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Resumo 

Após uma lesão encefálica, o sistema nervoso central (SNC) apresenta potencial de regeneração 

limitado devido à formação da cicatriz glial que atua como uma barreira a qual impossibilita a 

restauração das sinapses neuronais da região lesionada. Essa cicatriz glial é produzida 

principalmente por astrócitos e oligodendrócitos reativos que produzem moléculas inibidoras 

do crescimento axonal, sendo uma delas o proteoglicano de condroitim sulfato (PGCS). Suas 

cadeias laterais de condroitim sulfato (CS) são responsáveis pelas propriedades inibitórias de 

crescimento axonal. A bioimpressão tridimensional (3D) surgiu na última década como um 

novo modelo in vitro que possibilita criar estruturas complexas que mimetizam o 

microambiente tecidual, e que pode vir a ser usado para explorar a influência da matriz 

extracelular em diversos processos biológicos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar 

a linhagem Neuro2a como modelo adequado para estudos da participação de CS na inibição de 

crescimento axonal em um sistema 2D e comparar com um tecido biomimético produzido por 

bioimpressão 3D. Nossos resultados demonstraram as células Neuro2a bioimpressas 3D 

apresentam comportamento distinto do observado no cultivo celular 2D. Enquanto as células 

Neuro2a in vitro 2D apresentaram morfologia plana e extensões de neuritos, o cultivo celular 

em material 3D mostrou que as células se rearranjaram em esferóides sem nenhum 

prolongamento. Em conclusão, este trabalho sugere que a linhagem Neuro2a pode servir como 

modelo para estudar crescimento axonal quando cultivado em 2D e poderá ser utilizado como 

modelo para estudos da formação de esferóides neuronais bioimpressos em 3D. 

 

Palavras-chave: Condroitim sulfato. Crescimento axonal. Bioimpressão 3D.  
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Abstract 

After an injury, the central nervous system (CNS) exhibits a limited regeneration potential due 

to the formation of a glial scar that acts as a barrier, making it impossible to repair the neural 

synapses of that zone. This glial scar is formed by reactive astrocytes and oligodendrocytes that 

produce inhibitory molecules of axonal growth, and one of them is the chondroitin sulfate 

proteoglycans (CSPG). Its chondroitin sulfate (CS) side chains are responsible for the inhibitory 

properties of axonal growth. Three-dimensional (3D) bioprinting grew in the last few years as 

a new in vitro complex model that mimics the microenvironment of the tissue and may be used 

to explore extracellular matrix participation in several biological processes. This work aimed 

to evaluate if the cell line Neuro2a is a suitable model to study the role of CS in inhibitory axon 

growth in a 2D system and compare it with a biomimetic tissue produced by 3D bioprinting. 

Our results demonstrated that the 3D bioprinted Neuro2a cells show a different behavior from 

the 2D cell culture. While Neuro2a cells in 2D have a flat morphology and neurites extension, 

the cells in the 3D biomaterial rearrange in spheroids without any neurite projection. In 

conclusion, this work suggests that the cell line Neuro2a can be used as a model to study axon 

growth when cultivated in 2D, and it can be used as a model to study neural spheroids formation 

when 3D bioprinted. 

 

Keywords: Chondroitin Sulfate. Axonal growth. 3D bioprinting. 
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1. Introdução  

Após uma lesão aguda no encéfalo, como traumatismo cranioencefálico ou acidente 

vascular cerebral (AVC), os neurônios do sistema nervoso central (SNC) apresentam uma 

capacidade limitada de regeneração quando comparados com os neurônios do sistema nervoso 

periférico. Atribui-se essa limitação principalmente à formação de uma cicatriz glial, que age 

como uma barreira física para a reestruturação dos axônios danificados (Busch et al., 2007). 

Essa cicatriz glial é formadas majoritariamente por astrócitos reativos, oligodendrócitos e 

microglia, células que, após estimuladas pela lesão, são capazes de produzirem moléculas 

inibidoras de crescimento axonal, como proteoglicano de condroitim sulfato (PGCS), Nogo, 

glicoproteína associada à mielina (MAG) e glicoproteína da mielina dos oligodendrócitos 

(OMGp) (Rhodes et al, 2004), compondo um microambiente não permissivo para o crescimento 

axonal, e por consequência, impedindo a regeneração do tecido nervoso e recuperação 

funcional. 

Em particular, o PGCS compreende uma classe heterogênea de proteoglicanos, podendo 

ser um componente ligado à membrana plasmática (p.ex. NG2) ou de matriz extracelular (p. 

ex. lectican, neurocan). Estas moléculas apresentam estruturas semelhantes, incluindo cadeias 

de glicosaminoglicano (GAG) altamente sulfatadas ligadas covalentemente à uma proteína. Os 

PGCS são superexpressos em maior parte pelos astrócitos reativos na cicatriz glial 

imediatamente após a lesão, e sua expressão persiste por um longo período (McKeon et 

al.,1999; Jones et al., 2003; Tang et al., 2003). Estudos demonstraram que as cadeias laterais de 

CS são responsáveis pelas propriedades inibidoras do PGCS (Gilbert et al., 2005; Sherman e 

Back, 2008), e os níveis aumentados desses proteoglicanos preveniram a extensão dos axônios 

lesionados e a formação de novas interações sinápticas (Miyata et al., 2015). 

Os PGCSs exibem afinidade para uma variedade de ligantes, incluindo fatores de 

crescimento, moléculas de adesão celular e componentes da matriz, o que sugere que suas 

interações desempenham um papel importante não apenas como elementos estruturais de 

sustentação, mas que também podem mediar processos biológicos durante a regeneração do 

SNC (Bandtlow e Zimmermann, 2000). A proteína tirosina fosfatase sigma (PTPσ), um 

receptor transmembrana expresso na superfície celular, é um dos ligantes de CS que ativa 

processos celulares (Shen et al., 2009). O efeito inibitório do PGCS é desencadeado quando há 

ligação das cadeias de CS com o primeiro domínio semelhante à imunoglobulina do PTPσ, 

ativando cascatas de sinalização intracelular (Figura 1), incluindo RhoA e Akt (Monnier et al., 

2003; Dill et al., 2008; Powell et al., 2001), que resultam na supressão do crescimento axonal. 

