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RESUMO 
 
Do Amaral JB. Células MCF-7 como modelo 3D no estudo de câncer de mama humano. [tese 
(Doutorado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2010. 
 
A cultura celular é caracterizada por permitir a manutenção de células vivas em laboratório 

independente do organismo que a originou. A utilização desta técnica possibilitou a melhor 

compreensão dos mecanismos moleculares da célula permitindo importantes avanços científicos no 

que se refere, por exemplo, a produção de vacinas e a biologia da célula tumoral. A cultura de 

células em 3-dimensões (3D) derivou-se inicialmente da cultura de células comumente utilizadas 

(células em monocamada). O diferencial da cultura 3D é permitir que as células explorem as 3-

dimensões do espaço, aumentando assim as interações com o ambiente e entre as células. Quando 

crescidas neste sistema, as células formam estruturas denominadas de esferóides multicelulares. 

Estes esferóides apresentam em seu interior uma heterogeneidade celular, formação de 

microambiente e exposição diferencial a diversos fatores como nutrientes e oxigênio. Pelo fato 

destas características se mostrarem muito semelhantes a tumores avasculares in vivo, a cultura de 

células 3D avançou em diversas linhas de pesquisa tornando-se um modelo bastante utilizado em 

ensaios radiológicos e de quimioterápicos. Em estudos relacionados à biologia do câncer de mama, 

vem ganhando espaço a utilização de esferóides para estudos que visam à compreensão da 

morfogênese do espaço luminal. Inserido neste contexto, o objetivo deste trabalho foi de 

desenvolver um modelo de cultura 3D que possibilitasse avaliar a formação de esferóides com 3 

características não descritas na literatura : a não adição de miméticos de membrana basal; o uso de 

linhagem tumorais e, por fim , a exposição  das células por períodos superiores a 30 dias em cultura 

3D. Mostramos que as células MCF-7, nas condições acima descritas, reorganizam-se em estruturas 

tubulares e acinares. Em ambas situações, a formação do lúmen veio acompanhada pelo 

estabelecimento de uma camada de células polarizadas, arranjo este muito semelhante ao 

encontrado em glândulas mamárias. Os resultados apresentados apontam para a existência de uma 

população de células na linhagem MCF-7 que não estão totalmente comprometidas ao fenótipo 

tumoral. Mantidos diferenciados, os esferóides de células MCF-7 apontam como um novo modelo 

para estudos relacionados à formação do lúmen, permitindo assim explorar o papel de diferentes 

vias como as relacionadas a apoptose, autofagia diferenciação e sobrevivência celular. 

 

Palavras-chave: Culturas de células em três-dimensões. Mama. Neoplasias. Apoptose. 

Citoesqueleto. Esferóides multicelulares.  
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ABSTRACT 
 
Do Amaral JB. MCF-7 cells as a 3D model in the study of human breast cancer. [Ph. D. thesis 
(Cell and Tissue Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo; 2010. 
 
Cell culture is characterized by maintaining live cells in the laboratory regardless of the 

organism in which they originated. This technique has contributed to better understanding of 

molecular cell mechanisms, permitting important scientific advances, for example, concerning 

vaccine production and tumor cell biology. Three-dimensional (3D) cell culture initially derived 

from commonly used cell cultures (monolayer cell cultures). As a particularity, a 3D cell culture 

permits cells to explore the three dimensions of the space thereby increasing cell-cell 

interactions, as well as interaction with the environment. When grown in this system, cells form 

structures known as multicelullar spheroids. The interior of these spheroids present cell 

heterogeneity, microenvironment formation and different exposure to factors, such as 

nutrients and oxygen. Owing to the fact that these characteristics are very similar to those of in 

vivo avascular tumors, 3D cell culture advanced in various research lines, thus becoming a 

widely used model in radiology and chemotherapy essays. In studies related to breast cancer 

biology, spheroids are becoming widely used in the aim to comprehend luminal space 

morphogenesis. In this context, the objective here was to develop a 3D culture model that 

made it possible to analyze spheroid formation using 3 characteristics that have not yet been 

described in the literature: without addition of basement membrane mimetic, use of tumor cell 

lines and, lastly, cell exposure for periods longer than 30 days in 3D cell culture. We showed 

that, in the aforementioned conditions, MCF-7 cells reorganize themselves in tubular and acinar 

structures. In both situations, lumen formation was accompanied by the establishment of a 

layer of polarized cells, an arrangement that is very similar to that of breast glands. The 

presented results suggest the existence of an MCF cell line population not completely 

committed to the tumor phenotype. When maintained as differentiated, MCF-7 cell spheroids 

can be a new model for studies regarding lumen formation, thereby exploring the role of 

diiferent pathways, such as those related to cell apoptosis, autophagy, differentiation and 

survival. 

Keywords: Three dimensional cell culture. Breast. Neoplasias. Apoptosis. Cytoskeleton. Multicelular 

Spheroids. 
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1.1 A CULTURA DE CÉLULAS 

Algumas descobertas científicas mostram se tão usuais e corriqueiras ao cotidiano de 

qualquer pesquisador atualmente, que, algumas vezes, não damos a sua devida importância. 

Um exemplo disto é o desenvolvimento da cultura de células. A manutenção de células vivas 

independentemente dos organismos de origem foi resultado da somatória de trabalhos 

desenvolvidos por vários autores. Desta forma, não tentaremos aqui descrever todo o processo 

de descoberta, mas sim, limitaremos o nosso enfoque em algumas inovações inseridas nesta 

linha de pesquisa que permitiram o desenvolvimento desta tese. Tal panorama abordará temas 

aparentemente não correlatos como, por exemplo, o coração imortal de galinha, esponjas do 

mar e até quimeras. Todavia, o núcleo comum destes tópicos se mostrará fascinante e 

circunstancial para a melhor compreensão deste trabalho. 

1.1.1 O pioneirismo de Ross Granville Harrisson (1870-1959)  

 Influenciados pelas descobertas de Santiago Ramón y Cajal e Camillo Golgi, vários 

autores, no início do século 20, debruçavam-se sobre seus resultados (muitas vezes 

divergentes) com o objetivo de melhor se compreender o sistema nervoso (1). Harrison inseria-

se neste contexto por trabalhar, entre outras linhas de pesquisa, com processos relacionados à 

formação de fibras nervosas. Visando compreender como estas se originavam e como ocorria à 

inervação dos órgãos em direção ao sistema nervoso central, ele desenvolveu um método que 

possibilitava a retirada de células de embriões de anfíbios mantendo-as vivas em laboratório 

(2). Esse experimento consistia em colocar um fragmento de tecido (normalmente medula 

espinhal) imerso em uma gota de linfa de anfíbio vedado entre uma lamínula e uma lâmina de 

vidro (Figura 1). Tal procedimento mostrou-se bastante eficaz por permitir que Harrison 

acompanhasse o crescimento e a formação das fibras nervosas, mostrando pela primeira vez 

que somente o tecido nervoso possuía essa propriedade (uma linha de pensamento na época 

sugeria que a formação das fibras ocorria no interior dos órgãos e daí ela migraria para a 

medula). Não limitado a área de neurociências o método de cultura celular assumiu um 

importante papel na pesquisa científica, sendo seu uso circunstancial para a compreensão da 

biologia da célula. Os trabalhos de Harrison chamaram a atenção de outro importante cientista, 

Alexis Carrel o qual iniciava seus estudos com cardiomiócitos. A cultura de células agora 

avançaria para outro patamar.  
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Figura 1 - Método proposto por Harrison para o cultivo celular (A). Primeiros desenhos feitos por 
Harrison mostrando o crescimento de células nervosas in vitro.                
FONTE: Figura B modificada de Harrison (1910) (3).  

 

1.1.2 Alexis Carrel e o coração imortal de galinha (1873-1944) 

 Apesar de possuir notoriedade no meio científico devido aos seus ensaios sobre suturas 

em vasos sanguíneos (sendo até posteriormente laureado com o prêmio Nobel de Fisiologia e 

Medicina em 1912), Alexis Carrel possuía particular interesse na viabilidade e manutenção de 

órgãos in vitro em seus estudos com transplantes. Devido a isso, em paralelo com trabalhos que 

envolviam a experimentação animal, Carrel iniciou seus estudos com culturas de células. Ao 

entrar em contato com o trabalho desenvolvido por Harrison, ele focou os seus esforços não 

somente no estabelecimento da cultura celular in vitro, mas também na manutenção destas 

por períodos mais longos fora de organismos. 

 Após enviar um auxiliar para aprender as técnicas de cultura de células no laboratório 

de Harrison, Carrel começou a desenvolver adaptações que as melhorasse. Inicialmente, 

adicionou uma série de banhos em soluções salinas para o preparo das culturas. Em paralelo a 

esse procedimento, substituiu o meio de cultura de linfa de anfíbio para plasma de galinha e 

desenvolveu uma garrafa de cultura com uma entrada inclinada (Frasco de Carrel), o qual 

permitia a adição e substituição deste meio com maior facilidade. Outra modificação, talvez a 

mais importante e inovadora da época, foi a aplicação de um rígido controle de assepsia (sendo 

esta metodologia muitas vezes mantidas em segredo) (4).  
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Com o sucesso de suas culturas em monocamada (Figura 2), A divulgação de seus 

trabalhos tomou tamanha proporção que muitos cientistas da época atribuíam a ele a 

descoberta da técnica de cultivo celular. Neste contexto, um de seus assistentes chamado 

Eberling modificou a técnica desenvolvida por Carrel permitindo que a cultura de células 

derivadas de corações de galinha fosse sub-cultivada. O sucesso foi tão grande que Eberling 

repetiu este processo por 34 anos. Surgia assim a lenda do coração imortal de galinha. O jornal 

New York World Telegram telefonava anualmente para Carrel para discutir como estava a 

manutenção de suas famosas células. Após isso, era escrito um editorial sobre o assunto sendo 

este muito apreciado pelos leitores, principalmente os que gostavam de ficção científica (5).  

Figura 2 - Esquema mostrando a diferença entre o arranjo espacial de culturas em monocamada e em 3 
dimensões. 

 

Foi analisando estas culturas de cardiomiócitos que Carrel notou que o maior contato 

das células com o meio de cultura tinha relação direta com a viabilidade celular e com uma 

maior taxa de proliferação. Ele percebeu que, devido a essas características, a região mais 

central de suas colônias apresentava elevado índice de necrose (Figura 3A). Para resolver este 

problema ele cultivou os cardiomiócitos sobre uma superfície constituída por fios de seda. Tal 

adaptação permitiu uma maior interação das células com o ambiente, sendo que este maior 

contato ocorreu em diferentes planos do espaço (6). Ocorria pela primeira vez uma descrição 

de uma cultura celular em 3 dimensões (Figura 2 e 3B). 
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Figura 3 - Desenho feito por Carrel de suas culturas com cardiomiócitos, sendo a região mais escura área 
com maior índice de necrose (A). Esquema mostrando o crescimento de células sobre um 
tecido de seda, o qual permitiu maior interação das células com o ambiente (B).             
FONTE: Figura A modificada de Carrel (1912) (6). 

 

Após os trabalhos de Carrel, o uso e aperfeiçoamento do cultivo celular em 

monocamada fizeram com que grandes descobertas científicas fossem alcançadas levando, por 

exemplo, a produção em larga escala de vacinas; maior compreensão dos mecanismos 

moleculares da célula e, entre outras aplicações, a exploração em maior detalhe da biologia da 

célula tumoral (5). Passariam aproximadamente 30 anos para que os trabalhos desenvolvidos 

Johannes Holtfreter, Aron Arthur Moscona e Joseph Leighton explorassem e 

conseqüentemente divulgassem a cultura 3D no meio científico.  

