitizes breast adriamycin-resistant 
carcinoma cells to TRAIL-mediated cell death. Cancer Research, v. 67, n. 22, p. 



92 
 

10910–10919, 2007.  

METELLUS, P. et al. Prognostic impact of CD133 mRNA expression in 48 
glioblastoma patients treated with concomitant radiochemotherapy: a prospective 
patient cohort at a single institution. Annals of surgical oncology, v. 18, n. 10, p. 
2937–45, 2011.  

MEYER, R. K. et al. Separation and properties of cellular and scrapie prion proteins. 
Proc. Natl. Acad. Sci., USA, v. 83, n. 8, p. 2310–2314, 1986.  

MIKKELSEN, T. S. et al. Dissecting direct reprogramming through integrative 
genomic analysis. Nature, v. 454, n. 7200, p. 49–55, 2008.  

MIRONOV, M. A.; IVANTSOVA, M. N.; MOKRUSHIN, V. S. Ugi reaction in 
aqueous solutions: A simple protocol for libraries production. Molecular 
Diversity. Anais...2003 

MOROKOFF, A. et al. Molecular subtypes, stem cells and heterogeneity: Implications 
for personalised therapy in glioma. Journal of Clinical Neuroscience, 2015.  

MOUILLET-RICHARD, S. et al. Prion protein and neuronal differentiation: 
Quantitative analysis of prnp gene expression in a murine inducible neuroectodermal 
progenitor. Microbes and Infection, v. 1, n. 12, p. 969–976, 1999.  

NGUYEN, L. V. et al. Cancer stem cells: an evolving concept. Nature Reviews 
Cancer, v. 12, n. February, p. 133–143, 2012.  

NICOLAS, O.; GAVÍN, R.; DEL RÍO, J. A. New insights into cellular prion protein 
(PrPc) functions: The “ying and yang” of a relevant protein. Brain Research 
Reviews, 2009.  

NICOLET, C. M.; CRAIG, E. A. Isolation and characterization of STI1, a stress-
inducible gene from Saccharomyces cerevisiae. Molecular and cellular biology, v. 
9, n. 9, p. 3638–46, 1989.  

NIGIM, F. et al. Targeting Hypoxia-inducible Factor 1α in a New Orthotopic Model of 
Glioblastoma Recapitulating the Hypoxic Tumor Microenvironment HHS Public 
Access. J Neuropathol Exp Neurol, v. 74, n. 7, p. 710–722, 2015.  

ODUNUGA, O. O.; LONGSHAW, V. M.; BLATCH, G. L. Hop: More than an 
Hsp70/Hsp90 adaptor protein. BioEssays, 2004.  

OMAR, A. et al. Patented biological approaches for the therapeutic modulation of the 
37 kDa/67 kDa laminin receptor. Expert opinion on therapeutic patents, v. 21, n. 1, 
p. 35–53, 2011.  

PADMALATHA, C. et al. Glioblastoma multiforme with tuberous sclerosis. Report of a 
case. Archives of pathology & laboratory medicine, v. 104, n. 12, p. 649–650, 
1980.  



93 
 

PATIL, C. G. et al. High levels of phosphorylated MAP kinase are associated with 
poor survival among patients with glioblastoma during the temozolomide era. Neuro 
Oncol, v. 15, n. 1, p. 104–111, 2013.  

PAULY, P. C.; HARRIS, D. A. Copper stimulates endocytosis of the prion protein. 
Journal of Biological Chemistry, v. 273, n. 50, p. 33107–33110, 1998.  

PERALTA, O. A.; HUCKLE, W. R.; EYESTONE, W. H. Expression and knockdown of 
cellular prion protein (PrPC) in differentiating mouse embryonic stem cells. 
Differentiation, v. 81, n. 1, p. 68–77, 2011.  

PERSANO, L. et al. Glioblastoma cancer stem cells: Role of the microenvironment 
and therapeutic targeting. Biochemical Pharmacology, 2013.  

PHILLIPS, H. S. et al. Molecular subclasses of high-grade glioma predict prognosis, 
delineate a pattern of disease progression, and resemble stages in neurogenesis. 
Cancer Cell, v. 9, n. 3, p. 157–173, 2006.  

PING, Y. F. et al. The chemokine CXCL12 and its receptor CXCR4 promote glioma 
stem cell-mediated VEGF production and tumour angiogenesis via PI3K/AKT 
signalling. Journal of Pathology, v. 224, n. 3, p. 344–354, 2011.  

PRODROMIDOU, K. et al. Functional cross-talk between the cellular prion protein 
and the neural cell adhesion molecule NCAM is critical for neuronal differentiation of 
neural stem/precursor cells. Stem cells (Dayton, Ohio), p. 1674–1687, 2014.  

PRUSINER, S. B. Prions. Proc Natl Acad Sci U S A, v. 95, n. 23, p. 13363–13383, 
1998.  

PUCKETT, C. et al. Genomic structure of the human prion protein gene. American 
journal of human genetics, v. 49, p. 320–329, 1991.  

PUROW, B. Notch inhibition as a promising new approach to cancer therapy. 
Advances in Experimental Medicine and Biology, v. 727, p. 305–319, 2012.  

RE, L. et al. Prion protein potentiates acetylcholine release at the neuromuscular 
junction. Pharmacological Research, v. 53, n. 1, p. 62–68, 2006.  

RICHARDSON, D. D. et al. The prion protein inhibits monocytic cell migration by 
stimulating β1 integrin adhesion and uropod formation. Journal of cell science, v. 
128, n. 16, p. 3018–29, 2015.  

RIEK, R. et al. NMR structure of the mouse prion protein domain PrP(121-231). 
Nature, 1996.  

ROFFÉ, M. et al. Prion protein interaction with stress-inducible protein 1 enhances 
neuronal protein synthesis via mTOR. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, v. 107, n. 29, p. 13147–52, 2010.  

ROGERS, A. E. J. et al. Mer receptor tyrosine kinase inhibition impedes glioblastoma 



94 
 

multiforme migration and alters cellular morphology. Oncogene, v. 31, n. 38, p. 
4171–81, 2012.  

ROJIANI,  A M.; DOROVINI-ZIS, K. Glomeruloid vascular structures in glioblastoma 
multiforme: an immunohistochemical and ultrastructural study. Journal of 
neurosurgery, v. 85, n. 6, p. 1078–1084, 1996.  

SALÈS, N. et al. Developmental expression of the cellular prion protein in elongating 
axons. The European journal of neuroscience, v. 15, n. 7, p. 1163–77, 2002.  

SANCHEZ-ORTIGA, R.; KLIBANSKI, A.; TRITOS, N. A. Effects of recombinant 
human growth hormone therapy in adults with Prader-Willi syndrome: A meta-
analysis. Clinical Endocrinology, v. 77, n. 1, p. 86–93, 2012.  

SANTOS, T. G. et al. Enhanced neural progenitor/stem cells self-renewal via the 
interaction of stress-inducible protein 1 with the prion protein. Stem Cells, v. 29, n. 7, 
p. 1126–1136, 2011.  

SANTOS, T. G.; LOPES, M. H.; MARTINS, V. R. Targeting prion protein interactions 
in cancer. Prion, v. 9, n. 3, p. 165–73, 2015.  

SANTUCCIONE, A. et al. Prion protein recruits its neuronal receptor NCAM to lipid 
rafts to activate p59fyn and to enhance neurite outgrowth. Journal of Cell Biology, 
v. 169, n. 2, p. 341–354, 2005.  

SATHORNSUMETEE, S.; RICH, J. N. Antiangiogenic therapy in malignant glioma: 
promise and challenge. Curr Pharm Des, v. 13, n. 35, p. 3545–3558, 2007.  

SCAFFIDI, P.; MISTELI, T. In vitro generation of human cells with cancer stem cell 
properties. Nature cell biology, v. 13, n. 9, p. 1051–61, 2011.  

SCIACERO, P. et al. Cerebellar glioblastoma multiforme in an adult woman. Tumori, 
v. 100, n. 3, p. e74–e78, 2014.  

SEIDEL, S. et al. A hypoxic niche regulates glioblastoma stem cells through hypoxia 
inducible factor 2{alpha}. Brain : a journal of neurology, v. 133, n. Pt 4, p. 983–995, 
2010.  

SHYNG, S. L. et al. The N-terminal domain of a glycolipid-anchored prion protein is 
essential for its endocytosis via clathrin-coated pits. Journal of Biological 
Chemistry, v. 270, n. 24, p. 14793–14800, 1995.  

SINGH, S. K. et al. Identification of a Cancer Stem Cell in Human Brain Tumors. 
Cancer Res., v. 63, n. 18, p. 5821–5828, 2003.  

SOLIS, G. P. et al. Conserved Roles of the Prion Protein Domains on Subcellular 
Localization and Cell-Cell Adhesion. PLoS ONE, v. 8, n. 7, 2013.  

STAHL, N.; PRUSINER, S. B. Prions and prion proteins. [Review]. FASEB J, v. 5, n. 
13, p. 2799–2807, 1991.  



95 
 

STEELE, A. D. et al. Prion protein (PrPc) positively regulates neural precursor 
proliferation during developmental and adult mammalian neurogenesis. Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 103, n. 
9, p. 3416–21, 2006.  