A ativação da via Rho/ROCK fosforila proteínas que estão abaixo (downstream) na via (Kimura 
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et al., 1996), promovendo a desmontagem da F-actina nos cones de crescimento axonal 

(Maekawa et al., 1999), evitando o recrutamento de microtúbulos necessários para o 

alongamento do axônio (Rodriguez et al., 2003) e, consequentemente, induzindo o colapso do 

cone de crescimento.  

 

 

Figura 1. Representação esquemática da ligação das cadeias de CS com receptor PTPσ. Ocorre a ativação de 

cascatas de sinalização intracelular, resultando na inibição do crescimento axonal. Ilustração adaptada de Sami et 

al, 2020. 

No sistema nervoso em desenvolvimento, o cone de crescimento de um axônio é guiado 

principalmente por suas respostas de adesão e repulsão conforme os estímulos localizados no 

ambiente. O neurônio é capaz de modular suas projeções em resposta a diferentes concentrações 

de um ligante, como a glicoproteína laminina, bem como adaptar sua expressão na presença de 

um substrato inibitório, como CSPG, a fim de para alcançar o crescimento máximo do neurito 

(Cheah et al., 2018). Dessa maneira, as classes de moléculas de adesão célula-matriz, incluindo 

glicoproteínas e proteoglicanos, são organizadas para auxiliar a guiar o axônio em crescimento 

durante seu desenvolvimento ou pós-lesão. Assim, a relação entre os componentes da matriz 

extracelular e os neurônios pode influenciar vários aspectos do comportamento celular, desde 

sua adesão até a formação da polaridade celular e orientação do crescimento axonal 

(Nieuwenhuis et al., 2018). 

A interação das células com a matriz extracelular é, portanto, crítica para a adesão e 

diferenciação neural. O conhecimento da função do PGCS no processo de crescimento axonal 

  



11 

e os mecanismos moleculares envolvidos pode esclarecer os aspectos neuronais diante a uma 

lesão cerebral, além de possibilitar o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas 

capazes de reverter a influência inibitória de PGCS na regeneração neuronal. Para isso, diversos 

modelos experimentais já foram propostos para se estudar o crescimento axonal, tanto in vitro 

como in vivo. 

As linhagens celulares são modelos in vitro frequentemente utilizados para estudos do 

crescimento de axônios, sobrevivência neuronal e formação de sinapses. Contudo, as técnicas 

de cultivo tradicionais bidimensionais são inadequadas para estudar características fisiológicas 

específicas devido à insuficiência de interações célula-célula e célula-matriz extracelular, 

levando a efeitos de sinalização celular que podem diferir dos observados in vivo (Zhuang, Sun 

et al. 2018). No caso de modelos in vivo, com uso de animais, apesar de existir a rede de 

neurônios interagindo com todo o organismo, é tecnicamente inviável monitorar as interações 

moleculares ao longo do tempo, além de ter influência de outros fatores como hormônios e 

sistema imune que podem intervir nos resultados finais (Xiong et al., 2013). Além disso, a 

tendência na diminuição do uso de animais de laboratório é crescente, fazendo-se necessário o 

desenvolvimento de plataformas artificiais miméticas de tecidos.  

A bioimpressão tridimensional (3D) surgiu na última década como alternativa que pode 

refletir melhor a complexidade dos tecidos vivos e servir de modelo para estudo de mecanismos 

moleculares, compensando as limitações dos modelos in vitro 2D e in vivo. Essa tecnologia 

possibilita criar estruturas complexas camada por camada, mimetizando o microambiente 

tecidual, através da incorporação das células em hidrogéis compostos por diferentes materiais, 

sejam eles naturais (p.ex. componentes da matriz extracelular laminina, PGCS) e/ou sintéticos 

(p.ex. gelatina metacrilada, polietileno) (Wang et al., 2022). Devido a essa capacidade de se 

criar diversas biotintas de composições diferentes, há uma personalização de propriedades 

mecânicas, estruturais e celulares do tecido de interesse do estudo.  

Somado a isso, devido à grande área de superfície oferecida pelas malhas de fibra 

impressas em 3D, essa metodologia promove adesão e crescimento celular, maior difusão de 

nutrientes e citocinas, bem como melhor comunicação intercelular e célula-matriz (Knowlton 

et al., 2018). Dada a sua relevância fisiológica mais próxima, os modelos neurais 3D são 

considerados um melhor complemento in vitro. Apesar de ser uma tecnologia relativamente 

nova no campo da engenharia de tecidos, sua aplicação aos estudos do sistema nervoso oferece 

grande potencial para lidar com as limitações dos modelos de estudo clássicos. 

Poucos trabalhos na literatura relatam bioimpressão de tecido nervoso, e o principal 

fator para essa escassez é a baixa taxa de sobrevivência dos neurônios, células extremamente 



12 

sensíveis e que perdem a capacidade proliferativa após diferenciação. Alguns desses trabalhos 

de bioimpressão 3D são para direcionamento do crescimento axonal de neurônios do sistema 

nervoso periférico, mimetizando o processo regenerativo que ocorre in vivo. Logo, a 

bioimpressão é uma abordagem que permite a produção controlada e tridimensional do tecido 

nervoso, podendo conter diversos tipos celulares e que poderá consolidar modelos que se 

assemelham à complexidade do SNC (Bordoni, Rey et al. 2018; Zhuang, Sun et al. 2018). 