1.1.3 A cultura de células em 3 dimensões–Holtfreter, Moscona e Leighton 

A obtenção de resultados científicos utilizando fragmentos de tecidos mantidos in vitro 

ganhou um espaço significativo em estudos da biologia do desenvolvimento. Tal fato ocorreu, 

principalmente, devido ao sucesso da utilização de embriões nestes estudos. Com o freqüente 

uso desta metodologia era de se esperar que, em um primeiro momento, a cultura de células 

em 3 dimensões tivesse como divulgadores alguns embriologistas.  

Johannes Holtfreter (1901–1992)  

Devido aos seus trabalhos relacionados à morfogênese do embrião, Holtfreter tornou-se 

um dos mais reconhecidos pesquisadores na área de biologia do desenvolvimento. A sua 
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relação com experimentos que envolvessem a cultura em 3 dimensões ocorreu inicialmente em 

estudos que mostraram a afinidade entre os tecidos de um organismo, evidenciando neste 

contexto a importância da adesão celular. Em um dos seus experimentos este autor separou os 

diferentes folhetos embrionários de um embrião e, em laboratório, os colocou novamente em 

contato. Além das células se reagruparem nos seus respectivos folhetos, estes agrupamentos 

celulares possuíam um grau de diferenciação equivalente a sua origem embrionária (7). Em 

1944, Holtfreter descreveu um método para a geração de agregados celulares esféricos que 

consistia em adicionar ágar na superfície de placas de Petri, evitando assim a células aderissem 

ao fundo da placa (8). Posterior a isso, em 1947, ele derivou o método de formação de culturas 

3D adicionando um aparato que permitisse o movimento das placas de Petri, reduzindo ainda 

mais a interação das células com o substrato (9). As adaptações descritas por Holtfreter são 

condicionais para a maioria dos métodos relacionados com a cultura de células em 3 

dimensões. Seus trabalhos são amplamente citados não somente devido ao seu pioneirismo, 

mas também pelo fato de seus métodos serem usados até hoje. O uso, neste presente 

trabalho, de um método semelhante ao descrito por este autor 76 anos depois é somente um 

dos muitos exemplos da importância de Holtfreter no desenvolvimento da cultura de células 

em 3 dimensões. 

Aron Arthur Moscona (1921-2009) 

Os trabalhos desenvolvidos por Moscona entre 1950 e 1970 tinham como eixo comum a 

análise de como as células embrionárias individuais se organizavam originando tecidos e 

órgãos. Utilizando enzimas como tripsina e hialuronidase ele dissociou tecidos de diferentes 

organismos e percebeu, em uma análise inicial, que as células de órgãos diferentes não se 

misturavam. Desta maneira, células derivadas de cartilagem de embriões de aves ficavam 

unidas com suas congêneres e não se misturavam com células de rim, por exemplo (10). Em 

outro experimento este autor dissociou uma esponja do mar amarela e misturou com células 

dissociadas de esponjas do mar laranjas, o resultado disso foi a reorganização de 2 grupos 

distintos, isto é, as células não se misturavam. Moscona também foi um dos pioneiros na 

produção de quimeras, método o qual consiste na manutenção de células originadas de 

diferentes organismos os quais permanecem unidas por possuírem moléculas de superfície de 

membrana que tenham afinidade (11). Dos vários trabalhos que utilizou a cultura de células em 

3 dimensões (12, 13), um publicado em 1961 (14) chama a atenção por introduzir um método 
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que utiliza frascos de Erlenmeyer sob agitação para a produção destes agregados. Muitos 

autores referem-se a essa técnica até hoje como “método de Moscona”. A importância de suas 

descrições não somente refletem o maior aprimoramento e divulgação de técnicas 

relacionadas ao cultivo celular em 3-dimensões. Moscona também descreveu a importância do 

reconhecimento célula-célula é trouxe a luz informações importantes sobre a complexidade 

inerente aos organismos. Os desdobramentos dos seus resultados levaram a descoberta de 

estruturas importante nas células, entre elas podemos citar como exemplo as caderinas (15). 

Joseph Leighton 1921-1999 

Em 1951, o cultivo de células in vitro era, predominantemente, baseado no crescimento 

celular em monocamada. Leighton, que na época trabalhava com diagnósticos patológicos e 

histogênese, viu que mesmo sendo muito importante para essa época, esse paradigma possuía 

limitações. Para ele, a idéia de um mundo achatado estava distante de um organismo e uma 

visão reducionista abalizada em estudos com células individuais teria que ser modificado (16). 

Foi neste contexto que este autor revisitou os trabalhos desenvolvidos por Carrel (6), visando 

agora desenvolver um método que levasse em conta a tridimensionalidade. Em seu trabalho 

(17), adicionou células e/ou fragmentos de tecidos em um substrato constituído por esponjas 

de celulose. Em seguida, Leighton adicionou a esse conjunto um pouco de plasma extraído de 

embriões de aves. Após a coagulação, os agregados formados por plasma, células e a esponja 

foram colocado em um recipiente com agitação com posterior adição de nutrientes (Figura 4). 

Figura 4 - Esquema mostrando o método de cultivo celular descrito por Leighton.  
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A preocupação com a manutenção da arquitetura tecidual fez com que Leighton se 

diferenciasse dos autores descritos até agora. Em seu trabalho de 1954 (18) ele descreveu pela 

primeira vez alguns aspectos importantes da cultura em 3 dimensões, sendo eles: 

• O arranjo tridimensional possibilita que células migrem para todas as direções. 

• -O sistema 3D permite um aumento da superfície celular. 

• A difusão presente no interior dos agregados pode reter fatores secretados pelas 

células 

• O modelo pode permitir um gradiente de difusão capaz de gerar uma alteração 

na morfologia celular, podendo iniciar processos relacionados à diferenciação 

tecidual 

O gradativo aprimoramento nas técnicas de cultura de células em 3-dimensões fez com 

que, após os trabalhos de Leighton, houvesse uma distinção muito clara entre os resultados em 

monocamada e os desenvolvidos em ambiente 3D. A decorrente irradiação desta técnica em 

diferentes métodos e aplicações é somente uma amostra da importância daquele ano de 1951 

onde, em laboratório, a cultura de células começaria a se aproximar a experimentos in vivo.  

Assim, após essa breve descrição sobre os trabalhos iniciais envolvendo a cultura de 

células mostraremos, na próxima seção, outro importante tema que será abordado nesta tese: 

o câncer de mama. 

 

1.2 CÂNCER DE MAMA EM NÚMEROS 

1.2.1 Câncer, um breve panorama 

Alguns números obtidos na última estatística fornecida pela Organização Mundial de 

Saúde mostraram que em 2008 o número de novos casos de câncer no mundo foi de 12,7 

milhões de pessoas, sendo que destas 7,6 milhões vieram a óbito. Interessante mencionar que 

na mesma fonte citada alguns números chamam a atenção (19):  
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1º) 70 % destas mortes ocorrem em países sub-desenvolvidos e em desenvolvimento. 

2º) 1/3 dos cânceres quando precocemente diagnosticados e tratados podem ser 

curados 

3º) 11,5 milhões de pessoas poderão morrer de algum tipo de câncer até 2030, dado 

este que mostra uma crescente no número de mortes ao longo dos anos. 

Em se tratando de um problema de saúde pública também no Brasil (com uma projeção 

de 489.270 novos casos de câncer em 2010 segundo o Instituto Nacional do Câncer (20), torna-

se cada vez mais necessário medidas que levem a diminuição do número de óbitos bem como a 

melhoria no diagnóstico/tratamento. Dentre essas medidas, estudos relacionados com a 

biologia da célula cancerosa são de significativa importância, haja visto que muitos aspectos 

desta doença ainda permanecessem sem resposta.  

 A versatilidade e autonomia das células metazoárias muitas vezes é decorrente da 

presença, em seu interior, de um genoma completo de todo o organismo. Tal fato pode se 

tornar um risco devido células individuais deste organismo ter acesso a informações em seu 

genoma às quais normalmente não teriam. O acesso a esses genes o pode transformá-los em 

alvos para diversos mecanismos que alterem sua estrutura e, assim, a informação contida no 

genoma (21). O desenvolvimento do câncer ocorre neste contexto, pois, durante um processo 

que envolve muitas etapas, o genoma de células cancerosas iniciais adquire mutações em 

proto-oncogenes, genes supressores de tumor ou qualquer outro que controle diretamente ou 

indiretamente a proliferação celular. Diferentes combinações destas mutações (inclusive as 

decorrentes de alterações epigenéticas),são capazes de contribuir para a transformação 

neoplásica, sendo este processo uma característica comum a mais de 100 tipos de cânceres 

humanos (22-25). 

1.2.2 O Câncer de mama 

O câncer de mama possui uma etiologia variada, sendo influenciada tanto por fatores 

genéticos bem como ambientais (26). A origem deste tumor se dá, na maioria das vezes, por 

mutações em células epiteliais constituintes dos túbulos e lóbulos mamários (27).  
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Estudos epidemiológicos reforçam a importância deste tipo de câncer. No Brasil, 

segundo projeções do Instituto Nacional do Câncer, para o ano de 2010 são esperados 49.240 

novos casos (20). Quando comparado com outros cânceres, este mostra-se como o de maior 

incidência na população do sexo feminino (Figura 5). 

Figura 5 - Número de casos de câncer de mama (em azul incidência e em verde mortalidade) no mundo 
segundo a Organização mundial de Saúde (ano 2008) (A) e no Brasil, segundo projeção do 
Instituto Nacional do Câncer para o ano de 2010 (B).              
Fontes: Modificado de A (19) e de B (20). 

 

O estudo do câncer mama bem como o de outros tipos de cânceres, tem mostrado que 

essas patologias possuem alta heterogeneidade no que refere a aos tipos celulares e a suas 

origens no interior dos tecidos. Além disso, essa diversidade se estende também à 

desregulação de muitas vias que governam fundamentalmente processos como morte, 

proliferação e diferenciação (28). Tal fato exige cada vez mais o desenvolvimento de diferentes 

frentes de pesquisa as quais visam trazer à luz maiores informações sobre essas doenças. 

Pensando nisto, é muito lógico que a cultura de células em 3 dimensões também tenha (e tem) 

se mostrado como uma ferramenta eficaz para estes estudos. Voltaremos agora para o ano de 

1967, onde McAlister e seus colaboradores (29) observaram uma peculiaridade nas células 

cancerosas que estudavam: o crescimento de colônias em uma superfície de ágar, fato este não 

compartilhado por suas congêneres com fenótipo normal.   



 
26  

1.3 O SURGIMENTO DOS TUMORES ESFERÓIDES MULTICELULARES 

1.3.1 Células tumorais e cultura 3D   

A utilização da cultura de células tumorais crescidas em ambiente tridimensional já era 

feita desde os trabalhos iniciais desenvolvidos por Moscona(11) ,o qual analisou a interação de 

células de melanoma em agregados celulares que ele denominou de quimeras. Esses agregados 

apresentavam uma morfologia semelhante aos tumores que os originaram, mantendo até as 

propriedades invasivas quando estas eram crescidas em associação com células normais. Já 

Halpern e seus colaboradores (30) mostraram que o arranjo destes agregados bem como a sua 

tumorigenicidade eram diferentes quando se utilizava células normais do que quando se 

utilizava células tumorais. Como já comentado, foi o trabalho de McAllister e colaboradores 

(29) que realmente abordou o comportamento diferenciado das células malignas. A morte das 

células normais na presença de uma superfície de ágar era, para esses autores, uma prova das 

células normais dependia da ancoragem desta célula ao substrato. Sabia-se já naquela época 

que células derivadas de tumores malignos perderiam essa dependência de ancoragem, sendo 

esta característica então refletida na sobrevivência das células na cultura 3D. 

Apesar de iminente, a sistematização e padronização de um modelo que mimetizasse o 

ambiente e metabolismo de um tumor ainda não tinham sido concretizadas. Isso iria mudar 

após os trabalhos desenvolvidos por Sutherland e seus colaboradores em 1970. 