STELLA, R. et al. Cellular prion protein promotes regeneration of adult muscle tissue. 
Molecular and cellular biology, v. 30, n. 20, p. 4864–4876, 2010.  

STEWART, R. S.; HARRIS, D. A. Mutational Analysis of Topological Determinants in 
Prion Protein (PrP) and Measurement of Transmembrane and Cytosolic PrP during 
Prion Infection. Journal of Biological Chemistry, v. 278, n. 46, p. 45960–45968, 
2003.  

STIEBER, D. et al. Glioblastomas are composed of genetically divergent clones with 
distinct tumourigenic potential and variable stem cell-associated phenotypes. Acta 
Neuropathologica, v. 127, n. 2, p. 203–219, 2014.  

SUN, W. et al. Proteome analysis of hepatocellular carcinoma by two-dimensional 
difference gel electrophoresis. Molecular & Cellular Proteomics, v. 6, n. 10, p. 
1798–1808, 2007.  

SUNDAR, S. J. et al. The role of cancer stem cells in glioblastoma. Neurosurgical 
focus, v. 37, n. 6, p. E6, 2014.  

TAYLOR, M. D. et al. Radial glia cells are candidate stem cells of ependymoma. 
Cancer Cell, v. 8, n. 4, p. 323–335, 2005.  

THIRANT, C. et al. Differential proteomic analysis of human glioblastoma and neural 
stem cells reveals HDGF as a novel angiogenic secreted factor. Stem Cells, v. 30, n. 
5, p. 845–853, 2012.  

TODA, M. et al. Expression of the neural RNA-binding protein Musashi1 in human 
gliomas. Glia, v. 34, n. 1, p. 1–7, 2001.  

TURK, E. et al. Purification and properties of the cellular and scrapie hamster prion 
proteins. European journal of biochemistry / FEBS, v. 176, n. 1, p. 21–30, 1988.  

TYSNES, B. B.; MAHESPARAN, R. Biological mechanisms of glioma invasion 
and potential therapeutic targetsJournal of Neuro-Oncology, 2001.  

URBANSKA, K. et al. Glioblastoma multiforme - An overviewWspolczesna 
Onkologia, 2014.  

VESCOVI, A. L.; GALLI, R.; REYNOLDS, B. A. Brain tumour stem cells. Nature 
reviews. Cancer, v. 6, n. 6, p. 425–36, 2006.  

VINCENT, B. et al. Phorbol ester-regulated cleavage of normal prion protein in 
HEK293 human cells and murine neurons. Journal of Biological Chemistry, v. 275, 
n. 45, p. 35612–35616, 2000.  



96 
 

VINCENT, B. et al. The Disintegrins ADAM10 and TACE Contribute to the 
Constitutive and Phorbol Ester-regulated Normal Cleavage of the Cellular Prion 
Protein. Journal of Biological Chemistry, v. 276, n. 41, p. 37743–37746, 2001.  

WALSH, N. et al. RNAi knockdown of Hop (Hsp70/Hsp90 organising protein) 
decreases invasion via MMP-2 down regulation. Cancer Letters, v. 306, n. 2, p. 
180–189, 2011.  

WANG, J.-H. et al. Dynamic changes and surveillance function of prion protein 
expression in gastric cancer drug resistance. World journal of gastroenterology : 
WJG, v. 17, n. 35, p. 3986–93, 2011.  

WANG, S. A. et al. Heat Shock Protein 90 Is Important for Sp1 Stability during 
Mitosis. Journal of Molecular Biology, v. 387, n. 5, p. 1106–1119, 2009.  

WANG, T.-H. et al. Stress-induced phosphoprotein 1 as a secreted biomarker for 
human ovarian cancer promotes cancer cell proliferation. Molecular & cellular 
proteomics : MCP, v. 9, n. 9, p. 1873–84, 2010.  

WESTPHAL, M.; LAMSZUS, K. The neurobiology of gliomas: from cell biology to the 
development of therapeutic approaches. Nat Rev Neurosci, v. 12, n. 9, p. 495–508, 
2011.  

WITUSIK, M. et al. Neuronal and astrocytic cells, obtained after differentiation of 
human neural GFAP-positive progenitors, present heterogeneous expression of 
PrPc. Brain Research, v. 1186, n. 1, p. 65–73, 2007.  

YAP, Y. H.-Y.; SAY, Y.-H. Resistance against tumour necrosis factor α apoptosis by 
the cellular prion protein is cell-specific for oral, colon and kidney cancer cell lines. 
Cell biology international, v. 36, n. 3, p. 273–7, 2012.  

YUAN, Y. et al. In vivo self-renewing divisions of haematopoietic stem cells are 
increased in the absence of the early G1-phase inhibitor, p18INK4C. Nature cell 
biology, v. 6, n. 5, p. 436–442, 2004.  

ZANATA, S. M. et al. Stress-inducible protein 1 is a cell surface ligand for cellular 
prion that triggers neuroprotection. EMBO Journal, v. 21, n. 13, p. 3307–3316, 2002.  

ZHANG, C. C. et al. Prion protein is expressed on long-term repopulating 
hematopoietic stem cells and is important for their self-renewal. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, v. 103, n. 7, p. 
2184–9, 2006.  

ZHENG, H. et al. PLAGL2 Regulates Wnt Signaling to Impede Differentiation in 
Neural Stem Cells and Gliomas. Cancer Cell, v. 17, n. 5, p. 497–509, 2010.  

ZHOU, L. et al. Overexpression of PrPc, combined with MGr1-Ag/37LRP, is 
predictive of poor prognosis in gastric cancer. International Journal of Cancer, v. 
135, n. 10, p. 2329–2337, 2014.  



97 
 

ZHUANG, D. et al. TMZ-induced PrPc/par-4 interaction promotes the survival of 
human glioma cells. International journal of cancer. Journal international du 
cancer, v. 130, n. 2, p. 309–18, 2012.  

ZOU, J. et al. Repression of heat shock transcription factor HSF1 activation by 
HSP90 (HSP90 complex) that forms a stress-sensitive complex with HSF1. Cell, v. 
94, n. 4, p. 471–480, 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Anexos  

Artigo científico publicado (PMID: 28412969) 

Stem cells research and therapy (impact fator 4.5) 

Engagement of Cellular prion protein with the co-chaperone Hsp70/90 organizing 

protein regulates the proliferation of glioblastoma stem-like cells 

Rebeca Piatniczka Iglesia
1
, Mariana Brandão Prado

1
, Lilian Cruz

1
, Vilma Regina Martins

2
, 

Tiago Góss dos Santos
2
 and Marilene Hohmuth Lopes

1* 

1
Laboratory of Neurobiology and Stem cells, Department of Cell and Developmental Biology; 

Institute of Biomedical Sciences; University of Sao Paulo; Sao Paulo, Brazil. Postal Code 

05508-000. 

2
Laboratory of Cell and Molecular Biology, International Research Center; A.C. Camargo 

Cancer Center; Sao Paulo, Brazil. Postal code 02056-070. 

E-mail: R.P.I. (rebecapiglesia@gmail.com), M.B.P. (maribrandaop@gmail.com), L.C. 

(cruz.lilianlc@gmail.com), V.R.M. (vmartins@cipe.accamargo.org.br), T.G.S. 

(tsantos@cipe.accamargo.org.br), M.H.L. (marilenehlopes@gmail.com). 

Running title: PrP
C
 and HOP complex modulates GSCs biology  

*Corresponding author: Dr. Marilene Hohmuth Lopes; Email: marilenehl@usp.br or 

marilenehlopes@gmail.com. Address: Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 - Cidade Universitária 

"Armando Salles Oliveira", Butanta - Sao Paulo, SP, Brazil. Postal code 05508-000. 

Phone/fax: (55) (11) 26488256/(55) (11) 30917402. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rebecapiglesia@gmail.com
mailto:maribrandaop@gmail.com
mailto:cruz.lilianlc@gmail.com
mailto:vmartins@cipe.accamargo.org.br
mailto:tsantos@cipe.accamargo.org.br
mailto:marilenehlopes@gmail.com


99 
 

Iglesia et al. Stem Cell Research & Therapy 

DOI 10.1186/s13287-017-0518-1 
 

 
 
 

R E S E A R C H Open  Access 
 

Engagement of cellular prion protein with 
the co-chaperone Hsp70/90 organizing 
protein regulates the proliferation of 
glioblastoma stem-like cells 

 

Rebeca Piatniczka Iglesia
1

, Mariana Brandão Prado
1

, Lilian Cruz
1

, Vilma Regina Martins
2

, Tiago Góss Santos
2 
and 

Marilene Hohmuth Lopes
1*

 

 

 
 

Abstract 
 

Background:  Glioblastoma (GBM), a highly aggressive brain tumor, contains a subpopulation of glioblastoma 

stem-like cells (GSCs) that play roles in tumor maintenance, invasion, and therapeutic resistance. GSCs are therefore 

a promising target for GBM treatment. Our group identified the cellular prion protein (PrP
C
) and its partner, the 

co-chaperone Hsp70/90 organizing protein (HOP), as potential target candidates due to their role in GBM 

tumorigenesis and in neural stem cell maintenance. 