Diante da importância do PGCS no processo de inibição do crescimento axonal e com 

o desenvolvimento de novas tecnologias para cultivo celular, propomos neste projeto avaliar a 

utilização da linhagem de neuroblastoma Neuro2a como possível modelo para estudos dos 

mecanismos envolvidos no controle do crescimento axonal sob influência de PGCS em um 

sistema bidimensional (2D), e comparar o modelo com um tecido biomimético produzido por 

bioimpressão 3D. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral  

Avaliar a utilização da linhagem de neuroblastoma Neuro2a como modelo para estudos 

da participação de CS na inibição de crescimento axonal, comparando culturas in vitro 2D e 

3D. 

2.2. Objetivos específicos  
I. Avaliar se a presença de CS altera a extensão de processos pelas células Neuro2a não 

diferenciadas em cultura 2D.  

II. Avaliar se a presença de CS altera a extensão de processos pelas células Neuro2a 

induzidas a se diferenciarem em cultura 2D.  

III. Avaliar o potencial de uso das células Neuro2a não diferenciadas para estudos de 

crescimento axonal em tecido bioimpresso 3D. 

IV. Avaliar o potencial de uso das células Neuro2a induzidas a se diferenciarem para 

estudos de crescimento axonal em tecido bioimpresso 3D. 

3. Material e métodos 

3.1. Cultura de células 

Foram utilizadas células da linhagem comercial Neuro2a, originada de neuroblastoma 

de camundongo (ATCC - American Type Culture Collection – CCL 131), cultivadas de acordo 

com o protocolo recomendado pela ATCC, em DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) 

com alto teor de glicose, soro fetal bovino (SFB), 1% de penicilina/estreptomicina, 1% de 

glutamina. As células foram mantidas em cultivo em estufa a 5% de CO2 e temperatura de 37ºC. 
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Para a manutenção das Neuro2a em estado proliferativo, o meio de cultura foi 

suplementado com 10% de SFB. Nessas condições, as células apresentam morfologia amebóide 

com poucas projeções. Para estimular a diferenciação neuronal das Neuro2a, a concentração de 

SFB foi reduzida para 0,5% e foi adicionado 0,1mM de ácido retinóico (AR) por 24 horas, 

depois retornou-se com meio de cultivo segundo protocolo (Figura 2). Nessas condições, as 

células adquirem fenótipo neuronal com aumento da extensão de neuritos (Tremblay et al., 

2010). Segundo a literatura, a presença do ácido lisofosfatídico (LPA) no SFB é responsável 

por ativar a sinalização RhoA/ROCK, influenciando na regulação da proliferação celular e 

organização citoesquelética (inibindo formação de neuritos) (Sakakibara et al., 2022, Tran et 

al., 2021). A redução do SFB no processo de diferenciação celular por consequente reduz a 

ativação da via RhoA/ROCK, induzindo a regulação da formação de neuritos (Sin et al, 2020).  

(A)  

(B)   

Figura 2. Esquema de diferenciação das células Neuro2a. (A) Linha do tempo de cultivo celular da linhagem 

Neuro2a em meio de proliferação. (B) Linha do tempo do cultivo celular da linhagem Neuro2a com estímulo de 

diferenciação por 24 horas. As células foram avaliadas depois de 1, 3 e 7 dias em cultivo. 

Para avaliação do cultivo das Neuro2a em 2D, lamínulas de vidro em placas multiwell 

de 24 poços foram recobertas com (i) laminina, (ii) CS, (iii) CS e laminina, nas concentrações 

de 2, 10 e 20 µg/ml para cada substrato. As placas foram incubadas por 24 horas à temperatura 

ambiente, e em seguidas as células Neuro2a foram plaqueadas tanto nas lamínulas recobertas 

quanto em lamínulas sem recobrimento na densidade de 2,0 x 104 células/cm², e cultivadas 

pelos períodos de 1, 3 e 7 dias. 

 

3.2. Bioimpressão 3D 

As células Neuro2a foram dissociadas enzimaticamente com solução 0.25% Tripsina-

EDTA e centrifugadas a 1300 rotação por minuto (rpm) durante 7 minutos, e o pellet foi 

ressuspendido na biotinta na densidade de 1,0 x 106 células/ml. A biotinta utilizada foi  
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padronizada no nosso laboratório como ideal para bioimprimir células-tronco neurais e 

astrócitos (de Melo BAG, Cruz EM et al. 2021), e a composição base dessa biotinta é formada 

por 4% gelatina, 2% gelatina metacrilada (GelMA), 3mg/ml fibrinogênio e 0,5% de 

fotoiniciador. Para a cultura das Neuro2a bioimpressas 3D, foram adicionados na composição 

da biotinta as moléculas (i) laminina, (ii) CS, e (iii) laminina e CS, em concentrações similares 

às utilizadas nas culturas 2D, totalizando 4 tipos de biotintas. 

A bioimpressão foi realizada utilizando a Bioimpressora Educational Starter da 3DBS 

(3D Biotechnology Solutions, Campinas, Brasil) e, após a impressão, os construtos impressos 

foram expostos a 5 minutos de luz UV para a reticulação da GelMA, transferidos para placas 

multiwell de 24 poços contendo meio de cultivo, e adicionado 1 U/ml trombina por 24 horas, 

promovendo a polimerização do fibrinogênio presente na biotinta em fibrina, formando uma 

malha que permite a adesão e sustentação das células presentes no material bioimpresso. Os 

construtos foram cultivados pelos períodos de 1, 3 e 7 dias em meio proliferativo e as células 

foram estimuladas a se diferenciarem segundo o protocolo descrito no item 3.1 (Figura 3). 

(A)   

(B)  

Figura 3. Esquema de diferenciação das células Neuro2a bioimpressas 3D. (A) Linha do tempo de cultivo 

celular da linhagem Neuro2a bioimpressas 3D em meio de proliferação. (B) Linha do tempo do cultivo celular da 

linhagem Neuro2a bioimpressas 3D com estímulo de diferenciação por 24 horas. As células foram avaliadas depois 

de 1, 3 e 7 dias em cultivo. 