1.3.2 Pequenos tumores in vitro  

O surgimento dos esferóides  

A criação de modelos que permitissem testes de efeito e de intensidade de radiação 

direcionou Robert M. Sutherland e outros pesquisadores à utilização de cultura de células em 

3D. Trabalhando inicialmente com linhagens derivadas de pulmão de Hamster, esse grupo 

desenvolveu uma técnica que utilizava frascos que permitiam um fluxo do meio de cultura no 

seu interior (Frascos giratórios-spinner flasks), impedindo assim adesão das células com o 

substrato. Como conseqüência, os agregados de células assumiram uma morfologia esférica a 

qual fez com que esses autores os denominassem de esferóides multicelulares (31, 32). Como a 

formação de esferóides também era observada em células derivadas de carcinomas mamários 
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bem como de outros cânceres (33), iniciou-se o desenvolvimento de estudos que buscassem 

similaridades entre os resultados encontrados na cultura 3D com os encontrados in vivo. O 

desdobramento destes experimentos levou o grupo de Sutherland a conseguir mostrar pela 

primeira vez que, quando submetidos a um tratamento com radiação, os esferóides 1

31

 

multicelulares apresentavam curvas de sobrevivência celular análogas às de tumores sólidos 

( , 34). Diferentes linhas de pesquisa agora focariam um aspecto importante deste modelo- a 

heterogeneidade celular. 

 Em ambiente 3D as células não são igualmente expostas ao meio. Tal fato faz com que 

haja a formação de microambientes que, no interior dos esferóides, podem levar a seleção de 

diferentes grupos celulares (35). Decréscimos regionalizados de tomada de oxigênio e 

nutrientes podem levar, neste contexto, a formação de áreas de necrose nestes esferóides. Ao 

se olhar para essas características, paralelos com tumores sólidos (principalmente avasculares) 

são inevitáveis. Diferentes frentes de análise que exploram essas similaridades foram 

desenvolvidas, sendo algumas representadas na Figura 6. 

Esferóides: semelhanças entre modelos, vantagens e aplicações  

 Como já comentado, estudos envolvendo a terapia radiológica foram uma das primeiras 

linhas de pesquisa bastante exploradas por meio de cultivo celular 3D. Resultados mostrando 

as diferenças entre o ambiente 2D e 3D, principalmente no que se refere a resistência das 

células (36), direcionaram esta abordagem experimental para diversas linhas de pesquisa, como 

por exemplo estudos relacionados a radiação ionizante, a geração de radicais livres, inibição da 

respiração celular e toxicidade preferencial em regiões de hipóxia (37, 38). Posteriormente ao 

grande número de trabalhos produzidos na década de 70 e 80, experimentos que envolvam 

cultura 3D e ensaios radioterápicos atualmente vêm trazendo informações importantes a 

respeito do papel de substâncias radiosensibilizantes (39) e radioprotetoras (40) em algumas 

vias de sinalização celulares. Outros autores (41) mostraram que o arranjo da cromatina de 

células organizadas em esferóides é alterado, apontando assim para uma inter-relação entre 

morfologia e radiosensibilidade celular.  

                                                                    
1 No decorrer de todo o texto será utilizado o termo esferóide ao invés de tumores esferóide multicelulares 
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Figura 6 - Ilustração esquemática mostrando diferentes linhas de pesquisa que podem ser estudadas 
nos tumores esferóides multicelulares (42). 

 

 Aplicação importante dos esferóides é também o seu uso em ensaios que envolvam 

testes de sensibilidade a drogas. Inicialmente, este tipo de aplicação esteve sempre associado à 

cultura de células crescidas em monocamada. Todavia, percebeu-se que o efeito de algumas 

concentrações de drogas não tinham equivalência in vivo dos valores encontrados na cultura 

2D. Muitas evidências têm mostrado que células arranjadas em esferóides, principalmente as 

localizadas no interior destes agregados, são muito mais resistentes a agentes citotóxicos do 

que células em suspensão na cultura. Dos vários trabalhos inicialmente desenvolvidos, 

podemos citar como exemplos estudos que mostraram maior resistência aos quimioterápicos 

doxorrubicina, vincristina e mitoxantrona em esferóides do que em linhagens em monocamada 

(43-45). Tal diferença não é apenas uma resultante de problemas de difusão destas drogas no 

interior do esferóide. Fatores como alterações de pH, hipóxia e diferentes taxas de proliferação 

celular também estão envolvidos nesta maior resistência (46, 47). A presença destes diferentes 

fatores faz com que o modelo de cultura de células em 3D seja o modelo in vitro que mais se 
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aproxima com modelos in vivo (48-50), pois, similarmente ao já mostrado em ensaios de 

radioterapia, esferóides também apresentam curvas de resistência a drogas semelhantes às 

encontradas em alguns tumores sólidos (51-53). 

 A cultura de esferóides também se destaca por conseguir restabelecer características 

morfológicas e funcionais de seu equivalente tecido in vivo. Um dos fatores responsáveis por 

isto é a crescente produção de componentes de matriz extracelular o qual permite a criação de 

uma complexa rede tridimensional onde protagoniza um grande número de interações célula-

célula bem como célula-matriz. A descrição e localização de fatores (pato)fisiológicos, bem 

como penetração, ligação e bioatividade de drogas podem ser então simulados nestes modelos 

que exploram esse arranjo 3D (54, 55). 

 Tanto a similaridade com regiões avasculares de pequenos tumores, quanto com as 

regiões intervasculares de grandes tumores sólidos tornam o modelo 3D peculiar. Como 

explicado anteriormente, tal característica mostrou-se muito útil em estudos que envolviam 

testes com radioterapia. Adicionado a este fato, os esferóides mostram uma cinética de 

crescimento que não somente podem ser calculada pela equação de Gompertz, como também 

por diferentes outros modelos matemáticos relacionados ao crescimento de tumores (56, 57). 

Conseqüentemente, são também estabelecidos paralelos no tocante ao gradiente de 

proliferação. Como nos tumores, a periferia dos esferóides (região cortical) é o local onde 

ocorre o maior índice de proliferação celular. Á partir deste ponto, se traçarmos uma linha 

radial em direção ao centro (região medular do esferóide) torna-se evidente o crescente 

número de células que não estão em ciclo celular. Ao redor de 400 µm da superfície do 

esferóide, é possível observar o início de áreas de necrose. A complexidade do modelo ocorre 

devido à presença de microambientes com diferentes exposições a nutrientes, fatores de 

crescimento e a trocas gasosas. O agrupamento de células também altera o fluxo de liberação 

de catabólitos, tornando a sua forma de liberação bastante heterogênea. Estas variações 

afetam diretamente a fisiologia celular tanto em esferóides quanto em tumores. Desta forma, 

experimentos com esferóides podem in vitro mimetizar alguns aspectos da complexidade 

tumoral (50, 58, 59) 

 A cultura de esferóides também permite que em laboratório se utilize do uso de co-

cultivo de diferentes linhagens celulares (esferóides heterólogos). Tal abordagem possibilita 
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crescer em associação uma célula de origem tumoral com diversas outras derivadas de 

linhagens normais. A adição, por exemplo, de fibroblastos, células endoteliais e células do 

sistema imune permite simular cada vez mais uma maior interação estroma-parênquima, 

características inerente de um arranjo tecidual (60-62). 

 Com o gradual aperfeiçoamento da técnica para a produção de esferóides, cada vez 

mais se observa a utilização deste modelo como método de varredura de alto desempenho. 

Isso significa que, anteriormente a grandes testes clínicos, as indústrias estão utilizando 

esferóides com o objetivo de validar o efeito de determinados compostos. Tal mudança é 

decorrente de alguns fatores: 

• Redução de custos (63, 64) 

• Inadequação de determinados modelos animais para a compreensão de vias de 

sinalização de células humanas (65) 

• Aspectos bioéticos relacionados ao uso de animais (55) 

• Em determinadas condições, resultados obtidos em cultura 2D mostram-se muito 

distantes dos organismos analisados exigindo uma gradual substituição deste modelo 

por culturas 3D (66, 67).  

Em síntese, é possível verificar que as muitas similaridades com modelos in vivo habilitam o 

uso esferóides como uma eficiente ferramenta de estudo in vitro. É evidente que tanto a 

cultura em monocamada bem como modelos animais possuem um importante papel na 

pesquisa científica. Todavia, por possuir característica de ambas as técnicas, o seu crescente 

uso se justifica. Neste contexto, mostraremos na próxima seção a importância deste modelo 

em estudos relacionados ao câncer de mama e na morfogênese de estruturas luminais. 

 

1.4 SIMULANDO A ORGANIZAÇÃO DO TECIDO MAMÁRIO: MORFOGÊNESE LUMINAL 

E CÂNCER 

Como mostrado anteriormente, a alta incidência de casos bem como o elevado número 

de mortes mostram a importância da melhor compreensão dos mecanismos relacionados ao 

câncer de mama. Dentro deste objetivo, diversas frentes de pesquisa vêm utilizando a cultura 

de células em 3-dimensões visando, por exemplo, a obtenção de informações sobre: 
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• Papel das forças tensionais no arranjo tridimensional (68) 

• Processos relacionados à regulação da polaridade ápico-basal tanto epitélio 

normal quanto em epitélio tumoral (69). 

• Arquitetura e homeostase tecidual (70). 

• Interferência na expressão fenotípica decorrente de interações célula-célula e 

célula matriz (71). 

• A formação e manutenção do arranjo glandular associado à presença de um 

lúmen e a sua desorganização decorrente de genes relacionados ao câncer (72). 

1.4.1 Meio extracelular e alterações na morfologia dos esferóides 

 A utilização de células derivadas de tecidos mamários já vem ocorrendo desde as 

primeiras tentativas de cultura de células em 3D. Um dos primeiros experimentos utilizando 

essas células foi feito por Krystyna Dabrowska-Piaskowska em 1959 (73). Esta autora dissociou 

diversos tipos de adenocarcinomas (inclusive mamário) e percebeu que quando as células 

formavam agregados elas desenvolviam a “capacitação histoformativa”, que segundo a autora 

seria a capacidade das células se organizarem de maneira semelhante ao tecido que a originou. 

Posteriormente, com os avanços na técnica de cultivo, muitos trabalhos mostravam que a 

adição de componentes de matriz extracelular possibilitava modificações na morfologia celular. 

Tendo em vista estes processos, no final da década de 70, Jason Yang e seus colaboradores (74) 

perceberam que células derivadas de tecidos mamários (normal e tumoral) se arranjavam 

diferencialmente em ambiente 3D. Segundo eles, a presença de colágeno no meio de cultura 

possibilitou uma maior sobrevivência das células durante o experimento. Associado a isto, 

também se verificou alterações morfológicas que remetiam a formação de dutos, arranjo este 

que era somente encontrado in vivo. Passado alguns anos, Hall e seus colaboradores (a maioria 

integrantes do grupo de Mina Bissell) perceberam que ao utilizar método semelhante com 

células de mama normais era possível observar um arranjo luminal (75). Eles observaram que 

na presença de colágeno tipo 1 as células se organizavam de forma polarizada, formavam 

junções e a suas regiões apicais se voltavam para um espaço comum de maneira semelhante ao 

de uma glândula mamária. Desta maneira, cada vez mais, a pesquisa em câncer de mama se 

aproximava da geração modelos que mimetizavam a formação de lúmen. A adição de um novo 
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componente a esse sistema modificaria de forma significativa a produção de esferóides 

luminais.  

1.4.2 Compostos ricos em laminina e o trabalho de Ole William Petersen 

 A membrana basal é uma matriz extracelular especializada que está intimamente 

relacionada com diferentes tipos celulares, entre eles as células epiteliais. Possuindo muitas 

funções biológicas, a membrana basal possui na sua constituição colágeno tipo IV, lamininas, 

fatores de crescimento, sulfato de heparam, proteoglicanas entre outras substâncias (76). A 

busca por uma suplementação de meio de cultura que utilizasse estes compostos mostrava-se 

importante, haja visto que estes podem afetar diretamente a polarização celular, formação de 

lúmen e possuem papel ativo em processos relacionados a progressão tumoral (21, 77). 