Methods:  GSCs expressing different levels of PrP
C 

were cultured as neurospheres with growth factors, and 

characterized with stem cells markers and adhesion molecules markers through immunofluorescence and flow 

cytometry. We than evaluated GSC self-renewal  and proliferation by clonal density assays and BrdU incorporation, 

respectively, in front of recombinant HOP treatment, combined or not with a HOP peptide which mimics the PrP
C 

binding site. Stable silencing of HOP was also performed in parental and/or PrP
C
-depleted cell populations, and 

proliferation in vitro and tumor growth in vivo were evaluated. Migration assays were performed on laminin-1 

pre-coated glass. 

Results: We observed that, when GBM cells are cultured as neurospheres, they express specific stemness markers 

such as CD133, CD15, Oct4, and SOX2; PrP
C 

is upregulated compared to monolayer culture and co-localizes with 

CD133. PrP
C 

silencing downregulates the expression of molecules associated with cancer stem cells, upregulates 

markers of cell differentiation and affects GSC self-renewal,  pointing to a pivotal role for PrP
C 

in the maintenance of 

GSCs. Exogenous HOP treatment increases proliferation and self-renewal of GSCs in a PrP
C
-dependent manner 

while HOP knockdown disturbs the proliferation process. In vivo, PrP
C 

and/or HOP knockdown potently inhibits the 

growth of subcutaneously implanted glioblastoma cells. In addition, disruption of the PrP
C
-HOP complex by a HOP 

peptide, which mimics the PrP
C 

binding site, affects GSC self-renewal  and proliferation indicating that the HOP-PrP
C 

complex is required for GSC stemness. Furthermore, PrP
C
-depleted GSCs downregulate cell adhesion-related 

proteins and impair cell migration indicating a putative role for PrP
C 

in the cell surface stability of cell adhesion 

molecules and GBM cell invasiveness, respectively. 

(Continued on next page) 
 
 

* Correspondence: marilenehl@usp.br; marilenehlopes@gmail.com 
1Laboratory of Neurobiology and Stem cells, Department of Cell and 

Developmental Biology; Institute of Biomedical Sciences, University of Sao 

Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 - Cidade Universitária “Armando Salles 

Oliveira”, Butanta - Sao Paulo, SP 05508-000, Brazil 

Full list of author information is available at the end of the article 

 
© The Author(s). 2017 Open Access This article is distributed  under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 

International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),  which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the 

Creative Commons  license, and indicate  if changes were made. The Creative Commons  Public Domain Dedication waiver 

(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)  applies to the data made available in this article, unless otherwise stated. 

 

 

 

 

mailto:marilenehl@usp.br
mailto:marilenehlopes@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continued from previous page) 

Conclusions: In conclusion, our results show that the modulation of HOP-PrP
C  

engagement  or the decrease of 

PrP
C 

and HOP expression may represent a potential therapeutic intervention in GBM, regulating glioblastoma 

stem-like cell self-renewal, proliferation, and migration. 
 

Keywords: Cellular prion protein, Hsp70/90 organizing protein, Glioblastoma, Stem cells, Proliferation, 
 
 

Background 

Glioblastoma   (GBM)  is the  most  common and  aggres- 

sive type of central  nervous  system  (CNS) tumor  and  is 

one  of the  most  lethal  human  cancers  [1]. This  aggres- 

sive behavior has been attributed to a highly proliferative 

subset  of cells called glioblastoma  stem-like  cells (GSCs) 

that  contribute to tumor  initiation  and therapeutic re- 

sistance  [2]. These  cells  are  thought to  be  responsible 

for maintaining GBM tumors  after therapy  and  repopu- 

lating them  after total resection  [3]. In addition,  they are 

involved in tumor  angiogenesis  [4] and immune  evasion 

[5], promoting tumor  progression. 

The   cellular   prion   protein   (PrPC)   and   the   Hsp70/ 

Hsp90  organizing  protein  (HOP)  modulate  several  stem 

role of the  HOP-PrP
C  

complex  in the  regulation  of GSCs 

by  downregulating  the  expression   of  PrP
C    

in  a  human 

GBM cell line cultured  as GSCs and by testing  how prolif- 

eration   and  self-renewal  properties  were  affected  in  the 

presence  of exogenous  HOP;  we also wished  to  evaluate 

the therapeutic potential  of targeting this complex using 

synthetic  peptides  in attempt to alter  GSC biology. Add- 

itionally, we investigated  whether  PrPC   may be used as a 

novel  biomarker   for  GBM  by studying  its  role  in  GSC 

stemness. 
 

 
Methods 

Proteins and  peptides 

Mouse  recombinant HOP  was purified  as previously  de- 

cell   functions.    PrP
C     

regulates   proliferation  and   self- scribed [23]. Human  pepHOP230–245
 (ELGNDAYKKKDFD 

renewal of neural stem cells (NSCs) [6], while HOP partic- 

ipates in the maintenance of pluripotent stem cells [7]. 

Previous  data from our  group  show that  PrP
C   

modulates 

NSC proliferation and self-renewal through  its interaction 

with HOP [6]. Both PrP
C  

and HOP also modulate  tumori- 

genesis, affecting the progression  and maintenance of dif- 

ferent  types  of cancers  [8]. PrP
C   

associates  with  a poor 

clinical outcome and survival in pancreatic ductal adeno- 

carcinoma  and  melanoma  [9, 10], and  with invasion  and 

metastasis  in gastric and breast cancers [8, 11, 12]. Deplet- 

ing  PrP
C    

inhibits   growth,   promotes  programmed  cell 

death  in gliomas [13], and sensitizes  tumor  cells to cyto- 

toxic drugs [14]. Likewise, HOP expression  correlates  with 

tumor  progression  [15], and  is associated  with prolifera- 

tion  [16, 17], invasion  [17], and  poor  patient  prognosis 

[18], and HOP has been described as an important regula- 

tor  of tumor  maintenance [19–21].  Recent  findings show 

that HOP-PrPC binding modulates  migration  and invasion 

of colorectal  cancer  cells [22]. Erlich et al. [16] reported 

that the interaction of PrP
C  

with HOP modulates  prolifer- 

ation in glioma cell lines, and data from our group showed 

that  higher  expression  of both  proteins  is correlated  with 

greater  tumor  proliferation and lower survival in patients 

with GBM [15]. In addition, blocking the HOP-PrP
C 

complex   decreases   tumor   growth   and  increases   sur- 

vival in  an  animal  model  [15],  making  it  a  potential 

target  for GBM therapy. 

While the HOP-PrPC complex participates  both in GBM 

tumorigenesis and in the maintenance of NSCs—which are 

believed  to  originate  GSCs—their  role  in  GSC biology is 

still unclear.  Therefore,  this  study  aimed  to  elucidate  the 

TAL) and  C-terminal pepHOP422–437   (GCKTVDLKPDW 

GKGYS) peptides were synthesized by GenScript (Piscataway, 

NJ, USA). 
 

 
Cell culture 

The human  U87 and U251 glioblastoma  cell lines (ATCC) 

were cultured  in DMEM-F12, supplemented with B27 (Cat 

No.  17504-044;  Gibco,  Gaithersburg, MD,  USA; 1:50) in 

the  presence  of 20 ng/ml epidermal  growth  factor  (EGF; 

Cat No. E4127; Sigma Aldrich,  St. Louis, MO,  USA) and 

basic fibroblast growth factor (bFGF; Cat No. F0291; Sigma 

Aldrich)  at  37 °C  under  5% CO2   to  form  neurospheres. 

The medium  was replaced every 2 days. After 1 week, cells 

were  treated   with   0.25%  trypsin   (Cat   No.  25200-056; 

Gibco) in HBSS (Cat No. 14170-112; Gibco) for 5 min  at 

37 °C. Trypsin was washed out and the cells were mechan- 

ically dissociated and plated for distinct assays. 
 

 
PrPC/HOP silencing 

U87 cells were infected  with lentiviral  particles  carrying 

two constructions targeted  to the human  PrP
C   

sequence 

[15]. Efficiency was low for shRNA-PrP1  and high for 

shRNA-PrP2.  Therefore,  shRNA-PrP1  was used to silence 

PrP
C   

to intermediary levels, while shRNA-PrP2  was used 

for low PrP
C  

expression. Replication-deficient lentiviral 

particles were produced in HEK293FT cells using the 

ViraPower Lentiviral Expressing System (Invitrogen) 

according  to  the  manufacturer’s  instructions.  Dr. 

Andrew  Hill (La Trobe  University, Australia)  kindly 

provided   the   constructs  for  shRNA-PrP
C   

sequences. 
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The   following  pLenti   constructs  were   used   for  the 

shRNA-PrP
C  

sequence: 

 
shRNA-PrP1: 5′-caccgcgtcaatatcacaatcaagccgaagcttgat 

tgtgatattgacgc-3′ 

shRNA-PrP2: 5′- caccagaacaacttcgtgcacgactcgaaaagtc 

gtgcacgaagttgttc-3′ 

 
Stable silencing of HOP was performed  using MISSION® 

shRNA (Sigma Aldrich) according to the manufacturer’s 

instructions using the following sequences: TRC 2.0; 

NM_006819 – Mission – SIGMA/TRCN0000243096 and 

TRCN0000243099. 