 

3.3. Marcação de F-actina 
As células foram fixadas por 40 minutos em paraformaldeído (PFA) 4%, incubadas em 

glicina 0,50mM por 15 minutos, e bloqueadas contra ligações inespecíficas durante 1 hora em 

solução contendo 0,1% Triton e 0,5% soro de cabra normal. Em seguida, as células foram 

incubadas overnight em faloidina-FITC-(1:500, Sigma, EUA) e DAPI (1:1000, Molecular 

Probes, EUA) a 4ºC.  
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Para medição do tamanho e número de neuritos das Neuro2a cultivadas em 2D, as 

células foram fotografadas usando microscopia de fluorescência após marcação do 

citoesqueleto com o marcador de F-actina, faloidina-FITC e marcador de núcleo, DAPI. O 

comprimento do neurito foi definido como a distância entre o centro do corpo celular até a ponta 

do neurito, e as projeções celulares foram consideradas neuritos quando o tamanho era ≥ 10 μm. 

Para a quantificação do número e da extensão das projeções, foi utilizado o software ImageJ 

(Figura 2A). 

Para avaliação das células Neuro2a cultivados em material bioimpresso 3D, as células 

foram fotografadas usando microscopia confocal com os mesmos marcadores faloidina-FITC e 

DAPI. Para a quantificação do diâmetro dos esferóides, foi utilizado o software ImageJ (Figura 

2B). 

(A)  (B)  

Figura 4. Esquema de quantificação de neuritos e esferóides. (A) Método de quantificação de extensão e 

número de neuritos em cada célula Neuro2a. A seta em vermelho indica o comprimento do neurito definido como 

a distância entre o centro do corpo celular até a ponta do neurito. Em seta verde, identificação dos neuritos quando 

maiores que 10 μm. (B) Método de quantificação do diâmetro e número de esferoides. Em seta vermelha, indicando 

o diâmetro de cada esferoide quando observado mais de 4 núcleos em um mesmo esferóide. Em seta verde, 

identificação de cada esferóide. Coloração por faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul).  

3.4. Análise estatística 

A significância estatística dos resultados foi avaliada usando Two-Way ANOVA com 

auxílio do software Prisma v9.0 (GraphPad Software, EUA), cujos os parâmetros para análise 

foram os tipos de recobrimento e as diferentes concentrações deles ao longo do tempo. Os 

resultados correspondem à média (± desvio padrão), e são considerados estatisticamente 

significativos quando p < 0,05. 
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4. Resultados 

Para avaliar a utilização da linhagem de neuroblastoma Neuro2a como possível modelo 

para estudos do crescimento axonal sob influência de PGCS em cultura in vitro 2D e 3D, as 

células foram plaqueadas em diferentes tipos de coberturas, com concentrações crescentes, a 

fim de averiguar o crescimento axonal.  

Para o cultivo in vitro 2D, placas de cultivo celular contendo lamínulas foram recobertas 

com CS nas concentrações de 2, 10 e 20 µg/ml e, em seguida, as células Neuro2a não 

diferenciadas foram plaqueadas na densidade de 2,0 x 104 células/cm² e cultivadas por 1, 3 e 7 

dias em condições pró-proliferativas, ou seja, na ausência de estímulo de diferenciação (meio 

contendo 10% SFB). Paralelamente, como controle positivo, as placas foram recobertas com a 

glicoproteína laminina nas mesmas concentrações (2, 10 e 20 µg/ml).  

As Neuro2a também foram cultivadas em placas recobertas pela combinação de 

laminina com CS na proporção de 1:1, a fim de averiguar o crescimento axonal na presença de 

estímulos positivos e negativos simultaneamente, de modo que as concentrações finais foram 

(i) 2 µg/ml de CS e 2 µg/ml de laminina, (ii) 10 µg/ml de CS e 10 µg/ml de laminina, e (iii) 20 

µg/ml de CS e 20 µg/ml de laminina. 

As células Neuro2a também foram cultivadas em placas sem nenhum tipo de tratamento 

a fim de se observar o crescimento axonal sem estímulos inibitórios do CS ou permissivos da 

laminina, sendo um controle negativo do comportamento celular em meio proliferativo e após 

estimulação neuronal. 

Ao longo dos diferentes períodos de cultura (1, 3 e 7 dias), as células foram fixadas, e o 

citoesqueleto foi corado com faloidina-FITC e o núcleo foi corado com DAPI. As células foram 

fotografadas em microscópio de fluorescência.  
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Figura 5. Proliferação e diferenciação das Neuro2a em placas sem nenhum coating. Coloração por faloidina-

FITC (verde) e DAPI (azul) ao longo de 1, 3 e 7 dias em placas sem tratamento (sem coating) em estado 

proliferativo e pós-diferenciação de cultivo in vitro 2D. Nessas condições, é possível avaliar os processos neuronais 

sem nenhuma influência positiva ou negativa, de modo que é observado um aumento da extensão dos 

prolongamentos no terceiro dia, e redução do número de neuritos, porém não há diferença significativa entre estado 

de proliferação e diferenciação. Escala da barra: 50µm.  

4.1. Extensão de neuritos nas células Neuro2a não diferenciadas em cultura 2D. 

Vinte e quatro horas após o plaqueamento é possível notar que há discreta diferença 

morfológica entre as células conforme o recobrimento da superfície (Figura 4). As células 

cultivadas em lamínulas sem recobrimento ou sobre laminina apresentaram algumas poucas 

extensões, enquanto as células cultivadas sobre CS apresentaram um perfil mais arredondado e 

quase nenhum prolongamento. 
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(A)  

(B)    

Figura 6. Primeiro dia de cultivo proliferativo das Neuro2a em CS, laminina e ambos. (A) Coloração por 

faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul) após 1 dia de cultivo proliferativo das células Neuro2A em placas recobertas 

com (i) condroitim sulfato (CS), (ii) laminina (Ln), (iii) condroitim sulfato e laminina em diferentes concentrações 

(2, 10 e 20 µg/ml). As células, independente da condição da matriz exposta, apresentam morfologia arredondadas, 

com poucas projeções de neuritos. Escala da barra: 50µm. (B) Gráficos exibindo a quantificação do (i) 

comprimento máximo de neurito por célula, e (ii) número de neuritos por célula em cada matriz. Número de células 

analisadas para cada condição n = 20. Os dados apresentados correspondem à média ± desvio padrão de dois 

experimentos independentes realizados em triplicata. 