Todavia, até meados da década de 80, a extração destes compostos era ineficiente sendo que 

muitas vezes o produto coletado se mostrava insolúvel (76). Como resultante de uma série de 

trabalhos (78), Hynda K. Kleinman (79) purificou um composto rico em componentes da 

membrana basal, o qual era extraído de um tipo de condrosarcoma denominado de tumor de 

Engelbreth-Holm Swarm. Conhecido comercialmente como Matrigel®, esse gel rico em laminina 

gradativamente vem se tornando circunstancial em experimentos que envolvessem esferóides 

de células mamárias. O trabalho de Ole Willian Petersen iniciaria uma nova fase, a qual se 

tornaria um paradigma até os dias atuais. 

 Petersen e colaboradores (80) perceberam que a diferenciação decorrente do ambiente 

3D e da adição de colágeno tipo 1, mostrava-se pobre quando comparado com a organização 

tecidual. Devido a esse panorama, estes autores resolveram substituir a suplementação de 

colágeno por Matrigel ®. O experimento consistia em verificar o arranjo de células mamárias 

normais e tumorais em frente a essa nova condição. Os resultados encontrados mostraram que 

linhagens normais (MCF-10A e HMT-3522) bem como células extraídas de tecido mamário 

rapidamente assumiam um arranjo acinar. As células reorganizavam-se de forma polarizada, 

com junções celulares bem estabelecidas e apresentando também uma maior expressão de 

glicoproteínas na região apical bem como colágeno tipo IV na região basal. Quando comparadas 

com as células que eram crescidas em monocamada, ficava evidente que a presença do 

Matrigel (BD Biosciences, Bedford, MA, Estados Unidos) e o ambiente 3D atuavam na 

diferenciação dos esferóides de células normais. Todavia, quando este protocolo era aplicado 
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em células derivadas de tumor de mama e em linhagens tumorais, não era observada nestas 

células nenhuma diferenciação. Dois pontos devem ser aqui enfatizados: 

• A utilização de Matrigel, após este trabalho, consolidou-se na pesquisa com esferóides 

de células mamárias por permitir em um curto espaço de tempo diferenciação e 

formação de estruturas acinares. 

• Aspectos que diferenciassem linhagens tumorais de normais poderiam ser agora mais 

detalhados, pois vias de sinalização celulares eram diferentemente ativadas em 

ambiente rico em laminina. 

 Assim, os resultados apresentados pelo grupo da professora Mina Bissell instigavam a 

comunidade científica a voltar o seu olhar para a matriz extracelular. Eles mostrariam, 5 anos 

mais tarde, que no contexto da biologia do câncer isso seria de grande importância. 

1.4.3 Valerie M. Weaver e a reversão tumoral 

 Em 1987, Briand e colaboradores estabeleceram em laboratório uma nova linhagem 

celular chamada de HMT-3522. Originaria de uma fibrose da mama, essa célula caracterizava-se 

por manter-se diplóide após várias passagens e também por não apresentar tumorigenicidade 

(81). O seu freqüente uso fez que alguns pesquisadores selecionassem a partir dela duas novas 

linhagens celulares: a não tumoral S1 e a tumoral T4-2. Weaver et al. (82) iniciaram os seus 

trabalhos crescendo ambas as células em monocamada e cultura 3D. Apesar destas células 

possuírem uma origem comum, somente as células S1 se reorganizaram em estruturas acinares 

quando crescidas em culturas 3D com Matrigel ®. Já as células T4-2, nas mesmas condições, 

mostraram-se extremamente desorganizadas. A partir destes resultados, este grupo verificou 

que um receptor de matriz extracelular-a integrina β1-era muito mais expressa em T4-2 do que 

a linhagem não tumoral S1. Utilizando de anticorpos anti- integrina β1, eles conseguiram 

diminuir a ligação deste receptor o com meio extracelular. Tal fato desencadeou uma mudança 

na morfologia destas células, fazendo com que as células T4-2 formassem ácinos muito 

semelhantes aos encontrados na linhagem não tumoral S1. Os fenótipos observados eram 

reversíveis quando as células eram dissociadas e os anticorpos removidos. Esses resultados 

apontaram para o fato de que, pelo menos in vitro, que a matriz extracelular e seus receptores 

poderiam ditar o fenótipo de células epiteliais de mama. Esse novo paradigma fez com que a 
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tríade constituída por células mamárias, Matrigel e cultura de células em 3-dimensões fosse 

amplamente utilizada. A seguir, faremos uma breve abordagem de alguns artigos que se 

utilizaram deste método para elucidação de mecanismos celulares intrínsecos a biologia da 

célula mamária. 

1.4.4 COMO SE FORMA UM LÚMEN? 

 Como apresentado até agora, em esferóides de células mamárias a formação do lúmen 

se dá por uma gradativa diminuição do número de células da região medular. Ao final do 

desenvolvimento, o esferóide assume um arranjo acinar caracterizado por uma única camada 

de células ao redor de um espaço comum (83-85). Visando entender como a apoptose atuava 

na formação desta cavidade, Jayanta Debnath e colaboradores começaram a estudar esferóides 

originados da linhagem não tumoral de mama MCF-10A (para saber mais sobre a origem desta 

linhagem ver (86)). Neste trabalho (87), eles modularam diferentes genes relacionados à 

proliferação celular (ciclina D1 e HPV E7) e ao controle da apoptose (proteínas anti apoptótica 

da família Bcl-2)( B-cell lymphoma 2). Diferentemente do esperado, a inibição da apoptose e o 

aumento da proliferação celular não foram capazes de impedir a formação do lúmen. Estes 

autores mostraram então que talvez a morte celular por apoptose não seria a única 

responsável por essa diminuição do número de células. Fatores como a distância dos 

componentes da matriz extracelular e a crescente diminuição de nutrientes na região medular, 

apontavam para o também envolvimento de outra via de sinalização celular: a via autofágica . 

  A autofagia (macroautofagia) refere-se a qualquer via de degradação celular a qual, por 

meio de vesículas, envolva a entrega de elementos citoplasmáticos aos lisossomos. Este 

processo fisiológico, fortemente regulado pelo estresse celular e pela reciclagem de 

componentes intracelulares, possui importante papel no estudo da biologia da célula tumoral 

por associar-se a vias regulatórias que permitem ambiguamente tanto a supressão quanto a 

sobrevivência do tumor (88-90). No contexto descrito até agora, a maior concentração de 

células em autofagia encontra-se na região central dos esferóides (84, 91, 92). Kenna R. Mills e 

colaboradores exploraram a relação da morte por apoptose e autofagia também no modelo de 

esferóide com células MCF-10A (85). Eles descreveram que o receptor TRAIL (tumor necrosis 

factor related apoptosis inducing ligand) ativava a produção de autofagossomos nas células 

epiteliais. Ao se bloquear esse receptor juntamente com a apoptose (esta, via superexpressão 
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de Bcl-xL), eles notaram um aumento de esferóides preenchidos por células, isto é, com a menor 

formação de cavidades. Além da formação luminal, a autofagia pode também atuar na região 

central dos esferóides diminuindo a morte celular decorrente por anoikis (93). A literatura vem 

mostrando que ambas as vias são importantes para a formação do espaço luminal, todavia, a 

origem da linhagem de mama também pode impossibilitar a organização acinar destas células 

crescidas em ambiente 3D. 

 Kenny e colaboradores (72) exploraram em seu trabalho as diferenças tanto 

morfológicas quanto de expressão gênica em linhagens de mama crescidas em ambiente 3D. 

Foram analisadas 25 linhagens, as quais poderiam apresentar um fenótipo normal ou um 

fenótipo tumoral (com diferentes graus de agressividade). Novamente, estes autores 

confirmaram que a formação de estruturas acinares somente ocorria em células normais. Já nas 

células tumorais, eles perceberam que quanto maior era o grau de tumorigenicidade, mais 

fraca era a interação das células no esferóide. 

 Devido a sua origem, a célula MCF-7 é uma linhagem mamária que apresenta um 

fenótipo tumoral (94). Esferóides desta célula são bastante utilizados em diversos ensaios que 

envolvam testes de drogas e radioterapia (95, 96). Células MCF-7 quando crescidas em 

ambiente 3D com Matrigel, formam esferóides que não apresentam estruturas luminais. Esse 

fato fez com que a alguns autores também utilizassem essa linhagem para melhor 

compreender esse fato. A modulação de moléculas de adesão (97) como também a utilização 

de co-cultura com fibroblastos (98), apontam para a possibilidade de reversão de algumas de 

características tumorais. 

 Como apresentado até aqui, a pluralidade de fatores associados à formação do lúmen 

exige, cada vez mais, diferentes abordagens experimentais. Deste modo, quando se analisa com 

maior detalhe os modelos atualmente envolvidos com esses processos, é clara a prevalência de 

um tripé metodológico constituído por linhagens mamárias normais, adição de componentes 

que simulem a membrana basal e tempo de cultura 3D que variem entre 4 e 15 dias. (91, 99, 

100). Tais propriedades podem oferecer uma pressão de seleção a qual ativariam vias de 

sinalização celulares semelhantes, o que teria como resultante uma convergência de alterações 

celulares. Assim, o desafio a se transpor neste presente trabalho é o desenvolvimento de um 

método viável para estudos do desenvolvimento do lúmen, mas que considere 3 apectos: 
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• Maior tempo de permanência em cultura 3D (superior a 30 dias) 

• A não adição de qualquer suplementação de componentes de membrana basal  

• O uso de uma linhagem tumoral 

 Posterior a essa primeira etapa, atentaremos para as possíveis diferenças morfológicas 

encontradas ao longo do tempo de cultura 3D, sendo estes resultados comparados com as 

linhagens crescidas em monocamada. Para tanto, serão avaliados fatores como apoptose, 

autofagia, proliferação e sobrevivência celular, diferenciação e, por fim, a presença nos 

esferóides de uma metaloproteinase. Comentaremos um pouco mais a respeito dessas 

diferentes abordagens a seguir. 

1.5 PROTEÍNAS ANALISADAS  

A morte celular sempre foi bastante estudada em modelos de cultura 3D devido à 

íntima relação com o microambiente tumoral e com a formação do lúmen. Atuando como 

principal efetora deste processo, a apoptose será abordada neste presente trabalho por meio 

de duas frentes. A primeira delas será a quantificação de uma Caspase iniciadora, a Caspase 9. 

Essa protease específica de cisteína-aspartato, depois de ativada pelo apoptossomo, cliva 

outras pró-caspases iniciando assim uma seqüência de eventos que culminarão no processo de 

apoptose (21, 101). Em paralelo a isso, avaliaremos as alterações da proteína pró-apoptótica 

PAR-4 (Prostate Apoptosis Response 4). Esta proteína esta associada tanto à via intrínseca 

quanto extrínseca da apoptose (102, 103). Além de ser pouco expressa em alguns tipos de 

cânceres (104) ela destaca-se por possuir uma maior fosforilação pela proteína quinase A na 

sua porção SAC (Selective for Apoptosis in Cancer). Tal característica a torna um alvo seletivo, 

haja visto que esta região é diferentemente estimulada quando em células normais (105). 

Durante o processo de autofagia, diferentes organelas ou proteínas são envolvidas por 

autofagossomos. Posteriormente a esta etapa, os autofagossomos fundem-se com lisossomos e 

permitem que os componentes engolfados sejam degradados por hidrolases lisossomais. Dos 

diferentes genes associados a todo o processo de autofagia, neste presente trabalho focaremos 

na presença da proteína LC3 (microtubule –associated protein 1 light chain 3) no decorrer do 

desenvolvimento dos esferóides. A pró-forma dessa proteína é clivada pela ação da proteína 

Atg4, permitindo assim que LC3 ligue-se a fosfatidiletanolamina (glicofosfolipídio). Ao se 

observar o fluxo de conversão de LC3B-I (forma citosólica) e LC3B -2 (forma conjugada a 
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fosfatidilserina) é possível verificar a atividade dos autofagossomos no interior da célula, e, 

conseqüentemente, acompanhar a atividade autofágica no processo (106-108).  