 
CRISPR/Cas9 for PrPC  knockout 

The  human   PrP
C    

gene  sequence   (NM_000311.3)   was 

used   to  design  the   guide  RNA  using  the   Optimized 

CRISPR Design (http://crispr.mit.edu/). gRNA sequences 

selected were: Hu PrP
C  

(Top1) CACCGgctgggggcagccg 

atacccg/Hu PrP
C  

(Bottom1) AAACcgggtatcggctgccccca 

gcC.  The  gRNAs  were  phosphorylated,  annealed,   and 

cloned  into  px330-U6-GFP  vector  (Addgene)  according 

to  the   Addgene   website   instructions.   The   construct 

was  sequenced,   transfected  into   the   U251   cell  line 

with lipofectamine 2000 (Invitrogen) following the 

manufacturer’s  instructions,  and  the  clones  were  iso- 

lated  by serial  dilution. 

 
Flow cytometry analysis 

Cells    (10
6
)    were    dissociated,     washed    twice    with 

phosphate-buffered saline (PBS), and incubated  with anti- 

PrP
C    

[23],  anti-CD133   (Cat  No.  130-090-852;  Miltenyi, 

Auburn,  CA, USA), CD15 (Cat No. FCMAB182F; 

Millipore, Temecula,  CA, USA), anti-E-cadherin (Cat No. 

610181;  BD Bioscience, San Diego, CA, USA), and  anti- 

integrin α6 (Cat No. ab97760; Abcam, Cambridge, UK) 

antibodies,  all at 1:50 dilution  in 0.5% bovine serum  albu- 

min (BSA) in PBS for 60 min at 4 °C. After washing, sam- 

ples  were  incubated   with  anti-mouse IgG  Alexa-488/PE 

(Cat No. A21200;  Invitrogen,  Carlsbad,  CA, USA; 1:200) 

or with anti-rabbit IgG Alexa-488/405  (Cat No. A21441; 

Invitrogen; 1:200) antibodies  for 60 min at 4 °C. For PrPC
 

internalization assays, cells were pre-incubated for 40 min 

in  250 μM  solution  of CuSO4   in  PBS plus  5% BSA at 

37 °C, followed  by antibody  incubation.  Only  secondary 

staining was used for the negative control. Cells were ana- 

lyzed by flow cytometry  for forward  scatter,  side scatter, 

and fluorescence  (FACSCanto II; BD Biosciences). 

 
Immunoblotting assays 

For  the  analysis  of  neurosphere  protein   extracts,  cells 

were  cultured   overnight  (2 × 10
5   

cells/well),  starved  for 

24  h,  treated   with   serum   or   recombinant  HOP   for 

15 min, and washed with cold PBS. Protein  extracts  were 

prepared   in  RIPA buffer  with  protease/phosphatase in- 

hibitors,  centrifuged  (10,000 × g), and then  loaded (5 μg) 

onto  a 10% SDS-PAGE gel, followed by immunoblotting 

with polyclonal anti-HOP (1:10,000) [23], anti-phospho 

Erk1/2  (Cat  No.  4370S;  Cell  Signaling,  Danvers,  MA, 

USA; 1:4000), anti-Erk1/2 (Cat  No.  4695S;  Cell Signal- 

ing;  1:4000)  or  anti-PrPC  [23].  Anti-GAPDH  (Cat  No. 

G9545; Sigma Aldrich)  or anti-actin antibodies  (Cat No. 

A2103;  Sigma  Aldrich)   were  used  as  protein   loading 

controls. 

 
Immunofluorescence staining 

For PrP
C  

and Oct4 staining, whole neurospheres were 

harvested,  fixed  in  4% paraformaldehyde, and  paraffin- 

embedded.   For   Ki67  experiments,  xenografts   (Balb/c 

nude mice) were resected,  fixed in 4% paraformaldehyde, 

and paraffin-embedded. Slides with 3-μm sections were 

prepared  for immunofluorescence. Sections were incu- 

bated   in   xylol   at   60   °C  for   paraffin   removal   and 

immersed  in citrate  buffer, pH  6.0, for 1 h at 96 °C for 

antigen  retrieval.  Sections  were then  blocked  for 1 h at 

room  temperature (RT) in 5% BSA in PBS and incubated 

overnight  at RT with anti-PrPC  (1:50) [23] or anti-Oct4 

(Cat No. 2840S;  Cell signaling; 1:50) in 1% BSA in PBS. 

After washing, slides were incubated  for 1 h at RT with 

anti-mouse   Alexa-488   (Cat   No.   A21202;   Invitrogen; 

1:1000) or anti-rabbit Alexa-546 (Cat No. A10040; Invi- 

trogen;   1:1000),  and   stained   with  TO-PRO   (Cat   No. 

T3605;  Molecular  Probes,  Eugene, OR, USA) for nuclei. 

For other markers, whole neurospheres were harvested, 

plated  on coverslips previously treated  with poly-L-lysine 

and   fixed   in   4%  paraformaldehyde.  Coverslips   were 

blocked  for 1 h at RT with  5% BSA plus  0.3% triton  in 

PBS. Coverslips  were  incubated   overnight   at  RT  with 

anti-PrPC  (1:100) and  anti-HOP (1:100) [23], anti-nestin 

(Cat  No.  N5413;  Sigma  Aldrich;  1:100), anti-Musashi1 

(Cat  No.  5663P;  Cell  Signaling;  1:100),  anti-Sox2  (Cat 

No.   ab75485;   Abcam;   1:100),  anti-βIII   tubulin   (Cat 

No.  5568S; Cell  Signaling;  1:100), anti-β  catenin   (Cat 

No. ab32572; Abcam; 1:100), anti-CD133  (Cat No. 

MAB4399;  Millipore;  1:100), anti-GFAP  (Cat No. Z0334; 

Dako, Cambridge,  UK; 1:100) or anti-E-cadherin (Cat No. 

610181;  BD Bioscience;  1:100) in 1% BSA 0.1% triton  in 

PBS. After washing, coverslips  were incubated  for 1 h at 

RT with anti-mouse Alexa-488 (Cat No. A21202; Invitro- 

gen; 1:1000) or anti-rabbit Alexa-546 (Cat No. A10040; 

Invitrogen; 1:1000), and stained with TO-PRO  (Cat No. 

T3605; Molecular  Probes) or DAPI (Cat No. D1306; Invi- 

trogen)  for nuclei. Cells were imaged on a Leica TCS SP2 

II laser scanning confocal system. 

 
Cell proliferation assay 

Whole  neurospheres were harvested  and  plated  on 

coverslips previously treated  with poly-L-lysine in DMEM- 

http://crispr.mit.edu/
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F12 supplemented with B27 at 37 °C. Control  cells were 

treated  only with the growth  factors (20 ng/ml) EGF (Cat 

No.  E4127;  Sigma  Aldrich)  and  bFGF  (Cat  No.  F0291; 

Sigma Aldrich), and for HOP treatments cells were treated 

with growth  factors  and  recombinant HOP  and/or HOP 

peptides  (1 μM) for 24 h. Cells received  a 60-μM  BrdU 

pulse 3 h prior  to fixation in 4% paraformaldehyde. Fixed 

cells were treated  with HCl 2 N for 30 min, washed with 

borate  buffer, and  permeabilized  with 0.3% Triton  X-100 

in  PBS for 15 min.  Cells were  blocked  in  0.3% Triton 

5% BSA in PBS for 1 h and  stained  with  biotin-conju- 

gated anti-BrdU (Cat No. MAB3262B; Millipore; 1:100), 

Strepta-AlexaFluor-546  (Cat  No.  S11225;  Molecular 

Probes;  1:500),  and  DAPI  (Cat  No.  D1306;  Invitrogen; 

1:500) for nuclei. Images were taken from at least four 

microscopic   fields (Zeiss AxioVertA1)  for  each  duplicate 

per treatment and analyzed on ImageJ software (NIH). The 

percentage  of BrdU-positive  nuclei in the total number of 

nuclei  (DAPI)  was  calculated.  HOP-silenced populations 

were plated  24 h prior  to performing  the transfection and 

proliferation  assays (as described above). For colorimetric 

assays, cells were treated  with growth  factors  and  recom- 

binant  HOP and/or HOP peptides (1 μM) for 24 h and the 

Cell Proliferation  ELISA BrdU kit (Cat. No. 11647229001; 

Roche,  Indianapolis,  IN,  USA) was utilized  according  to 

the manufacturer’s instructions. 

 
Clonal density assay 

Neurospheres were treated  with  0.25% trypsin  (Cat  No. 

25200-056; Gibco) in HBSS (Cat No. 14170-112; Gibco) 

for 20 min  at  37 °C. Trypsin  was washed  out  and  cells 

were   mechanically   dissociated.   In   each   well  (96-well 

plate), 200 cells were plated in triplicates per condition 

(control   or  treatment  with  500nM  recombinant  HOP 

and/or HOP  peptides).  Cells were  treated  every 48 h for 

1 week. Images  were  acquired  through light  microscopy 

(Zeiss PrimoVert)  and the number  and size of neurospheres 

were evaluated and compared  between  conditions  with the 

ZEN software  (Zeiss). The  optimal  concentration of HOP 

for self-renewal or proliferation  assays was chosen based on 

previous experiments of dose-response curve (data not 

shown) or according  to previous data [6], respectively. 