Em contraste, é possível observar maiores diferenças na morfologia celular após 3 dias 

de cultivo (Figura 5A). As células cultivadas em laminina ou sem nenhum recobrimento 

apresentaram um aumento tanto no número de prolongamentos quanto nas extensões dos 
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mesmos (Figura 5B). As Neuro2a que foram cultivadas sobre CS, por outro lado, permaneceram 

com morfologia amebóide, com aumento no número de projeções do citoesqueleto, porém de 

extensões menores. As células aderidas sobre CS e laminina apresentaram um perfil mais 

próximo àqueles em contato apenas com CS, demonstrando que o potencial inibitório do CS é 

prevalente mesmo diante de estímulo positivo da laminina.   

 

(A)  

(B)    

Figura 7. Terceiro dia de cultivo proliferativo das Neuro2a em CS, laminina e ambos. (A) Coloração por 

faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul) após 3 dias de cultivo proliferativo das células Neuro2A em placas 

recobertas com (i) condroitim sulfato (CS), (ii) laminina (Ln), (iii) condroitim sulfato e laminina em diferentes 

concentrações (2, 10 e 20 µg/ml). As células Neuro2a cultivadas em laminina apresentam extensão de neuritos 

significativamente maiores em comparação aquelas cultivadas em CS ou na matriz conjunta, sendo primeiro 



20 

indício do potencial inibitório do CS. Escala da barra: 50µm. (B) Gráficos exibindo a quantificação do (i) 

comprimento máximo de neurito por célula, e (ii) número de neuritos por célula em cada matriz após 3 dias de 

cultivo proliferativo. Número de células analisadas para cada condição: n = 20. Os dados apresentados 

correspondem à média ± desvio padrão de dois experimentos independentes realizados em triplicata. 

No último dia de cultivo em meio proliferativo (Figura 6), não foi observado aumento 

na extensão ou na quantidade de neuritos nas células cultivadas em substrato com presença de 

CS. Em contraste, as Neuro2a cultivadas sobre laminina ou sobre lamínulas sem cobertura 

mantiveram as projeções do citoesqueleto alongadas, exibindo morfologia similar de um 

neurônio. 

 

(A)  
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(B)    

Figura 8. Sétimo dia de cultivo proliferativo das Neuro2a em CS, laminina e ambos. (A) Coloração por 

faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul) após 7 dias de cultivo proliferativo das células Neuro2A em placas 

recobertas com (i) condroitim sulfato (CS), (ii) laminina (Ln), (iii) condroitim sulfato e laminina em diferentes 

concentrações (2, 10 e 20 µg/ml). As células Neuro2a apresentam uma morfologia mais estrelada, com extensão 

em seus neuritos. Aquelas cultivadas em laminina possuem maiores neuritos se comparadas com aquelas em 

contato com CS. Escala da barra: 50µm. (B) Gráficos exibindo a quantificação do (i) comprimento máximo de 

neurito por célula, e (ii) número de neuritos por célula em cada matriz após 7 dias de cultivo proliferativo. Número 

de células analisadas para cada condição n = 20. Os dados apresentados correspondem à média ± desvio padrão 

de dois experimentos independentes realizados em triplicata. 

Em suma, os resultados obtidos referentes ao prolongamento de neuritos das células 

Neuro2a em condições proliferativas apresentam inibição de crescimento axonal quando 

expostas ao CS em modelo in vitro 2D.  

 

4.2. Extensão de neuritos nas células Neuro2a diferenciadas em cultura 2D. 
Depois de avaliar se a presença de CS altera a extensão de processos em células Neuro2a 

não diferenciadas em cultura 2D, a etapa seguinte foi averiguar se o mesmo ocorre quando as 

células são induzidas ao fenótipo neuronal e consequente prolongamento dos neuritos. A 

diferenciação das células foi induzida pela alteração da composição do meio de cultivo, pela 

substituição do meio contentdo 10% de SFB por DMEM com teor alto de glicose para meio 

contendo 0,5% de SFB e adição de 0,1mM de ácido retinóico (AR), por um intervalo de 24 

horas. Após esse período, o meio de diferenciação foi substituído pelo meio de proliferação. As 

células Neuro2a foram cultivadas nas mesmas condições de recobrimentos e densidade àquelas 

em meio proliferativo.  

No primeiro dia de cultivo pós-indução neural observamos aumento na extensão de 

neuritos, embora ainda sem diferença estatisticamente significante (Figura 7). Essas 

características podem ser bem observadas nas células Neuro2a cultivadas em laminina, mas que 

também estão presentes nos demais grupos de substratos.  
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(A)  

(B)     

Figura 9. Primeiro dia de cultivo de diferenciação das Neuro2a em CS, laminina e ambos. (A) Coloração por 

faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul) após 1 dia de diferenciação das células Neuro2A em placas recobertas com 

(i) condroitim sulfato (CS), (ii) laminina (Ln), (iii) condroitim sulfato e laminina em diferentes concentrações (2, 

10 e 20 µg/ml). As células perderam a morfologia amebóide e ficaram mais próximas de um neurônio, com neuritos 

finos e ramificados, e corpo celular reduzido. Escala da barra: 50µm. (B) Gráficos exibindo a quantificação do (i) 

comprimento máximo de neurito por célula, e (ii) número de neuritos por célula em cada matriz após 1 dia de 

diferenciação. Número de células analisadas para cada condição n = 20. Os dados apresentados correspondem à 

média ± desvio padrão de dois experimentos independentes realizados em triplicata. 