Em outra abordagem será verificado a alteração de AKT (v-akt murine thymoma viral 

oncogene) fosforilada. Essa serina/treonina quinase (também conhecida como PKB) está 

inserida em diferentes vias de sinalização celulares ativadas por fatores de crescimento, 

citocinas entre outros estímulos celulares (109). Essas vias, quando inserida no contexto da 

maquinaria tumoral, destacam-se por atuar em componentes do ciclo celular e em proteínas 

pró-apoptóticas e de pró-sobrevivência (21, 110). 

A proteína ERK (extracellular signal regulated kinases), na sua forma fosforilada, será 

outra quinase estudada neste presente trabalho. Esta proteína está relacionada à via de 

sinalização da oncoproteína Ras (RasRafMEKERK). Após a sua fosforilação, ERK migra do 

citoplasma para o núcleo das células, podendo ativar diversos fatores de transcrição bem como 

permitir reconfigurações de proteínas associadas à cromatina. Estimulando a maquinaria de 

síntese protéica, essa cascata de eventos pode estimular a expressão de importantes genes 

reguladores de crescimento como, por exemplo, ciclina D1. (21, 111, 112). 

Também será feita uma abordagem voltada para interação célula-célula. Para tanto, 

será analisada a proteína E-caderina. Localizada em sítios de adesão intercelulares 

(denominados de junções aderentes) essas proteínas possuem interação com componentes do 

citoesqueleto, principalmente os microfilamentos de actina. A expressão desta proteína está 

intimamente conectada com o grau de epitelialidade, atuando assim como um importante 

supressor de tumor (113, 114). 

Por fim, a última proteína que será analisada é ADAMTS-1 (a disintegrin and 

metalloprotease with thrombospondin motifs-1). Essa enzima possui um importante papel no 

renovação de proteínas de matriz extracelular em vários tecidos. A alteração em sua regulação 

está associada a diversos processos patológicos, inflamação, desenvolvimento e progressão do 

câncer (115, 116) 

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há quase 100 anos atrás, decorrente de uma pequena intervenção feita por Carrel em 

suas culturas, iniciavam-se os estudos com cultura de células em 3D. Desde então, o crescente 



 
38  

uso e a diversidade de aplicações desta técnica, possibilitaram um olhar mais intimista ao que 

se refere às interações célula-célula e com o ambiente. Hoje, a cultura de células em 3D assume 

importante papel nos estudos relacionados à morfogênese luminal, permitindo acompanhar in 

vitro fatores regulatórios deste processo. Desta forma, o desenvolvimento de novos modelos 

de cultura de células em 3D são cada vez mais importantes devido a permitir uma melhor 

compreensão da formação do lúmen. É neste contexto que se insere este presente trabalho, o 

qual objetivo será abordado a seguir.  
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2 OBJETIVOS 
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 O objetivo deste trabalho foi estudar aspectos morfofisiológicos de células MCF-7 na 

ausência de elementos exógenos de matriz extracelular, para avaliar seu possível uso como 

modelo tumoral. Deste modo, o principal foco foi avaliar a viabilidade de se manter estas 

culturas por longos períodos em cultura 3D (superiores a trinta dias) e analisar o 

comportamento destas células em um ambiente de maior interação célula-célula, avaliando 

importantes aspectos como diferenciação e morte celular. Dentro deste contexto, serão 

analisadas a expressão de diferentes proteínas durante o período de cultura em 3D as quais 

terão seus resultados comparados com células MCF-7 crescidas em monocamada. 
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3 MATERIAS E MÉTODOS  
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3.1 MANUTENÇÃO DA LINHAGEM E A CULTURA DE CÉLULAS EM 3 DIMENSÕES 

Foi utilizada a linhagem celular MCF-7 (94) derivada de efusão pleural de 

adenocarcinoma mamário. Esta linhagem foi obtida da ATCC® (American Type Culture 

Collection) (Manassas, VA, Estados Unidos da América) através do Banco de Células do Rio de 

Janeiro (catálogo no CR119). Acondicionada em ampolas de congelamento, as células foram 

mantidas em nitrogênio líquido. 

Após descongelamento e posterior retirada da solução de congelamento, as células 

foram transferidas para frascos de cultura de tecidos (com área de 25 cm2) contendo meio de 

cultura DMEM (meio de cultura de Eagle modificado por Dulbecco) suplementado com 10% de 

soro fetal bovino. A linhagem então foi mantida em uma incubadora com uma atmosfera 

contendo 5% de CO2 e uma temperatura de 37 oC. As células arranjadas em monocamada 

foram submetidas a uma dissociação enzimática com uma solução de tripsina 0,2 % +EDTA 0,02 

% (ácido etilenodiamino tetra-acético). 

Após a neutralização da atividade desta enzima (utilizando o mesmo meio de cultura) e 

posterior retirada da solução de tripsina-EDTA utilizando PBSA (solução de tampão fosfato de 

sódio sem cálcio e magnésio), as células em suspensão foram contadas utilizando o citômetro 

de fluxo Guava®easycycle mini (Milipore Biosciences Tessicula, CA, Estados Unidos da América). 

Padronizou-se o uso de uma densidade de células de 80 células/µL de meio de cultura, para a 

cultura em 3 dimensões. 

Com o objetivo de retirar possíveis fragmentos de poliestireno, as placas de Petri (com 

dimensões de 60x15 mm) foram previamente lavadas com PBSA. Nesse momento foi checado 

também a presença de hidrofobicidade na superfície das placas (Figura 7A) característica 

importante para dificultar a adesão celular.  

A técnica utilizada para a formação dos esferóides foi a de cultura celular em 

sobreposição líquida (liquid overlay) (Figura 7C), a qual consiste em não permitir a adesão na 

superfície do recipiente. Foram colocados 5 mL de meio de cultura em cada placa, estas 

contendo 4x105células. As placas com os esferóides foram mantidas na incubadora nas mesmas 

condições descritas previamente para garrafas de cultivo.  
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A cada 3 dias, todo o conteúdo das placas foi retirado e colocado em tubos de 

centrifugação (15 ml). Por gravidade, as células da linhagem MCF-7 (agora arranjada como 

esferóides) se concentraram no fundo destes tubos (Figura 7B). Desta forma é possível a 

retirada do meio de cultura, lavagem com PBSA e posterior adição de novo meio de cultura. O 

tempo de crescimento dos esferóides estendeu-se até 155 dias, entretanto, em alguns 

experimentos foram selecionadas datas específicas, sendo estas 7, 30 e 50 dias de cultura. 

Todos os resultados obtidos na cultura em 3 dimensões foram comparados com os resultados 

das células MCF-7 crescidas em monocamada. 

Figura 7 - Fotografias de alguns procedimentos utilizados neste trabalho, sendo eles: teste de 
hidrofobicidade da superfície de placas de acrílico (A), coleta dos esferóides em diferentes 
tempos de cultura por meio de decantação (B e em detalhe o fundo de tubo de centrífuga 
contendo esferóides), placas de Petri contendo os esferóides em meio de cultura (C) e a 
utilização de microscopia para a coleta dos esferóides diferenciados no interior do fluxo 
laminar (D). 
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3.2 MÉTODOS PARA A DESCRIÇÃO DA MORFOLOGIA DOS ESFERÓIDES  

3.2.1 Microscopia de Luz  

 Imagens digitais foram obtidas em todas as fases do desenvolvimento dos esferóides 

utilizando-se tanto de microscopia de contraste de fase quanto de campo claro. Para isso, as 

placas de Petri contendo os esferóides bem como as garrafas de cultura contendo as células em 

monocamada, foram observadas ao microscópio invertido digital da marca EVOS® AME-3302 

(Aeleusden, Holanda).  

3.2.2 Microscopia de fluorescência e confocal de varredura a laser  

Preparo das células  

O crescimento em monocamada das células MCF-7 se deu no interior de placas de 

cultivo de celular sob lamínulas de vidro imersas em meio de cultura DMEM. Após a lavagem 

destas células em solução de PBSA (repetida 3 vezes em todos os procedimentos) as células 

foram fixadas com formaldeído 3,7% em PBSA por um período de 30 minutos. Já os esferóides 

analisados foram coletados em diferentes tempos de cultura (os quais se estenderam por até 

155 dias). Para evitar fragmentação das estruturas, todos os esferóides foram separados de 

qualquer solução pelo processo de decantação (Figura 5B). Retirado o meio de cultura, os 

esferóides passaram pelas mesmas etapas de lavagem e fixação descritas para monocamada. 

Posteriormente às lavagens em PBSA, as células foram permeabilizadas com uma 

solução de Triton-x 100 0,5% por 30 minutos para monocamada e 1 hora (com agitação) para 

os esferóides. Novamente lavados, o material foi agora submetido a uma solução de bloqueio 

com albumina a 3% em PBSA. Depois de 1 hora células foram então lavadas novamente com 

PBSA e seguiram para as marcações fluorescentes. 

Para não tornar o texto repetitivo, optamos por suprimir os detalhes descritos acima em 

todos os procedimentos apresentados neste trabalho. Assim, por exemplo, ao se ler lavagem 

em PBSA no texto, subentende-se que foram 3 lavagens.  

  



 
45  

Imunofluorescência  

  Os anticorpos primários (Tabela 1) foram utilizados na diluição recomendada pelos 

fabricantes. O volume colocado em contato com as células foi de 10 µl para a monocamada e 

30 µl para esferóides. Para espraiar a solução sobre a superfície plana da lamínula foi recortado 

um quadrado de parafilm e colocado sob a solução. Já nos esferóides, a exposição aos 

anticorpos primários ocorreu em tubos de Eppendorf de 1,5 ml. Para evitar a evaporação, as 

lamínulas com parafilm foram colocadas em recipientes com papel molhado (câmara úmida) 

hermeticamente fechado. As células foram incubadas ao redor de 12 horas (entre um dia e 

outro) sendo que, nos esferóides estas permaneceram em constante agitação. 

Tabela 1 - Anticorpos utilizados nos experimentos de imunofluorescência. 

Anticorpo /Empresa/Breve Descrição Concentração utilizada 
Anti -LC3B-policlonal (coelho) (Abcam ® ab51520) (Cambridge, 
MA, Estados Unidos da América) 
-Marcador de autofagosso 

1:150 

Anti-β tubulina (camundongo) (Sigma ® T5293) (St. Louis, MO, 
Estados Unidos da América) 
-Componente dos microtúbulos 

1:250 

Anti-α tubulina (camundongo) (Sigma® T5168) 
-Componente dos microtúbulos 

1: 250 

Anti-ADAMTS-1 (coelho) (Abcam ® ab28284-100) 
-Metaloproteínase 

1:200 

Anti-laminina (coelho) (Sigma® L9393) 
-Constituinte da Lamina basal 

1:200 

Anti-5-bromo-2-deoxiuridina, BrdU (camundongo) (Sigma® 
8434)  
-Análogo da timidina, incorporado na síntese do DNA 

1:100 

M30 conjugado a isotiocianato de fluoresceína (Cyto DEATH 
Roche ®) (Indianapolis, IN, Estados Unidos da América)  
-Se liga à citoqueratina 18 clivada, indicando apoptose 

1:50 

Anti-p-Akt1/2/3 (Thr 308) (coelho) (Santa Cruz®-Sc 16646-R) 
(Santa Cruz, CA, Estados Unidos da America) 
-Importante componente de diversas vias de sinalização 

1:250 

Anti-IgG de camundongo conjugado a isotiocianato de 
fluoresceína (Sigma® F9137)  
-Anticorpo secundário necessário para evidenciar por 
fluorescência a proteína alvo (anticorpo primário) 

1:200 
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 Após nova lavagem com PBSA, os procedimentos apresentados no item anterior se 

repetem para a aplicação dos anticorpos secundários. Todavia, deve se atentar que devido a 

conjugação com fluoróforos nestes anticorpos, o cuidado com a exposição à luz deve ser 

intensificado. Outra diferença que deve ser considerada se refere ao tempo de incubação, o 

qual é suficiente ao redor de 3 horas para monocamada. Nos esferóides, entretanto, 

recomenda-se estender essa incubação com o anticorpo secundário por 6 horas. 