 
Migration  assay 

Neurospheres   were   plated    on   coverslips   previously 

treated   with  poly-L-lysine  and  laminin-1   (5  μg/ml)  in 

DMEM-F12   supplemented  with  B27,  and  the  growth 

factors  EGF (Cat  No. E4127; Sigma Aldrich)  and  bFGF 

(Cat  No.  F0291;  Sigma  Aldrich)  and  2% fetal  bovine 

serum  (FBS; Lot No. 003/14; Vitrocell, Campinas,  Spain), 

and  cultured   for  24  h  at  37  °C. Images  were  acquired 

through light microscopy  (ZeissPrimoVert) and the halo 

of migration  was compared  to neurosphere radius to 

evaluate  cell migration  using  ZEN software  (Zeiss). For 

cell  scratch   assays,  neurospheres  were  dissociated  and 

plated  0.2 × 10
6  

per well (six-well plate), the scratch  was 

performed,  and  images  were  acquired  at  0 h  and  24 h 

after the scratch.  Images of three  experimental replicates 

were  acquired   using  Zeiss  PrimoVert   microscope   and 

the distance  of each scratch  closure  after 24 h was mea- 

sured  by comparing  with  the  images  at  time  0 h using 

ZEN software (Zeiss). 

 
In vivo tumor growth 

Institutional guidelines  for animal  welfare were followed 

and the study approved  by the Animal Ethics Committee 

of the Institute of Biomedical Sciences/University of Sao 

Paulo  (book 03, page 15, protocol  number 002 of 04/03/ 

2014). Neurospheres (1 × 106) as single cells were injected 

subcutaneously into the flank of female Balb/C nude mice 

(12 weeks old) in PBS. Tumor growth was measured  every 

2 days and  euthanasia  by CO2   saturation was performed 

on  day 10 after  tumor  detection.  Tumors  were  resected 

and fixed in paraformaldehyde 4%. 

 
Statistical analysis 

One-way   analysis  of  variance   (ANOVA)   followed  by 

Tukey’s  post-hoc   test  was  used  for  multiple   compari- 

sons. A p value <0.05 was considered  statistically signifi- 

cant.  The  non-parametric Student’s  t test  was also used 

in migration  assays. Mean  values represent at least three 

independent data  sets; error  bars represent standard er- 

rors of the mean (SEM). 

 
Results 

Characterization of neurosphere culture from GBM cell line 

We compared the expression  of several stem cell markers 

in monolayer  and  neurosphere cultures  of the  U87 glio- 

blastoma  cell line.  Neurospheres showed  higher  expres- 

sion   of  the   stem   cells  markers   CD15,  CD133,  Oct4, 

Musashi-1,  and Sox2, suggesting enrichment in the num- 

ber of stem-like  cells and  thus  supporting the  use of the 

neurosphere-formation assay as a model  to  study  GSCs 

(Fig. 1a–d). However, U87 monolayer  cultures  and neuro- 

spheres  presented similar expression  of the neural precur- 

sor marker  nestin (Fig. 1c). 

 
Effect of PrPC  modulation on the  expression of stem-cell 

markers 

Due  to  their  roles  in  GBM  and  NSCs, PrP
C   

and  HOP 

were proposed to modulate essential functions in GSC 

biology.   To   better    understand   these    functions,    an 

shRNA lentivirus  system was used in the U87 cell line to 

silence   PrPC    to   intermediary  (shRNA-PrP1)   and   low 

(shRNA-PrP2)  levels (Fig. 1e  and  f ). The  CRISPR/Cas9 

technique was used to generate  PrP
C  

knockout  U251 cells 

(Fig. 1g). U251 clone 2 presented clear depletion  of PrP
C 

expression  (PrP
KO

) and was selected to perform  functional 



103 
 

 
 
 
 

 

 

Fig. 1 (See legend on next page.) 
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(See figure on previous page.) 

Fig. 1 Characterization of glioblastoma U87 and U251 neurospheres. a Immunofluorescence for CD133 (green) in U87 cultured as monolayer plus 

serum (left) or neurospheres (right). Nuclei  staining (TO-PRO) shown in red. b Dot plot for CD133 expression in monolayer cultured with serum (left) 

and neurospheres (right). CD133+  cells shown in red and CD133– cells in black. c Immunostaining for the stem cells markers Oct4, Musashi-1, Sox2, 

and Nestin (green) in monolayer (upper) and neurospheres (lower), with nuclei staining (TO-PRO) shown in red. d Dot plot graph for CD15 

expression in monolayer cultured with serum (left) and as neurospheres (right). CD15+  shown in red and CD15– in black. e Cellular prion protein 

(PrPC) expression assessed by flow cytometry in parental (orange), shRNA-PrP1 (green), or shRNA-PrP2 (red) populations. Negative control shown in 

blue (only secondary antibody staining). f Immunofluorescence for PrPC (green), in parental (left), shRNA-PrP1  (middle), or shRNA-PrP2 (right) populations. 

Arrow indicates staining on the cell surface and arrowhead in the perinuclear region. Nuclei staining (TO-PRO) shown in red. g Immunoblot for Hsp70/ 

90 organizing protein (HOP) (top) and PrPC (bottom) expression in U251 knockout (PrPKO) clones (1 and 2) compared to the parental (Ptl) population. 

GAPDH was used as the loading control. Note that the smear for PrPC immunostaining is due to the different glycosylated isoforms. h Flow cytometry 

for PrPC expression in the U251 populations parental (left) and U251 PrP-knockout clone 2 (PrPKO) (middle). IgG isotype (right) was used as the 

negative control 
 

 

experiments (Fig. 1g and h). Both monolayer  populations 

(shRNA-PrP1and shRNA-PrP2),  previously  used  in  [15], 

and also PrP
KO 

were cultured  as neurospheres. 

Compared to monolayer  cells, PrP
C  

is upregulated in 

neurospheres (Fig. 2a); therefore,  the detection  of its ex- 

pression   may  indicate   tumor   enrichment  in  stem-like 

populations. Additionally,  the  stem  cells marker  CD133 

was co-expressed  with PrP
C  

and co-localized partially on 

the plasma membrane of neurospheres (Fig. 2b), being 

internalized  with  PrP
C   

in  the  presence  of  copper  pre- 

senting  a similar endocytosis  profile (Fig. 2c and d), sug- 

gesting   that   these   molecules   can   form   a  functional 

complex on the membrane domain. 

The  stem  cell marker  CD133  expression  is decreased 

in the U87 PrP2 population compared to the parental 

population (Fig. 2e), and  Sox2 had  higher  expression  in 

the  parental   population  than   in  the  PrP2  population 

(Fig. 2f ). Musashi-1,  on the other  hand, presented differ- 

ent cellular locations: nuclei for parental  population and 

cytoplasm  for PrP2 (Fig. 2f ). No significant  difference  in 

expression of the neural precursor marker nestin was 

observed  between  populations (Fig. 2f ). Cellular  differ- 

entiation  markers, such as GFAP and βIII-tubulin, were 

highly expressed  in PrP2 cells compared to parental  neu- 

rospheres  after  serum  stimulation (Fig. 2g). These  find- 

ings reveal a potential  role for PrPC   in the  regulation  of 

the GSC multipotent status. 
 

 
The PrPC-HOP complex modulates GSC proliferation 

Recently, our group described  that the expression  of PrP
C 

and HOP associates with GBM malignancy [15] and, con- 

sidering   that   GBM  contains   stem   cells  implicated   in 

tumor  development, we evaluated  the  role  of the  PrP
C
- 

HOP  interaction in  GSC biology. We  observed   a  clear 

co-localization   of  PrP
C    

and  HOP  on  the  cell  surface 

of neurospheres (Fig. 3a) and  both  proteins  are  highly 

expressed  in  neurospheres (Fig. 3b). In  addition,  GSC 

neurospheres  from   both   parental    and   shRNA-PrP
C 

populations present  equivalent endogenous (Fig. 3c and d) 

and  secreted  (Fig. 3e and  f ) HOP  levels, indicating  that 

the expression  pattern of HOP is not affected by PrP
C  

ab- 

lation in GSCs. 

We  evaluated  the  effect  of  exogenous  (recombinant) 

HOP    and   synthetic    peptides    (pepHOP230–245    which 

mimics the PrP
C  

binding site, and peptide  pepHOP422–437 

used as the control)  on the proliferation of parental,  PrP1, 

and PrP2 neurospheres. After 24 h of treatment, there was 

a significant  increase  in  proliferation of parental  and  of 

PrP1 neurospheres treated  with HOP,  compared to PrPC
 

silenced cells (PrP2) (Fig. 3g). On the other  hand, popula- 

tions pre-treated with pepHOP230–245 were unable to pro- 

liferate in the  presence  of HOP  (Fig. 3g), suggesting  that 

pepHOP230–245 is able to block the PrP
C
-HOP interaction 

and impair GSC proliferation.  Moreover, we observed that 

HOP activates the Erk1/2 pathway only in neurosphere 

cultures  expressing  high  levels of  PrP
C   

(Fig. 3h  and  i). 