No período de 3 dias pós indução (Figura 8), é possível notar que as Neuro2a cultivadas 

sobre laminina apresentaram maior extensão de neuritos, enquanto que as células cultivadas em 

CS tiveram menores prolongamentos. As células que foram cultivadas em lamínulas recobertas 
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por CS e laminina apresentaram prolongamentos semelhantes àqueles cultivados sobre CS, de 

maneira que pode supor que a inibição dos prolongamentos dos neuritos torna-se mais eficiente 

mesmo diante de um fator adesivo (laminina) e estímulo positivo de diferenciação. 

 

(A)  

(B)     

Figura 10. Terceiro dia de cultivo de diferenciação das Neuro2a em CS, laminina e ambos. (A) Coloração 

por faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul) após 3 dias de diferenciação das células Neuro2A em placas recobertas 

com (i) condroitim sulfato (CS), (ii) laminina (Ln), (iii) condroitim sulfato e laminina em diferentes concentrações 

(2, 10 e 20 µg/ml. As células Neuro2a apenas em laminina apresentaram bom desenvolvimento neural, em 

contraste com àquelas apenas com CS ou com matriz conjunta CS e laminina, evidenciando o potencial inibitório 

do CS. Escala da barra: 50µm. (B) Gráficos exibindo a quantificação do (i) comprimento máximo de neurito por 

célula, e (ii) número de neuritos por célula em cada matriz após 3 dias de diferenciação. Número de células 
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analisadas para cada condição n = 20. Os dados apresentados correspondem à média ± desvio padrão de dois 

experimentos independentes realizados em triplicata. 

Por fim, no sétimo dia após induzir o fenótipo neural (Figura 9), as células Neuro2a 

apresentaram em sua maioria morfologia arredondada quando cultivadas sobre CS, enquanto 

as células cultivadas sobre laminina apresentaram uma média de 2 a 3 neuritos por células, com 

prolongamentos de tamanho semelhante. Apesar disso, não foram observadas diferenças 

significativas nos comprimentos das extensões celulares.  

 

(A)  

(B)    

Figura 11. Sétimo dia de cultivo de diferenciação das Neuro2a em CS, laminina e ambos. (A) Coloração por 

faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul) após 7 dias de diferenciação das células Neuro2A em placas recobertas com 

(i) condroitim sulfato (CS), (ii) laminina (Ln), (iii) condroitim sulfato e laminina em diferentes concentrações (2, 
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10 e 20 µg/ml. As células Neuro2a apresentam comportamento semelhante à de uma rede neural. Escala da barra: 

50µm. (B) Gráficos exibindo a quantificação do (i) comprimento máximo de neurito por célula, e (ii) número de 

neuritos por célula em cada matriz após 7 dias de diferenciação. Número de células analisadas para cada condição 

n = 20. Os dados apresentados correspondem à média ± desvio padrão de dois experimentos independentes 

realizados em triplicata. 

Em conjuntos, os resultados obtidos referentes ao prolongamento de neuritos das células 

Neuro2a em condições proliferativas e em condições de diferenciação, há a inibição de 

crescimento axonal quando as células são expostas ao CS em modelo in vitro 2D.  

  

4.3. Bioimpressão 3D das células Neuro2a não diferenciadas 
Uma vez avaliado o comportamento celular das Neuro2a em cultura 2D, os resultados 

mostrados a seguir são referentes ao modelo 3D produzido por bioimpressão. Para o cultivo in 

vitro 3D, as células foram ressuspendidas em biotintas com tratamentos semelhantes das 

Neuro2a cultivadas in vitro 2D, isto é, 4 composições de biotintas foram utilizadas, sendo elas 

adicionadas 2, 10 e 20 µg/ml de (i) CS, (ii) laminina, (iii) CS e laminina, ou (iv) biotinta base 

sem nenhum acréscimo. As células Neuro2a não diferenciadas foram bioimpressas na 

densidade de 2,0 x 106 células/ml e cultivadas por 1, 3 e 7 dias em condições pró-proliferativas, 

ou seja, na ausência de estímulo de diferenciação (meio com 10% SFB). 

Ao longo dos diferentes períodos de cultura (1, 3 e 7 dias), as células foram fixadas, e o 

citoesqueleto foi corado com faloidina-FITC e o núcleo foi corado com DAPI. As células foram 

fotografadas em microscópio confocal, permitindo avaliar o material bioimpresso nos eixos X, 

Y e Z. As imagens foram formadas com a junção de fotos no eixo Z, possibilitando avaliar o 

cultivo celular no material 3D (Figura 10).  

As células Neuro2a foram cultivadas em biomaterial 3D sem nenhum tipo de tratamento 

(Figura 10) a fim de se observar o crescimento axonal sem estímulos inibitórios do CS ou 

permissivos da laminina, sendo um controle do comportamento celular em meio proliferativo 

no processo de bioimpressão.  
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Figura 12. Proliferação das Neuro2a bioimpressas 3D em biotinta padrão. Coloração por faloidina-FITC 

(verde) e DAPI (azul) ao longo de 1, 3 e 7 dias de cultivo 3D em meio proliferativo na biotina padrão (2% gelatina, 

4% gelMA), sem coating. No primeiro dia pode-se observar que as células foram impressas em single cells, e até 

o sétimo dia houve formação de esferóides. Escala da barra: 100 µm. Os dados apresentados correspondem a dois 

experimentos independentes realizados em duplicata. 

No primeiro dia de cultivo após a impressão (Figura 11), é possível observar que as 

células foram bioimpressas em single cells e apresentaram morfologia arredondada, sem 

nenhum prolongamento, independente da matriz que foi exposta, e permaneceram assim em 

sua maioria ou em aglomerados de 3 a 4 células até o terceiro dia. 