O material processado para microscopia de fluorescência foi preparado para ser 

observado utilizado 3 diferentes canais ao microscópio confocal de varredura a laser. Um canal 

sempre foi reservado para a marcação nuclear sendo assim, quando necessário, em algumas 

preparações foram utilizadas 2 imuno-marcações (sendo uma com anticorpo secundário anti-

IgG de coelho e a outra anti–IgG de camundongo). Outra opção foi à adição de um corante 

fluorescente em paralelo com a imunomarcação.  

Desta maneira, após o término da imunomarcação, o material foi novamente lavado 

com PBSA e seguindo para a coloração com corantes fluorescentes. 

Corantes fluorescentes  

Para a detecção dos microfilamentos de actina foi utilizada uma solução contendo 

faloidina conjugada a FITC (isoticianato de fluorceina) (Sigma®) ou a Alexa fluor 633 

(Invitrogen®) na concentração de 7,5 µM em PBSA. As células ficaram em contato com essas 

substâncias por um período de 40 minutos para monocamada e até 4 horas para esferóides, 

sendo posteriormente lavados com PBSA . 

As marcações nucleares de todas as lâminas utilizadas neste trabalho foram feitas por 

meio de um corante específico para ácidos nucléicos, o iodeto de propídeo, na concentração de 

10 µg/mL (Sigma®). Devido ao interesse somente pelo DNA, as células ficaram em contato com 

uma solução de RNAase (10 mg/mL) por uma hora. Após isso as células foram lavadas em PBSA.  

Solução protetora de fluorescência e a montagem das lâminas 

Efetuada a última lavagem com PBSA, os esferóides foram mantidos ao fundo do tubo 

de Eppendorf®. Foram adicionados um volume de 20 µl de solução protetora de fluorescência 

(anti-fading- Vectashield® Burlingame, CA, Estados Unidos da América) juntamente com 3 µl de 
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solução de iodeto de propídeo. Com o auxílio de uma tesoura, foi cortada a ponta da ponteira 

de uma micropipeta (aumentando o diâmetro da entrada) e por sucção os esferóides foram 

retirados e colocados sob uma lâmina de vidro. Já na monocamada foi adicionado 8 µl de 

solução protetora de fluorescência e 2 µl de solução de iodeto de propídeo, sendo este 

conjunto colocado sob uma lâmina de vidro. Em ambos processos, as lamínulas de vidro foram 

vedadas com esmalte de unha. Para evitar um achatamento dos esferóides entre as lâminas e 

as lamínulas foram colocados 4 pontos de esmalte nas extremidades das superfícies voltadas 

para o material, aumentando assim a altura. As lâminas foram acondicionadas em ambiente 

escuro e mantidas à -20 oC. 

Análise do material ao microscópio confocal de varredura a laser 

As células foram analisadas ao microscópio confocal de varredura a laser (Zeiss LSM 

510) sendo as imagens fluorescentes adquiridas utilizando-se de laseres de Argônio (458, 488, e 

514 nm), Hélio-Neônio1 (543 nm) e Hélio-Neônio2 (633 nm). As fatias ópticas foram obtidas em 

intervalos adequados no eixo Z, entre 0,5 e 1 μm. Diferentes módulos do software LSM 510 3D 

(Carl Zeiss® Jena, Thuringia, Alemanha) foram utilizados na análise confocal, os quais incluem: 

projeções das fatias, cortes ortogonais e animações. Algumas reconstruções e animações foram 

feitas no software IMARIS 7.1 (Bitplane® Zurique, Canton de Zurique, Suíça). 

3.2.3 Microscopia eletrônica  

Microscopia eletrônica de transmissão  

Após a retirada do meio de cultura, os esferóides foram lavados com uma solução de 

tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 e fixados com a solução de glutaraldeído 2,5% com 

formaldeído 2% no mesmo tampão adaptado de (117). 

Após 2 horas a temperatura de bancada (ao redor de 25 oC), o fixador foi retirado e o 

material passou por 3 banhos de 5 minutos em tampão cacodilato de sódio. Após este processo 

iniciou-se a pós-fixação com uma solução de tetróxido de ósmio a 1% em tampão cacodilato de 

sódio. Os esferóides foram lavados em água destilada e seguiram para uma gradual 

desidratação etílica de 15 minutos cada banho (50, 70, 80, 90 e 2x 100% etanol). 
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Na etapa final da desidratação o material ficou imerso em óxido de propileno durante 

10 minutos (2 banhos de 5 minutos), seguindo para um banho de uma mistura de resina 

Epon®(Electron Microscopy Science, PA, Estados unidos da América) mais óxido de propileno 

(1:1) durante 5 horas. A mistura foi substituída por resina Epon® pura, permanecendo as células 

nesta solução por mais 5 horas. A inclusão das células foi feita em formas de silicone 

preenchidas com a mesma resina, sendo esta polimerizada após 72 horas em estufa a 65 oC.  

Após o desbaste dos blocos de resina, foram feitos cortes em ultramicrótomo com 

espessura de 7µm, sendo estes montados em lâmina de vidro, corados com azul de toluidina e 

visualizados ao microscópio de luz. Escolhida a região de interesse no bloco, foram feitos cortes 

na espessura de 70 a 90 nm, sendo posteriormente colocados em telas de cobre (200 mesh). O 

material foi contrastado em uma solução de acetato de uranila a 4% por 30 minutos, 

posteriormente lavados em água e colocados em uma solução de citrato de chumbo a 10%. 

Após serem novamente lavados, retirou-se o excesso de água destilada e as telas de cobre 

foram acondicionadas em um porta-telas e mantidas em ambiente resfriado. O material foi 

analisado e fotografado ao microscópio eletrônico de transmissão Jeol®(Queensland, Brisbane, 

Austrália) 1010 (80 kV). 

Microscopia eletrônica de varredura  

As células foram submetidas aos mesmos processos de fixação e desidratação descritos 

acima (microscopia eletrônica de transmissão). O material também passou por uma 

desidratação etílica, sendo que na etapa final os esferóides passaram por 2 banhos com 

acetona pura. Para o término da desidratação o material foi submetido ao aparelho de ponto 

crítico ou a banhos em solução de hexametildisilazane. As células foram aderidas a cilindros de 

metal sendo este material posteriormente metalizado em aparelho de pulverização catódica. O 

cilindro contendo o material foi então analisado e fotografado ao microscópio eletrônico de 

varredura Jeol® 6100 (30kV). 
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3.3 INCORPORAÇÃO DO 5-BROMO-2-DESOXIURIDINA (BRDU) 

O composto BrdU (concentração de 0,3 mM) foi adicionado ao meio de cultura utilizado 

ficando em contato com as células por um período de 1 hora. Depois desta incorporação o 

material foi fixado com uma solução de etanol:ácido acético (3:1) por 20 minutos para 

monocamada e 40 minutos para esferóides. Lavados com PBSA, as células passaram por um 

processo de permeabilização com Triton. Após lavagem com PBSA, o DNA foi hidrolisado com 

HCl 2N por 30 minutos sendo posteriormente lavadas. Finalmente as células foram 

imunomarcadas com anti-BrdU e os núcleos corados com iodeto de propídeo.  

 

3.4 QUANTIFICAÇÃO DO DNA POR CITÔMETRIA DE FLUXO 

 As células MCF-7 crescidas em monocamada e em cultura 3D passaram por um processo 

de dissociação enzimática por tripsina com o objetivo de retirar estas células das garrafas de 

cultivo como também dissociar os esferóides com diferentes tempos de cultura. Após a 

neutralização da tripsina com meio de cultura as células foram transferidas para tubos de 

centrifugação de 15 mL, sendo a suspensão centrifugada por 5 minutos a 300 G. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado formado foi ressuspenso em 1 mL de PBSA. Foi 

então acrescentado 3 mL de metanol 100% à 4 oC e, após cuidadosa agitação, os tubos foram 

colocados no gelo por 1 hora. Novamente centrifugados (nas mesmas condições descritas 

anteriormente) e retirado o sobrenadante, as células foram novamente lavadas com 1 mL de 

PBSA. Após nova centrifugação e retirada do sobrenadante, o precipitado foi ressuspenso em 

uma solução contendo 200 µL de PBSA, 20 µL de RNAase (10 mg/mL) e 20 µL de iodeto de 

propídeo (10 µg/mL). A solução foi cuidadosamente agitada e deixada no gelo por 1 hora.  

 Para a análise do ciclo celular, o DNA de cada amostra foi quantificado pelo citômetro 

de fluxo Guava®easycycle mini (GE®), sendo cada experimento obtido em triplicata. 
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3.5 DETECÇÃO DE MORTE CELULAR 

3.5.1 Marcação para M30 

 Após serem fixadas e permeabilizadas (ver item preparo das células), as células foram 

tratadas com RNaase por 30 minutos (10mg/mL). Lavadas novamente com PBSA, as células 

foram então expostas ao anticorpo monoclonal M30 conjugado a FITC (CytoDEATH-Roche®), o 

qual se liga a fragmentos de citoqueratina 18. Este material foi mantido por 12 horas (entre um 

dia e outro) à temperatura ambiente em câmara úmida e no escuro. Após lavagem em PBSA, os 

núcleos foram corados com iodeto de propídeo.  

3.5.2 ENSAIO DE CASPASE 9 

 Após o processo de dissociação enzimática por tripsina tanto nas células em 

monocamada quanto nos esferóides, estes foram separados 100 µl de cada amostra na 

concentração de 1X105 células /mL. Após isso, adicionou-se 10 µl de Caspase Reagent working 

solution sendo as células então encubadas por 1 hora a 37 oC. Posteriormente a esse processo 

foram adicionados 100 µl de 1x Apoptosis Wash Buffer às amostras que seguiram para 

centrifugação a 300 G por 7 minutos. Após o descarte do sobrenadante, as células foram 

ressuspendidas em 200 µl de Caspase 7-AAD Working Solution diluído a 1:40 com 1x Apoptosis 

Wash Buffer. Após incubação de 10 minutos à temperatura ambiente e no escuro, as amostras 

foram lidas em citômetro de fluxo Guava®easycycle mini (GE®), sendo cada experimento obtido 

em triplicata. Todos os reagentes descritos neste item são parte do Guava ® Caspase Kit 

(Millipore®). 

 As populações separadas por esses reagentes podem ser separadas em: 

-Células viáveis: esta população celular foi caracterizada pela integridade da membrana 

(comprovado pela não penetração do corante 7-aminoactinomicina-7-AAD) e ausência de 

marcação para o corante específico para Caspase 9.  

-Células necróticas: como mostrado previamente na microscopia eletrônica de transmissão, a 

integridade da membrana das células que estão passando por esse processo é bastante 

alterada. Tal característica permite a entrada do corante 7-AAD, ao mesmo tempo que estas 

células se mostram negativas ao corante de Caspase 9.  
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-Células em apoptose: estas células possuem como marcador principal a positividade para 

Caspase 9. A não integridade da membrana faz com que sejam selecionados dois grupos; 

apoptose inicial- negativa para 7-AAD e apoptose final-positiva para o mesmo corante. Neste 

trabalho optamos somar esses valores. 

 

3.6 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS 

 As células em monocamada e crescidas em cultura 3D foram homogeneizadas em 

tampão RIPA (NaCl 150 mM, NP-40 1%, ácido deoxicolato de sódio 0,5% em Tris 50 mM-HCl em 

pH 7,5) contendo inibidores de proteases na concentração final de 2% (Sigma®). Após 

centrifugação a 12000 G por 10 minutos o sobrenadante foi coletado e alíquotas foram 

separadas para a quantificação pelo método de BCA (ácido bicincrônico). A leitura da 

absorbância foi realizada por ELISA utilizando filtro de 595 nm. 