PrP
C
-depleted  cells  have  increased  basal  levels  of 

phospho-Erk1/2 (Fig. 3h and  i), corroborating our  previ- 

ous  data  in  primary  cultures  from  PrP
C   

knockout   mice 

and literature  data in different cell types [24–26]. Similar 

results were obtained  using an additional  glioblastoma  cell 

line (U251). As shown  in Fig. 3j the  positive HOP  effect 

upon proliferation was also abrogated  by HOP230–245 pep- 

tide  in U251  PrP
C
-expressing cells, as well as being  ob- 

served with U87 (Fig. 3g). Neurospheres from the PrP
C 

knockout  U251 cell line present  a very low proliferation 

rate  when  compared to  parental  cells (Fig. 3j). Together 

these  findings indicate  that  PrP
C
-HOP interaction is able 

to sustain  the  proliferation of GSCs of distinct  glioblast- 

oma cell lines. 

 
HOP silencing  impairs  GSC proliferation 

To determine the contribution of HOP towards GSC 

proliferation,   we  silenced  HOP  expression   in  parental 

and   PrP2  populations.  Decreased   expression   of  HOP 

was confirmed  by immunoblotting (Fig. 4a and  b). The 

expression  of PrPC  was also addressed  in HOP knockdown 

cells (HOP
KD

)  and  showed  a slight decrease  compared  to 

the  parental   population (Fig. 4c).  The  proliferative  basal 

levels were affected in both HOP
KD 

and PrP2/HOP
KD 

pop- 

ulations (Fig. 4d); however, the treatment with recombinant 
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Fig. 2 Stem cells marker expression in cellular prion protein (PrPC)-depleted neurospheres. a PrPC expression assessed by flow cytometry in parental 

monolayer (red) and neurosphere (green) cultures. Negative control shown in blue (only secondary antibody staining). b Immunofluorescence for PrPC  

(red) and CD133 (green) in parental neurospheres shows co-localization on the cell surface. c Dot plot of CD133 and PrPC expression in parental 

neurospheres in the absence (–Cu2+) or presence (+Cu2+) of CuSO4 250 μM. d Histogram for PrPC and CD133 in the absence (–Cu2+) and presence 

(+Cu2+) of CuSO4 250 μM. Negative control shown in blue (only secondary antibody staining). e Dot plot of CD133 expression in parental (left) and 

shRNA-PrP2 (right) neurospheres. CD133+  shown in red and CD133–  shown in black. f Immunofluorescence for the stem cells markers musashi-1, nestin, 

Sox2, and CD133 (green) in parental (upper) and shRNA-PrP2 (lower) neurospheres. Nuclei staining (TO-PRO) shown in red. g Immunofluorescence for 

the cell differentiation markers  GFAP and βIII-tubulin (green) in parental (left) and shRNA-PrP2 (right) neurospheres after 5 days of serum treatment. 

Nuclei staining (TO-PRO) shown in red 

 
 

HOP  is  able  to  rescue  the  proliferation   phenotype in 

PrP
C
-positive cells (Fig. 4d). Together,  these results 

indicate   both   PrP
C    

and   HOP   as  key  players  in  the 

regulation  of GSC proliferation. 

 
PrPC  and  HOP depletion decreases GSC tumorigenicity in 

vivo 

Neurosphere  cells  expressing   different   levels  of  PrP
C

 

and/or HOP  were  injected  subcutaneously  into  Balb/c 

nude   mice  flanks  and   tumor   growth   was  evaluated. 

As  depicted   in  Fig.  4e,  cells  expressing   PrP
C    

grew 

rapidly,   while   ablated   cells  for   PrP
C     

(PrP2)   and/or 

HOP  (HOP
KD

)  showed  slower  or  no  tumor  formation. 

Histological   sections  of  resected   tumors   showed  that 

PrP
C    

or  HOP   silencing   caused   cell  proliferation  re- 

duction,  as depicted  by Ki-67 nuclear  immunostaining 

(Fig. 4f and  g). These  data  support  our  in vitro  assays 

and   highlight   the   importance  of  PrP
C    

and   HOP   in 
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Fig. 3 Hsp70/90 organizing protein (HOP) promotes proliferation of neurospheres dependent  on cellular prion protein (PrPC) by activating the 

Erk1/2 signaling pathway. Immunofluorescence for PrPC (green) and HOP (red) in parental neurospheres shows co-localization on the cell surface 

in non-permeabilized cells (a) and expression of both proteins in the cytoplasm in permeabilized cells (b). Nuclei staining (TO-PRO) in shown in blue. A  

higher magnification field is shown in the inset. c Immunoblot for HOP in parental (Ptl), shRNA-PrP1  (PrP1), and shRNA-PrP2 (PrP2) neurospheres. 

GAPDH was used as the loading control. d Densitometry analysis of immunoblot; values of three independent experiments are expressed relative to 

control (parental). e Immunoblot of conditioned medium of parental (Ptl), shRNA-PrP1  (PrP1), and shRNA-PrP2 (PrP2) PrPC-depleted populations. Total 

protein extract (Ext). GAPDH immunodetection was used as cell lysis control. f Densitometry analysis of immunoblot; values of three independent 

experiments are expressed relative to control (parental). g U87 neurospheres treated with HOP and/or peptides pepHOP230–245 or pepHOP422–437 

(1 μM), combined or alone, compared to untreated control. Percentage of BrdU-positive cells in all conditions in relation to total number of cells 

(n = 6, *p < 0.005). h Immunoblot of phosphorylated Erk1/2 and total Erk1/2 in parental and shRNA-PrP2 neurospheres for basal levels (Ctrl), fetal bovine 

serum (FBS), or recombinant HOP treatments (HOP) for 20 min. GAPDH was used as the loading control. i Densitometry of the relative values of ERK1/2 

activation are represented by the ratio of p-ERK and total ERK1/2 in parental and shRNA-PrP2 neurospheres after treatment with recombinant HOP or 

FBS. j U251 neurospheres of parental and U251 knockout (PrPKO) populations treated with HOP and/or peptides pepHOP230–245 or pepHOP422–437 

(1 μM), combined or alone, compared to untreated control. BrdU-positive cells detected by spectrophotometry (n = 4, p < 0.05, ANOVA followed by 

Tukey post-hoc test) 
 

 

tumor   maintenance  through  the  modulation  of  GSC 

proliferation. 

 
Self-renewal  of GSCs depends on PrPC  expression and  its 

interaction with HOP 

Since the proposal  that  NSCs originate  GSCs, important 

data  describing   the  induction  of  NSC  self-renewal  by 

HOP-PrP
C  

interaction has emerge,  supporting a function 

for PrP
C  

and HOP  in GSC biology [6]. Thus, self-renewal 

was evaluated  by formation  of secondary  neurospheres in 

clonal  density  assays. Cells expressing  lower  PrP
C   

levels 

(PrP2 population) formed  fewer colonies when compared 

to parental  and PrP1 populations (Fig. 5a). HOP increased 

the number of neurospheres in parental  and PrP1 popula- 

tions  when  compared  to  untreated cells.  However,  any 

HOP  effect  was  observed  in  the  PrP2  population  that 

lacked PrP
C  

(Fig. 5a). These results  indicate  that PrP
C  

ex- 

pression  is required  for self-renewal  and is also necessary 

to  mediate  HOP  activity.  Neurosphere formation   medi- 

ated by HOP-PrP
C 

interaction was abrogated  in the pres- 

ence  of pepHOP230–245,  which  mimics  and  competes  for 

the PrP
C  

binding site. The control  peptide  pepHOP422–437 

(Fig. 5a) did not have any effect. 

As previously described, PrP
C  

ablation decreases neu- 

rosphere  number  (Fig. 5a) probably by downregulating 

essential  molecules  involved  in  stem  cell  maintenance 

(Fig. 2), supporting its previously suggested  role in stem- 

ness. The  smaller  size of neurospheres formed  by PrP
C
- 

depleted  cells (compared to their  counterparts) suggests 

a putative  role  for PrP
C   

in GSC cell adhesion  mainten- 

ance (Fig. 5b; Additional  file 1: Figure S1A). To address 

this  issue,  the  expression  of E-cadherin   and  β-catenin, 
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Fig. 4 Cellular prion protein (PrPC) and/or Hsp70/90 organizing protein (HOP) knockdown suppresses cell proliferation and tumor growth in vivo. 

a Immunoblot for HOP expression in U87 non-target (NT), shRNA-HOP  (HOPKD), or shRNA-PrP2/HOP  (PrP2/HOPKD) populations. Actin was used as 

the protein loading control. b Immunoblot densitometry analysis; values of three independent  experiments are expressed relative to control 

(parental). c Dot plot for PrPC expression of U87 parental and HOPKD populations. PrPC+ cells shown in red and PrPC– cells shown in black. d. Colorimetric 

BrdU incorporation assay in U87 parental, HOPKD, PrP2, or PrP2/HOPKD populations. Values of four independent experiments are expressed relative to 

control (parental). *p < 0.05, ANOVA followed by Tukey post-hoc test. e U87 neurospheres cells from parental, PrP2, HOPKD, or PrP2/HOPKD  populations 

(1 × 106 cells) were implanted into the flank of nude mice and the tumor growth was monitored daily. Data represent tumor volume on day 10 after 

tumor detection (n = 4, *p < 0.05, ANOVA followed by Tukey post-hoc test). f Tumors were resected, fixed, paraffin embedded, and immunostained for 

Ki67. Representative images of Ki67 labeling (red) and DAPI (nuclei, blue). g Values represent the percentage of Ki67-positive cells relative to total number 

of cells (nuclei, DAPI staining) 
 

 
key components of adherens  junctions,  was evaluated  in 

PrP2   neurospheres  and   parental   control   populations. 