 

(A)  
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(B)  

Figura 13. Primeiro e terceiro dia de proliferação das Neuro2a bioimpressas 3D em biotintas diferentes. 

Coloração por faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul) ao longo de (A) 1 e (B) 3 dias de cultivo em meio proliferativo 

3D em biotinas contendo (i) CS, (ii) laminina (Ln), e (iii) CS e Ln, nas concentrações 10 e 20µg/ml. No primeiro 

dia demonstra que as células foram impressas em single cells, e permaneceram assim até o terceiro dia. Escala da 

barra: 100 µm. Os dados apresentados correspondem a dois experimentos independentes realizados em duplicata. 

No sétimo dia de cultivo em meio proliferativo (Figura 12A), as Neuro2a apresentaram-

se em formato de esferóides. Dependendo da composição da biotinta em que estão expostas, os 

esferóides apresentaram tamanhos diferentes, de modo que aqueles cultivados em laminina 

possuem maior tamanho em comparação com aqueles impressos em CS (Figura 12B). 
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Figura 14. Sétimo dia de proliferação das Neuro2a bioimpressas 3D em biotintas diferentes. (A) Coloração 

por faloidina-FITC (verde) e DAPI (azul) no sétimo dia de cultivo em meio proliferativo 3D em biotinas contendo 

(i) CS, (ii) laminina (Ln), e (iii) ambos nas concentrações 2, 10 e 20µg/ml. (B) Gráfico com quantificação do 

diâmetro dos esferóides em cada tipo de biotinta. No sétimo dia demonstra que as células formaram esferóides de 

tamanhos diferentes dependendo do material em que foram impressos. Escala da barra: 100 µm. Os dados 

apresentados correspondem à média ± desvio padrão de dois experimentos independentes realizados em duplicata. 

Comparando-se o cultivo das Neuro2a nas diferentes composições de biotinta, nota-se 

que no caso em que foi utilizada a biotinta padrão, os esferóides são os de menores diâmetros, 

enquanto que na biotinta com acréscimo de laminina, o diâmetro dos esferóides são os maiores 

observados. Na biotinta contendo CS, os diâmetros dos esferóides são mais próximos daqueles 
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da biotinta padrão. Além disso, é válido mencionar que não houve nenhum indício de extensão 

de neuritos em nenhum momento durante o cultivo in vitro 3D. 

 

4.4. Bioimpressão 3D das células Neuro2a submetidas ao protocolo de diferenciação 

Depois da avaliação do comportamento celular das Neuro2a bioimpressas 3D em meio 

proliferativo, a diferenciação foi induzida a fim de verificar se ocorreria neuritogênese nos 

esferóides. No primeiro dia de cultivo após a impressão, é possível observar que as células 

foram bioimpressas em single cells e apresentaram morfologia arredondada, apresentando o 

mesmo comportamento que aquelas em meio proliferativo, com formação de esferóides sem 

nenhuma extensão de neurito, a partir do 3º dia de cultivo (Figura 13). 

 

 

Figura 15. Diferenciação das Neuro2a bioimpressas 3D em biotinta padrão. Coloração por faloidina-FITC 

(verde) e DAPI (azul) ao longo de 1, 3 e 7 dias de cultivo 3D após induzir diferenciação na biotina padrão (2% 

gelatina, 4% gelMA), sem coating. No primeiro dia pode-se observar que as células foram impressas em single 

cells, e até o sétimo dia houve formação de esferóides. Escala da barra: 100 µm. Os dados apresentados 

correspondem a dois experimentos independentes realizados em duplicata. 
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Figura 16. Diferenciação das Neuro2a bioimpressas 3D em biotintas diferentes. Coloração por faloidina-FITC 

(verde) e DAPI (azul) ao longo de 1, 3 e 7 dias de cultivo 3D após induzir diferenciação em biotinas contendo (i) 

CS, (ii) laminina (Ln), e (iii) ambos na concentração 10µg/ml. Até o sétimo dia, houve formação de esferóides 

sem nenhum prolongamento de neurito. Escala da barra: 100 µm. Os dados apresentados correspondem a dois 

experimentos independentes realizados em duplicata. 

Nota-se que após a indução da diferenciação dos esferóides, não foi observado 

crescimento de prolongamentos nas Neuro2a independente da composição de biotita em que 

foram impressas (Figura 14). A partir desses resultados observamos que as células Neuro2a 

bioimpressas apresentam comportamento distinto do observado no cultivo celular 2D, com 

formação de esferóides, tanto em meio proliferativo quanto após indução da diferenciação, mas 

que o componente da matriz extracelular ao qual está exposta pode influenciar o diâmetro dos 

esferóides.  
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5. Discussão 

O entendimento dos processos moleculares e celulares de um traumatismo no SNC pode 

elucidar novos alvos para a modulação da cicatriz glial, e consequente restauração dos 

neurônios lesionados. A regeneração do sistema nervoso refere-se ao restabelecimento de 

células e conexões neurais, e os métodos para sua realização podem ser por meio da 

bioengenharia de tecidos, com fornecimento de substituição direta de células, sinalização 

molecular ou com scaffolds de orientação direcionada (Yuan et al., 2022). Desse modo, o 

desenvolvimento de plataformas biomiméticas do tecido nervoso é uma metodologia que 

possibilita estudar os mecanismos envolvidos no crescimento de axônios neuronais, fornecendo 

dados próximos ao observados in vivo, criar modelos que se assemelham a condições de lesão 

do SNC, e possíveis terapias para regeneração encefálica.  