 As amostras foram diluídas em tampão de amostra 4x (Tris 0,5 M, pH 6,8, glicerol SDS 

10%, azul de bromofenol 1% e betamercaptoetanal 1% em água milliQ) e fervidas por 5 

minutos (100º C). O fracionamento das proteínas foi realizado em gel de poliacrilamida 10 % 

com SDS (dodecil sulfato de sódio) (2 horas a 100V). Em cada poço foram colocados 30 µg de 

proteínas totais. O padrão de peso molecular utilizado foi Precision Plus Standards-Dual Core 

Bio-Rad. 

 A transferência para a membrana de PVDF (fluoreto de polivinilideno) (Amersham GE® 

Uppsala, Uppsala, Suíça) foi realizada por 2 horas a 200 mA em tampão (Tris 0,025M, glicina 

0,192M e metanol a 20% em água destilada). Após transferência das proteínas a membrana foi 

corada em solução de Ponceau 0,5% por 3 minutos para verificar a eficiência da transferência. 

Em seguida, a membrana foi lavada 3 vezes em TBS a 0,02 M (10 minutos cada lavagem). O 

bloqueio foi realizado com TBS a 0,02 M contendo leite em pó desnatado a 5% e tween a 0,05% 

por uma hora à temperatura ambiente sob agitação. 

 Os anticorpos primários (ver Tabela 2) foram diluídos em solução de bloqueio sendo a 

membrana incubada por 12 horas (entre um dia e outro) a 4 oC sob agitação. Após sucessivas 

lavagens com TBS e TTBS, a membrana foi incubada com anticorpos secundários (1:5000) (Kit 

ECL, Amersham GE®), lavado novamente e revelado por quimioluminescência (ECL, Amersham 
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GE®) conforme especificações do fabricante. Os resultados foram registrados em filme 

Hyperfilm (Amershan GE ®). 

Para o controle da concentração de proteínas carregadas por poço do gel foram 

utilizados os anticorpos anti- β-tubulina e anti-β-actina. 

Tabela 2-Anticorpos utilizados nos experimentos de western blotting. 

Anticorpo /Empresa/Breve Descrição Concentração utilizada 

Anti -LC3B-policlonal (coelho) (Abcam ® ab51520) 

-Marcador de autofagosso 

1:1000 

Anti-β tubulina (camundongo) (Sigma ® T5293) 

-Componente dos microtúbulos (controle do carregamento) 

1:1000 

Anti β actina (camundongo) (Sigma ®A2228) 

-Componente dos microfilamentos de actina  (controle do carregamento) 

1:1000 

Anti-PAR 4 (coelho) (Abcam® ab49155-100) 

-Morte celular 

1:1000 

Anti-ADAMTS-1 (coelho) (Abcam ® ab28284-100) 

-Metaloproteínase 

1:1000 

Anti-p-ERK (Tyr 204) (coelho) (Santa Cruz ® Sc-7976-R) 

-Importante componente das vias de transdução de sinal 

1:500 

Anti-p-Akt1/2/3 (Thr 308) (coelho) (Santa Cruz®-Sc 16646-R) 

-Importante componente de diversas vias de sinalização 

1:500 

 

3.7 SELEÇÃO DOS ESFERÓIDES DIFERENCIADOS 

 Os esferóides foram coletados aos 50 dias de cultivo em cultura 3D utilizado de uma 

micropipeta e com auxílio do microscópio invertido digital da marca EVOS® AME-3302 (Figura 

7D). Toda a coleta destes esferóides diferenciados ocorreu dentro do fluxo laminar. Como 

critério de seleção padronizou-se a coleta de esferóides que apresentassem um arranjo 

alongado sem a presença de grandes massas esféricas (essas predominantes aos 30 dias de 

cultura, mas também presente em menor número aos 50 dias) (Figura 13).  
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 Esses esferóides foram colocados para crescer diretamente em garrafas de cultivo de 

tecidos ou após dissociação pela tripsina. As células foram mantidas nestas condições (2D) até 

que estas obtivessem confluência. Subcultivadas mais uma vez, o número de células foi 

expandido e após dissociação pela tripsina, as células foram mantidas em cultura 3D nas 

condições previamente descritas.  

 

3.8 ANÁLISE DO PERFIL DE EXPRESSÃO DE RNAm DE E-CADERINA 

 Os RNAs foram extraídos utilizando o kit de extração ChargeSwitch total RNA Cell Kit 

(Invitrogen®) e quantificados em um NanoDrop ND1000 Spectrophotometer. 

Para a análise do perfil de expressão foram realizadas reações de RT-PCR em tempo real 

em um aparelho da Corbett Research modelo Rotor Gene 6000 real-time cycler e o kit AgPath-

ID One-Step RT-PCR kit (Applied Biosystems). As condições dos PCRs em tempo real foram 45oC 

por 10 min; 95oC por 10 min, 40 ciclos [950C por 15 seg; 550C por 20 seg; 720C por 40 seg], 

seguindo então o melt. As temperaturas de anelamento foram determinadas especificamente 

para cada par de primers. 

Primers utilizados  
qE_Cadherin_left 
TACCTGCTCACGTCAAATGC 
  
qE_Cadherin_right 
AAAGTGATGACCTCCCATGC 

 

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 A análise estatística dos dados obtidos foi feita pelo teste χ2 de tendência, tomando-se 

como referência o grupo crescido arranjado em monocamada. Em todas as análises o nível de 

significância foi menor que 5% (P<0,05). 
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4 RESULTADOS  
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4.1 DESENVOLVENDO O MÉTODO E ESCOLHA DA LINHAGEM 

Como já apresentado, neste trabalho nossa análise limitou-se a linhagens celulares 

comerciais de mama em uso no nosso laboratório. Assim, foram utilizamos linhagens que 

variaram desde um fenótipo considerado normal (MCF-10A) bem como 4 linhagens tumorais 

com diferentes graus de agressividade (MCF-7, T47-D, MDA-MB 231 e Hs578T). Em nosso 

delineamento experimental, priorizamos o uso de células que se adaptassem ao cultivo celular 

em 3D (modo de imersão em líquido), que formassem esferóides estáveis e que a produção 

destes fosse facilmente reprodutível.  

A linhagem MCF-10A (Figura 8C e D), bastante utilizada em culturas 3D, apresentou 

problemas em relação à formação de esferóides. Ao serem colocadas em ambiente 3D estas 

células iniciaram um forte processo de anoikis (morte celular decorrente da não adesão). O seu 

uso em cultura 3D esteve sempre vinculado a adição de componentes de lâmina basal ao meio 

de cultura, todavia, esse método de cultivo não era o objetivo do presente estudo.  

 Por outro lado, quando analisamos as linhagens tumorais, notamos que todas formaram 

esferóides quando submetidas ao nosso protocolo (Figura 8A, B e E). A diferença entre essas 

linhagens foi que o número de esferóides obtidos com as células mais agressivas (Hs578T e 

MDA-MB 231) foi relativamente menor quando comparado com as linhagens menos agressivas 

(MCF-7 e T47-D). Tal fato fez com que nossa análise se concentrasse nas linhagens MCF-7 e 

T47-D.  

Desta forma, por um período de aproximadamente 30 dias, foram comparados os 

resultados obtidos com as duas linhagens crescidas em monocamada e crescidas em 3D. Em 

decorrência a esses estudos iniciais foi observado que a linhagem MCF-7 melhor se adequaria 

as nossas análises. Os motivos que levaram a essa escolha serão mostrados a seguir. 
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Figura 8 - Prancha composta por diferentes imagens onde se observa a morfologia de algumas 
linhagens de mama em monocamada (C, D e F) e quando crescidas em cultura 3D (A, B e E). A 
Figura C e D mostra a linhagem MCF 10A, a qual não formou esferóides. Figuras A e B 
representam T47-D e E e F Hs578T. Imagens obtidas ao microscópio eletrônico de varredura 
(M.E.V) e ao microscopio confocal de varredura a laser. Iodeto de propídeo (vermelho) e 
faloidina acoplada a FITC (verde) foram usados nas marcações fluorescentes. Barra equivale 25 
µm. 
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4.1.1 A linhagem MCF-7 e seu uso na cultura 3D 

As células MCF-7 (Figura 9) mantidas em monocamada tiveram o seu número de células 

contado por um período de 10 dias. A partir destes resultados foi calculado a fase log 

(crescimento exponencial) sendo elaborado assim um gráfico com a curva de crescimento 

celular (Figura 9A). Utilizando-se destes dados foi padronizado que a data de coleta e início da 

cultura em 3 dimensões fosse à partir do 3º dia de cultura em monocamada pois, neste 

período, as células se encontram na maior fase de proliferação. 

Figura 9 - Gráfico mostrando o aumento do número de células MCF-7 ao longo do tempo (A). Imagem 
das células MCF-7 crescidas em monocamada vistas ao microscópio de luz com contraste de 
fase (B). Barra equivale 200 µm. 

 Quando analisadas ao microscópio de luz utilizando o contraste de fase, foi observado 

que a maioria das células se encontrava isolada após a imersão em meio de cultura. Todavia a 

formação dos esferóides em ambiente 3D ocorreu predominantemente por agregação destas 

células e não por divisões celulares de uma única célula. O tempo de formação destes 

agregados ocorreu em média após o 3º dia na cultura em 3 dimensões sendo que, após esse 

período, os esferóides alteraram a sua morfologia passando a ter uma superfície mais coesa e 

com maior interação entre as células (Figura 10A, B e C). A superfície dos esferóides voltada 

para o meio de cultura foi analisada ao microscópio eletrônico de varredura (Figura 10D,E e F). 

Como conseqüência do arranjo e morfologia celulares, as membranas das células MCF-7 foram 
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diferentemente expostas ao meio (Figura 10E), sendo possível observar nestas superfícies 

diversas projeções da membrana celular (Figura 10F). 

Figura 10 - Fases iniciais da cultura 3D, mostrando desde os agregados de células MCF-7 com 1 dia de 
cultura (detalhe em A), esferóides com 3 dias (A), 7 dias (B) e quando vistos com 10 dias de 
cultura (C). Os esferóides foram analisados em maior aumento (D-F, aqui com 30 dias) onde 
foi possível observar uma exposição diferencial da superfície das células ao ambiente 
externo (E) bem como projeções da membrana celular (indicada pela seta em F) O material 
foi analisado ao microscópio de luz com campo claro e contraste de fase (A e B) por meio 
de cortes corados com azul de toluidina utilizando microscopia de luz (C) e por microscopia 
eletrônica de varredura (D-F). Barra equivale 25 µm. 
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À medida que se aumentava o tempo de cultura, tornou-se evidente um gradativo 

crescimento dos esferóides decorrente de uma proliferação celular. A confirmação de tal fato 

ocorreu em paralelo com a morfologia (visualização de figuras de mitose) quando foi utilizado 

um ensaio de incorporação de BrdU (5-bromo-2-desoxiuridina). Essa técnica permitiu observar 

a síntese de DNA nos esferóides (Figura 11). 

Figura 11 - Esferóides da linhagem MCF-7 submetidos a 7 dias de cultura 3D. Destaque para a marcação 
para anti-BrdU (azul), mostrando células que estavam em a síntese do DNA. Para a 
marcação fluorescente foi utilizado iodeto de propídio para visualizar o DNA (vermelho) e o 
anticorpo secundário Alexa ®633 para marcar o anticorpo anti-BrdU. Reconstruções foram 
obtidas ao microscópio confocal de varredura a laser. Barra 20 µm 

 

 Essa primeira fase do estudo provou a viabilidade do método, haja visto que 

mesmo após a perda de adesão celular as células MCF-7 formaram esferóides estáveis. A partir 

deste momento o foco da pesquisa voltou-se para quais seriam as possíveis modificações nos 

esferóides em períodos mais longos de cultura 3D. Foi observado que a morfologia esférica 

sofreu alterações ao longo do tempo devido a uma agregação contínua entre células e também 

entre esferóides. Entretanto, tal fato associado à própria proliferação celular fez com que os 

esferóides aumentassem seu tamanho ao longo do tempo. 