The expression  of E-cadherin  is associated  with PrP
C  

on 

the  cell surface; this  was more  obvious  for the  parental 

population,  where  there   was  higher   expression   of  E- 

cadherin  (Fig. 5c) and a clear double staining  for both 

proteins  in neurosphere cells (Fig. 5d). Although  the cell 

membrane of parental  cells had  high  E-cadherin  expres- 

sion, PrP2 had abundant cytoplasmic  E-cadherin  (Fig. 5e). 

Parental and PrP2 neurospheres expressed β-catenin 

abundantly   at  similar  levels. However,  there  was an  in- 

tense  co-localization  of β-catenin  and  PrPC   in  the  same 

membrane  domain   of  parental   neurospheres,  while  in 

PrP2  neurospheres the  β-catenin   expression  was diffuse 

(Fig. 5f ). This  may suggests  that  PrP
C   

plays a role in E- 

cadherin  recruitment to  the  cell membrane and,  conse- 

quently, on β-catenin  engagement. 

Due to its putative function as a scaffold protein and 

multiprotein assembly  platform  on  the  cell surface,  we 

also  tested  if additional  anchorage-dependent  cell  pro- 

cesses, such  as migration,  was altered  in PrPC-depleted 

cells. Additionally,  migration  on  laminin  is impaired  in 

PrP
C
-silenced cells compared to parental  neurospheres 

(Fig. 5g and  h; Additional  file 1: Figure S1B). Moreover, 

the surface expression  of integrin  α6β1, a laminin  recep- 

tor, was verified. Integrin  α6 expression is clearly more 

evident   in   parental   neurospheres  compared  to   PrP2 

(Fig. 5i) and is co-expressed  with PrP
C
, while integrin  β1 

expression   is  apparently   similar   in  both   populations 

(Fig.  5j).  However,  a  high  co-localization   of  integrin 

β1  and  PrP
C    

was  observed  (Fig. 5k),  suggesting  that 

PrP
C    

plays  a  key  function   in  enhancing   cell  surface 

stability  of  cell  adhesion   molecules,  thereby  modulat- 

ing the  invasive process. 

 
Discussion 

In this study, the role of the PrP
C
-HOP complex in the 

regulation  of GSC biology was evaluated.  First, we dem- 

onstrated that  our model  of neurospheres expressed  sev- 

eral   markers   of  stemness.   The   expression   of  CD15, 

CD133, Oct4, Musashi-1, and Sox2 was increased in 

neurospheres compared to a non-stem condition  (mono- 

layer), validating  our  experimental model  (Fig. 1). PrPC
 

expression  was  higher  in  neurospheres than  in  mono- 

layer  cultures   (Fig.  2a)  and,  since  the  enrichment  of 

GBM cultures with stem cells leads to more malignant 

tumors  in vivo [27], these  data  support  previous  results 

from our group  which show that  PrPC  expression  is cor- 

related with tumor  aggressiveness [6, 15]. 

PrP
C   

expression  seems to be associated  with stem-like 

properties,  since  its silencing  led to  a differentiated  ex- 

pression of stem cell markers. Compared to parental 

neurospheres, CD133 expression  decreased  and Sox2 ex- 

pression  became  undetectable in PrP
C
-depleted popula- 

tions  (Fig. 2e and  f ). Previous  studies  have  shown  that 

CD133 and Sox2 are exclusively expressed  at perinecrotic 

and  perivascular   regions  associated   with  stem-like   cell 

pools, and that  nestin  and Musashi-1  are homogeneously 
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Fig. 5 Cellular prion protein (PrPC) promotes GSC self-renewal  binding HOP and modulates cell surface adhesion molecule stability. Neurosphere 

number (a) or size (b) after 1 week treatment every 48 h with Hsp70/90 organizing protein (HOP) and peptides pepHOP230–245 and pepHOP422–437 

(1 μM), combined or alone (500nM), compared to control (n = 6, *p < 0.05, ANOVA followed by Tukey post-hoc test). c Dot plot of E-cadherin expression 

in parental and shRNA-PrP2 neurospheres. E-cad+  cells shown in red and E-cad–  cells shown in black. d Dot plot of E-cadherin and PrPC expression in 

parental and shRNA-PrP2 neurospheres. e Immunofluorescence for E-cadherin (green) in parental and shRNA-PrP2 neurospheres, showing expression 

on the cell surface (parental) and in the perinuclear region (shRNA-PrP2). Nuclei (TO-Pro) stain shown in red. f PrPC (green) and β-catenin (red) expression 

and co-localization (yellow) of parental and shRNA-PrP2 neurospheres. g Migration assay, ratio between cell migration distance (halo), and neurosphere 

size for parental and shRNA-PrP2 neurospheres 24 h after plating on laminin-1 (n = 3, *p < 0.05). h Cell scratch assay; images of three experimental 

replicates were acquired and the distance of each scratch closure after 24 h was measured by comparing with the images at time 0 h for parental and 

shRNA-PrP2 neurospheres plated on laminin-1 (n = 4, *p < 0.05). i Dot plot of α6 integrin and PrPC expression in parental and shRNA-PrP2 neurospheres. j 

Immunofluorescence for β1 integrin (green) of parental and shRNA-PrP2 neurospheres. Nuclei (TO-PRO) stain shown in red. k. PrPC (green) and β1 integrin 

(red) expression and co-localization (yellow) of parental and shRNA-PrP2 neurospheres. Nuclei (TO-PRO) stain shown in blue; a higher magnification is 

shown in the inset 
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expressed  across  the  tumor,  identifying  precursors [28]. 

PrP2 neurospheres expressed  Musashi-1  in the cytoplasm 

in contrast to parental  neurospheres, where  it segregated 

preferentially  to cell nuclei (Fig. 2f ). Nuclear expression  of 

Musashi-1   has  been   associated   with  activation   of  the 

Notch  pathway  in  gliomas  [29, 30] which,  in  turn,  may 

lead to increased  tumor  malignancy  via induction of pro- 

liferation  and  therapy  resistance  [31]. The  expression  of 

nestin   was  similar  in  parental   and  PrP2  neurospheres 

(Fig. 2f ). Expression of differentiation markers  is more evi- 

dent in PrP2 neurospheres compared to the parental 

population after serum  stimuli (Fig. 2g). Together,  our re- 

sults suggest that  parental  neurospheres have a stem-like 

phenotype  with some precursor cells, and that the PrP2 

population has precursors and  cells committed to a spe- 

cific phenotype.  Indeed,  the function  of PrPC  in stem cell 

biology has been broadly studied. PrP
C  

has been described 

as an important molecule  for neural  commitment and for 

the  proliferation of precursors [32]. In  tumor   stem-like 

cells,  PrP
C    

promotes  proliferation  and  migration   [11]. 

PrP
C    

interacts   with  the   cell  surface   protein   CD44,  a 

marker  for several types of cancer stem-like  cells [33] that 

associates with tumor-initiating and metastatic capacities 

and  promotes  epithelial-mesenchymal transition  (EMT) 

and tumor  growth after resection  [34]. 

A possible  interaction between  PrPC   and  CD133  was 

also observed given their co-expression and localization  on 

the  cell surface  of parental  neurospheres (Fig. 2b and  c). 

PrP
C  

and CD133 were previously shown to localize to the 

same membrane domains  (lipid rafts), modulating differen- 

tiation and stemness, respectively [35]. Additionally, a re- 

duction   in  cell  surface  expression   of  CD133  associated 

with PrPC   was observed  after copper  stimulus,  suggesting 

PrP
C  

as a carrier for CD133 internalization (Fig. 2c and d). 

PrP
C   

is constitutively  endocytosed via clatrin-coated pits 

[36] and copper ions reversibly stimulate this endocytic 

pathway   [37].  CD133   has   been   shown   to   affect   the 

clathrin-endocytosis process  [38] and trafficking down the 

endosomal and lysosomal pathway for degradation [39]. 

Remarkably, the cytoplasmatic  domain  of CD133 binds β- 

catenin   and  the  downregulation  of  CD133  increases  β- 

catenin degradation and impairs tumor  growth in vitro and 

in  vivo [39]. Indeed,  the  β-catenin   localization  was  per- 

turbed  in PrPC-depleted cells (Fig. 5f ), suggesting  the cen- 

tral   role  of  PrP
C    

in  the   stabilization   of  the   signaling 

module on the cell surface. 