Em relação aos resultados apresentados neste trabalho, a primeira etapa do estudo foi 

validar o modelo de cultura celular 2D das células Neuro2a em condições de proliferação e 

diferenciação sobre o processo de extensão de neuritos quando expostos ao CS. Como já 

relatado na literatura com outros tipos celulares, houve a inibição do crescimento das projeções 

celulares. As células Neuro2a foram plaqueadas em placas tratadas apenas com CS, apenas com 

laminina (como controle positivo, uma vez que glicoproteína promove adesão e extensão de 

sua membrana), e com ambas moléculas (a fim de se averiguar a interação celular quando diante 

de ambos estímulos inibitório e permissivo). Com 7 dias de cultivo, é possível verificar 

diferença no tamanho dos neuritos nas células em contato com CS quando comparados àquelas 

em laminina. No caso em que houve a combinação de ambas moléculas, pode-se verificar que 

o resultado é mais próximo daquele quando cultivado apenas em CS do que quando apenas em 

laminina. Isto possivelmente indica que na célula Neuro2a, o proteoglicano possui um estímulo 

negativo de maior influência do que aquela que apresenta estímulo positivo (Cheah et al., 2018), 

de modo foi validado a utilização da linhagem Neuro2a como modelo para estudo da inibição 

axonal em 2D. 

Uma vez definido o comportamento celular e a extensão de neuritos da linhagem 

Neuro2a in vitro no 2D, a segunda etapa do projeto visou os experimentos do cultivo celular 

em construtos 3D, uma metodologia alternativa que vem crescendo nos últimos anos. A 

bioimpressão 3D permite mimetizar um microambiente com base nas estruturas e propriedades 

da matriz extracelular específica de cada tecido. Com a possibilidade de modular uma biotinta 

com propriedades físico-químicas próximas a de uma matriz do sistema nervoso, nosso trabalho 

foi comparar se a bioimpressão da linhagem Neuro2a é um modelo válido para se estudar o 
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crescimento axonal, em condições de uma lesão encefálica sob influência do CS, e comparar 

com os dados que foram observados em 2D.  

Os resultados obtidos neste projeto com a bioimpressão 3D sugerem alteração do 

comportamento da linhagem Neuro2a. Enquanto as células Neuro2a in vitro 2D apresentaram 

morfologia plana e extensões de neuritos, o cultivo celular em material 3D mostrou que essas 

células adquirem uma morfologia distinta, com aspecto arredondado e sem nenhuma 

prolongação, e que em mesmo período de tempo em cultivo (7 dias) ao 2D, se rearranjaram em 

esferóides, o que sugere que, quando suspensos em um ambiente tridimensional, há um novo 

tipo de comportamento celular. Diversos estudos já relataram a formação de esferóides, e 

posterior bioimpressão dos mesmos (Kim et al., 2020, Zhuang et al., 2018). Uma das diferenças 

do nosso trabalho é que a formação dos esferóides foi de forma espontânea e diretamente no 

material 3D, independentemente das moléculas incorporadas à composição da biotinta. 

Além disso, as células Neuro2a foram bioimpressas como single cells, e proliferaram 

até formarem os esferóides. Segundo a literatura, a densidade celular no cérebro é maior que 

demais órgãos (~105 células/mm³ em ratos), uma proporção celular que não é facilmente 

expressa em 2D. Com o cultivo de esferóides, essa densidade pode ser alcançável, mimetizando 

a relação intercelular mais próxima observada in vivo, não só obtendo dados analíticos mais 

confiáveis, mas também possibilitando a co-cultura de esferóides, do modo que quando 

envoltos por hidrogéis ou biotinta, se assemelham a um tecido (Kim et al., 2020, Dingle et al., 

2015). Também já foi demonstrado em estudos que os esferóides apresentam aspectos 

eletrofisiológicos semelhantes a uma rede neural. Com auxílio de patch-clamp e/ou multi-

electrode array (MEA), foi observada atividade elétrica em esferóides, correspondendo a uma 

rede de sinapses (Forro et al., 2021; Miura et al., 2022). Assim, em relação aos esferóides e a 

bioimpressão 3D, sua formação pode ser uma metodologia válida para estabelecer uma 

ferramenta de estudo do SNC. 

Somado a isso, houve um aumento significativo da importância do papel que a matriz 

extracelular desempenha em vários processos biológicos, uma vez que muitas doenças 

neurológicas estão atreladas à mudança da composição da matriz. A composição da biotinta 

utilizada neste trabalho tem como base a gelatina, GelMA e fibrinogênio, uma combinação que 

possui printabilidade e manutenção para cultivo celular. Isto é, apresenta viscoelasticidade para 

bioimprimir o material devido à presença da gelatina, ao mesmo tempo que permanece em seu 

formato impresso com a GelMA, que apresenta porosidade e elasticidade para manter a 

viabilidade celular (Yue et al., 2015). O fibrinogênio é um polímero natural que forma fibras 

de fibrina através de reação enzimática por trombina e permite adesão e proliferação celular (de 
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Melo et al. 2020). Nosso trabalho mostra que a composição da matriz na qual as células estão 

inseridas pode influenciar na formação dos esferóides, uma vez que diâmetro variou de acordo 

com substrato inibitório (CS) ou permissivo (laminina) adicionado à biotinta. Apesar dos 

esferóides secretarem a própria matriz extracelular, outros estudos também já demonstraram 

que a interação com a matriz externa constituída pela biotinta pode ter influência na aderência 

e proliferação celular, resultando em esferóides de diferentes tamanhos (Ko et al., 2021). 

Baseado nessas observações, sugerimos que modular a biotinta pode influenciar em diversas 

vias de sinalização intracelular, e consequente formação dos esferóides.  

Existe uma alta demanda para modelos in vitro do SNC para estudar doenças 

neurológicas e lesões traumáticas. Os modelos in vitro tridimensionais podem servir como uma 

ponte entre os modelos 2D e modelos animais, uma vez que a bioimpressão demonstra aspectos 

celulares em um microambiente com similaridades ao in vivo.  

6. Conclusão  

Este trabalho sugere que a linhagem Neuro2a pode servir como modelo para estudar 

crescimento axonal quando cultivado em 2D e poderá ser utilizado como modelo para estudos 

da formação de esferóides neuronais bioimpressos em 3D.  
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