PrP
C
-depleted populations formed  less secondary  neu- 

rospheres   (Fig.  5a),  suggesting  that   withdrawing   PrP
C

 

impairs  self-renewal ability. This supports the hypothesis 

that PrP
C  

can act as an important player in stemness 

maintenance and that  its dowregulation induces  cell line 

commitment, corroborating recent  evidence  that  showed 

a less oncogenic phenotype  in PrP
C
-depleted GSCs [40]. 

Thus, it is possible that PrP
C  

acts as an essential molecule 

for GSC biology and is capable of maintaining an undiffer- 

entiated  state   in  this  GBM  subpopulation  and,  since 

its  expression   may  indicate   tumor   enrichment  with 

stem-like  cells, it  may  be  used  as  a  tumor   progression 

marker.  Interesting,   the  effect  of temozolomide, a com- 

mon   chemotherapeutic  agent  for  brain  tumors,   is  en- 

hanced  in PrPC-depleted glioma cells, supporting PrPC  as 

an effective target for GBM [41]. 

As a number of studies  show that  PrP
C   

acts as a scaf- 

fold   protein,   assembling   signaling   platforms   on   the 

plasma membrane to elicit several biological processes 

including  in stem  cells (reviewed  in [8, 42]), we looked 

for alterations  in the expression  of cell adhesion  proteins 

on the  cell surface  of GSCs. We  observed  a decrease  in 

E-cadherin   and  integrin  α6  expression  on  the  cell sur- 

face of PrPC-silenced populations (Fig. 5c, d and  i), and 

detected  E-cadherin  in the  cytoplasm  (Fig. 5e). The  ex- 

pression  of these proteins  was also associated  with PrP
C

, 

as E-cadherin- or integrin α6-positive cells were almost 

exclusively positive  for PrP
C   

(Fig. 5d and  i). Integrin  β1 

expression was detected  in both parental and PrP2 neu- 

rospheres,  and co-localized  with PrP
C  

on the cell surface 

(Fig. 5j and  k). In  addition,  GSC migration  on  laminin 

was impaired  in PrP
C
-depleted cells (Fig. 5g and  h). In- 

deed, it has been demonstrated that  PrP
C   

participates in 

E-cadherin   recruitment  to  the  cell  surface  [43]  with 

no  significant  differences  verified  in  transcripts levels 

[43, 44]. Interestingly,  it  was demonstrated that  PrP
C
- 

null mice present  increased paracellular  permeability, with 

lower  levels of E-cadherin,  desmoplakin,  occluding,  and 

other  proteins  related  to  cell-cell  junctions   in  intestinal 

tissues [45]. Furthermore, it was reported that PrP
C  

is able 

to regulate β1 integrin adhesiveness modulating ligand- 

induced changes in integrin activation [46]; however, its 

depletion  had  no  effect  on  total  β1  integrin  expression 

levels [47]. These  data  suggest that  PrP
C   

may be capable 

of recruiting  cell adhesion  molecules  to the cell surface of 

GSCs,  raising  the  hypothesis  of  PrP
C   

modulating 

invasion-related processes. 

We  also  reported   that  GSCs  have  high  expression  of 

HOP and PrP
C  

(Fig. 3b) and described  the HOP-PrP
C 

engagement  on  their  plasma  membrane (Fig. 3a). HOP 

expression  and  secretion  was similar  in  parental,  PrP1, 

and PrP2 populations (Fig. 3c–f ), as demonstrated previ- 

ously  by Santos  and  collaborators in  murine   wild-type 

and  PrPC-null neurospheres [6]. We  demonstrated that 

HOP is able to modulate  GSC proliferation (Fig. 4d) and 

self-renewal,   depending   on   its  interaction  with   PrP
C 

(Figs. 3g, 4d,  and  5a); inhibiting  the  PrP
C
-HOP  inter- 

action   with  a  HOP   peptide,   which  mimics   the  PrP
C

 

binding site, abrogates the effects of recombinant HOP 

(Figs. 3g and 5a). Similar effects were also observed in 

another  glioblastoma  cell line (U251) confirming  the im- 

portance  of  these  complexes  in  GSC  biology  (Fig. 3j). 
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Another   HOP   peptide   (anti-TPR),   which  inhibits   the 

HOP-Hsp90  interaction,  has  been  described   to  induce 

cell death  in several cancer  cell lines [48] and produce  a 

cytotoxic  effect in glioblastomas  [49], highlighting  HOP 

as a potential  target  for GBM therapy.  Previous  reports 

[15] as well as data  from  this study  (Fig. 3e and  h) also 

described  that  PrPC   and  secreted  HOP  interact  on  the 

cell surface of human  glioblastoma  cell lines and modulate 

GBM progression  by promoting proliferation through  ac- 

tivation  of the Erk1/2 pathway [16]. Remarkably, a higher 

basal phosphorylation of Erk was found  in PrPC-depleted 

cells when compared to their counterparts (Fig. 3h and i), 

confirming  our prior data in retinae  [24] and hippocampal 

neurons [25], as well as those from other  authors  in adult 

brain  and  cerebellum  extracts  [26]. This  feature  suggests 

that  high  activity of Erk could  be a compensatory effect 

for  prion  protein  ablation  [42]. Indeed,  the  targeting  of 

stress response proteins has remarkable potential for the 

development of molecular  treatments. Simultaneous in- 

hibition  of expression  of  both  HOP  ligands  Hsp70  and 

Hsp90  reduced  proliferation and  promoted apoptosis  in 

GBM cell lines in vitro [50]. Furthermore, HOP  performs 

an important function  in compensatory mechanisms of 

stress responses  in tumor  cells [51], further  supporting its 

relevance in GBM maintenance. 

Finally,  we  observed  that  PrPC    and/or HOP  knock- 

down  affects  the  proliferative  and  tumorigenic  capacity 

of GSCs (Fig. 4e and  f ) in vivo, and  supports PrP
C   

and 

HOP  molecules  as potential  new  targets  for developing 

more  efficient therapeutic strategies. 

 
Conclusions 

Here, we reported  that HOP promotes GSC proliferation 

and self-renewal by interacting with PrP
C  

and that  silen- 

cing PrP
C  

significantly impairs GSC self-renewal. PrP
C
- 

silenced cells have lower expression  of stem cell markers 

and  increased  differentiation,  suggesting  that  PrP
C   

plays 

a  role  in  maintenance  of  an  undifferentiated  state  in 

GSCs.  HOP  and  PrP
C    

ablation   suppresses   the  malig- 

nancy of GBM cells in vivo and has potential  application 

as a therapeutic target  in glioblastoma.  In addition,  PrP
C 

could play a role in the expression and cell surface 

localization of cell adhesion  proteins,  participating in cell 

migration   mechanisms  and,  consequently,   in  invasion. 

Our  results  suggest that  one mechanism by which  PrP
C 

governs  GSC biology is through its role as a cell surface 

scaffold protein  assembling  a dynamic signaling platform 

and also interacting with soluble partners,  such as HOP, 

to maintain  stemness  status (Fig. 6). 

Major commitments for developing novel therapeutic 

strategies   for  GBM  are  under   way,  as  this  is  an  ex- 

tremely aggressive type of cancer. In particular, several 

attempts  to  therapeutically  eradicate   GSCs  have  been 

made, as these  cells have well-established  characteristics 

in tumors.  Our  findings  support  the  concept  that  PrPC, 

HOP, and their  complex  are important for GSC biology, 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Model of prion protein (PrP) as a scaffold protein modulating GSC biology.  Scheme illustrating how PrPC may act as a scaffold protein, 

regulating stemness (dowregulation of CD133 and Sox2 and Msi1 sub-localization  altered), recruiting cell adhesion molecules (E-cadherin and 

integrin α6β1), binding CD133-β-catenin to the plasma membrane, and modulating GSC proliferation  and self-renewal through its interaction with 

Hsp70/90 organizing protein (HOP). Blockage of PrPC-HOP interaction with HOP peptide impairs the binding of HOP and PrPC and, consequently, 

Erk1/2 activation, affecting proliferation 
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regulating  essential mechanisms for tumor  maintenance. 

Therefore,  they  represent a novel  target  for  developing 

new  treatments for GBM or  for improving  the  efficacy 

of current therapies  by targeting  GSCs. 
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Additional file 1: Figure  S1. Representative images of self-renewal and 

migration assays.  (A) Representative image of self-renewal assay. Left panel: 

neurosphere growth in parental, shRNA-PrP1 (PrP1), and shRNA-PrP2 (PrP2) 

populations. Right panel: neurosphere size for the parental population 

untreated control (Ctrl) and cells treated with recombinant HOP (HOP). 

(B) Representative images of the migration assay of Parental (left) and 

shRNA-PrP2 (right) neurospheres 24 h after plating on laminin-1 (n = 4, 

*p < 0.05). (PPTX 205 kb) 
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Additional file 1: Figure S1. Representative images of self-renewal and migration assays. (A) 

Representative image of self-renewal assay. Left panel: neurosphere growth in parental, shRNA-

PrP1 (PrP1), and shRNA-PrP2 (PrP2) populations. Right panel: neurosphere size for the parental 

population untreated control (Ctrl) and cells treated with recombinant HOP (HOP). (B) 

Representative images of the migration assay of Parental (left) and shRNA-PrP2 (right) 

neurospheres 24 h after plating on laminin-1 (n = 4, *p < 0.05). 
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