Ao redor do 20º dia de cultura e com diâmetro médio de 300 µm, os esferóides das 

células MCF-7 (quando analisados ao microscópio de luz), começaram a apresentar uma área 

escurecida localizada centralmente na região medular (Figura 12A). Ao longo do tempo foi 
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observado crescente aumento desta região, sendo que ao redor do 30º esse crescimento 

mostrou certa estabilização no que se refere à forma esférica (Figura 12B). Em uma análise 

inicial, utilizando-se de cortes histológicos corados com azul de toluidina, foi verificado a 

presença de corpos apoptóticos bem como células com morfologia características de processos 

de apoptose e necrose (Figura 12D). 

Ao mesmo tempo em que ocorria o crescimento da região medular, a região cortical 

apresentou o surgimento de agrupamento de células os quais se mostraram semelhantes a 

brotamentos (Figura 12A-C e 13C). Estas estruturas foram descritas nas culturas a partir do 20º 

dia, apresentando um crescimento constante o qual foi acompanhado por até 155 dias (Figura 

13D).  

Estes resultados mostraram boa adaptação das células MCF-7 ao ambiente 3D, o qual 

possibilitou a descrição das alterações da morfologia destes esferóides. Posteriormente a essa 

análise inicial, verificamos quais seriam as relações entre alterações na morfologia e 

citoesqueleto. Para tanto, foram analisados possíveis modificações nos microfilamentos de 

actina e nos microtúbulos sendo estes observados por microscopia confocal de varredura a 

laser. 
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Figura 12 - Esferóides da linhagem MCF-7 submetidos à cultura 3D por 20 (A e B) e 30 dias (C e D). Note 
a formação da região medular (M) a qual foi posteriormente acompanhado pelo 
crescimento de um brotamento com células (seta) na região cortical (Co). A análise de 
cortes histológicos corados com azul de toluidina mostrou a heterogeneidade celular da 
região medular (D). Fotos obtidas ao microscópio de luz com campo claro. Barra 50 µm  
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Figura 13 - Alterações na morfologia das células MCF-7 desde a monocamada (A) 7 dias (B), 30 dias (C) e 
50 dias de cultura 3D (D). Imagens obtidas ao microscópio de luz com campo claro. Barra 400 
µm.  
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4.2 ORGANIZAÇÃO DOS MICROFILAMENTOS DE ACTINA E DOS MICROTÚBULOS  

4.2.1 Células em monocamada (2D) 

 As modificações foram evidenciadas por reconstruções em 3-dimensões de imagens 

obtidas ao microscópio confocal de varredura a laser. Nas fases iniciais da cultura as células 

recém aderidas apresentaram protusões indicativas de atividade migratória (Figura 14A e B), 

sendo possível observar que marginalmente a membrana destas estruturas, houve uma maior 

intensidade de marcação para os microfilamentos actina (Figura 14A). Tais componentes 

também se mostraram arranjados em pequenas pontuações, preferencialmente localizadas na 

superfície de contado com o substrato (Figura 14B). Na monocamada também foi possível 

observar a formação de fibras tensionadas (stress fibers). Estes agregados lineares de 

microfilamentos estão localizados tanto marginalmente aos limites celulares, como também de 

forma retilínea no citoplasma (Figura 14C). Também foi observada uma intensa marcação para 

os microfilamentos de actina em regiões de contato entre as células (Figura 14D). 

A organização dos microtúbulos, ao contrário do descrito para actina, apresentou 

poucas diferenças de localização no interior das células analisadas (Figura 14). Concentrados na 

região perinuclear e dispostos radialmente no citoplasma da célula, os microtúbulos 

estenderam-se até muito próximo dos limites celulares. A disposição típica deste componente 

do citoesqueleto também foi confirmada nas células mitóticas, onde foram observados 

microtúbulos arranjados de forma peculiar para a formação do fuso mitótico (Figura 14D). 
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Figura 14 - Células MCF-7 crescidas em monocamada. Foi possível observar a maior concentração dos 
microfilamentos de actina nas protrusões das células (seta), nas fibras tensionadas (stress 
fiber) e entre células contíguas (cabeça de seta). Os corantes fluorescentes usados foram 
iodeto de propídio (em vemelho) e faloidina conjugada a FITC (verde). Em azul foram 
utilizados anticorpo anti α e anti β tubulina, sendo posteriormente marcados com anti-IgG de 
camundongo conjugado com CY5. M = mitose. Barra 20 µm. Imagens obtidas ao microscópio 
de confocal de varredura a laser 
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4.2.2 Células crescidas em culturas 3D 

 Em paralelo as descrições dos componentes do citoesqueleto, a microscopia confocal de 

varredura a laser possibilitou a obtenção de maiores informações a respeito das alterações 

morfológicas dos esferóides ao longo do tempo de cultura. As Figuras 15A, B e C mostram 

esferóides com 3, 5 e 7 dias de cultura 3D respectivamente. 

 Nos primeiros dias de cultura, foi possível observar que a marcação para os 

microfilamentos de actina apresentou-se mais intensa nas células localizadas na região central 

quando comparadas com as células mais periféricas ao esferóide (Figura 15A). 

Ao redor do 5º dia de cultura os esferóides começaram a apresentar uma marcação para 

F-actina mais homogênea (Figura 15B). Associado a isso, tornou-se cada vez mais evidente um 

crescente contato entre as células. Essa maior interação também ocorreu em esferóides com 7 

dias (Figura 15C) os quais mantiveram a sua morfologia esférica com uma maior densidade de 

células, esta, resultante principalmente de processos de divisão celular (evidenciados por 

figuras de mitose). 

 Ao longo do tempo de cultura 3D o córtex dos esferóides apresentou-se como uma área 

bastante interessante, pois, nesta região, foi observada uma proliferação celular diferenciada 

acarretando na formação de estruturas denominadas de brotamentos corticais. Na Figura 15D 

foi possível verificar o dinamismo deste processo, haja visto que em um mesmo esferóide (aqui 

com 30 dias de cultura) foi visualizado brotamentos em fase inicial ocorrendo ao mesmo tempo 

que brotamentos bastante desenvolvidos. Inserido neste panorama, duas características 

mostraram-se importantes: a crescente morte celular (evidenciadas nesta análise por meio da 

presença de fragmentos celulares e núcleios picnóticos) e a morfologia alongada assumida por 

esses brotamentos. A morte celular nesta fase pode, nos esferóides maiores (acima de 300 

µm), estar relacionada ao aumento da hipóxia e diminuição de nutrientes. Todavia o que nos 

chamou mais a atenção foi a presença deste processo no interior das estruturas alongadas e o 

seu papel ativo nas modificações dos esferóides, fazendo com que estes assumissem uma 

morfologia acinar. 

 Ao redor de 50 dias (apesar de estarem presentes desde o 30º dia de cultura), ficou 

evidente a predominância de estruturas alongadas quando comparado com o esperado arranjo 
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esférico das culturas 3D (Figura 15E e F). Adicionado a isto, de forma progressiva, os esferóides 

com essa morfologia modificada mostraram uma diminuição do número de células da sua 

região medular. Por meio de reconstruções de secções ópticas, obtidas ao microscópio confocal 

de varredura a laser, foi observada a formação de uma camada contínua constituída por uma 

monocamada de células. Presente tanto nas estruturas acinares (Figura 15G, com 75 dias) 

quanto nas tubulares (Figura 15H com 155 dias) esta monocamada cortical margeou uma 

cavidade recém formada, a qual foi denominada espaço luminal (Figuras 16 e 17). Foi verificada 

nas camadas mais externas destes esferóides diferenciados (principalmente ao redor do arranjo 

acinar) a presença de componentes de laminina- fato este indicativo de polarização destas 

células (Figura 18C).   
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Figura 15 - A legenda desta prancha está localizada no verso da página ao lado. 

  



 
68  

Os resultados encontrados mostraram que os microtúbulos, no contexto da cultura 3D, 

apresentam as mesmas características descritas para a monocamada (Figura 15C, D, E G e H). 

Todavia, o outro componente analisado –os microfilamentos de actina- apresentaram-se 

arranjados de forma peculiar nessas culturas mais diferenciadas. Todas as células da camada 

cortical, estas voltadas para o espaço luminal, mostraram na região apical uma intensa 

marcação para actina. Tal característica delimitou toda área do espaço luminal (Figura 16, 17 e 

18), deixando bem claro a ligação das estruturas tubulares com as acinares (Figura 17). A 

proliferação celular também ocorreu nestes esferóides tubulares, fato este verificado por meio 

de ensaios com BrdU (Figura 18B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Esferóides de células MCF-7 com 75 dias. As células estão arranjadas em uma monocamada 
(Mo), voltadas para uma luz (Ls). Note a maior concentração dos filamentos de actina na 
região apical destas células (seta). Os corantes fluorescentes usados foram o iodeto de 
propídio (em vermelho) e faloidina conjugada a FITC (verde). Barra 50 µm. Secções ópticas 
obtidas ao microscópio de confocal de varredura a laser.  



 
69  

Figura 17 - Células MCF-7 crescidas por 75 dias em cultura celular em 3 dimensões. Foi possível observar 
que o acúmulo de actina está presente por toda a cavidade luminal (tanto na porção acinar 
quanto na tubular) (seta em B e D). Em D, região com arranjo acinar vista em corte 
ortogonal. Os corantes fluorescentes usados foram iodeto de propídio (em vermelho) e 
faloidina conjugada a FITC (verde). Barra 50 µm. As reconstruções foram obtidas ao 
microscópio de confocal de varredura a laser. Imagens obtidas utilizando o software Imaris 
7.1 (A e C). 
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Figura 18 - Arranjo tubular de esferóide com 50 dias de cultura (A). Em A1 foi possível observar a 
cavidade no interior do esferóide (linhas tracejadas em branco) (visto em corte ortogonal). 
Em maior detalhe desta estrutura (A3) foi possível observar o arranjo em monocamada 
(Mo). A Figura B mostra síntese de DNA em esferóides com 75 dias. Em esferóides com esse 
mesmo tempo de cultura foi possível observar células da camada cortical positivas para 
laminina (C). Esferóide com 75 dias observado ao microscópio eletrônico de varredura 
(M.E.V) (D). Os corantes fluorescentes usados foram iodeto de propídio (em vermelho) e 
faloidina conjugada a FITC (verde). Ambas as imunomarcações foram evidenciadas com 
anti-IgG de camundongo conjugado a CY5. M=mitose Barra 50 µm. Imagens A-C foram 
obtidas ao microscópio de confocal de varredura a laser 

 Os resultados obtidos por microscopia confocal a laser mostraram que a formação de 

estruturas alongadas não era somente uma resultante de agregação de células ao acaso. Além 

disso, esta técnica possibilitou verificar a gradual formação de uma estrutura luminal cercada 

por esferóides modificados em túbulos e ácinos. Com o objetivo de ter uma maior resolução 

deste processo, os esferóides seguiram para uma análise ultraestrutural, a qual será mostrada a 

seguir.   
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4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO  

As gradativas mudanças na morfologia dos esferóides ao longo do tempo apontavam 

para uma seqüência de eventos os quais resultaram na formação de estruturas 

tubulares/acinares com arranjo luminal. Entre esses eventos, foi mostrado previamente que a 

apoptose presente na região medular e a concomitante diminuição do número de células da 

região cortical estariam atuando como protagonistas destas modificações. A técnica de 

microscopia eletrônica de transmissão inseriu-se neste contexto devido ao fato de atuar como 

um experimento comprobatório de alguns processos, podendo citar como exemplo as 

alterações celulares presentes na via autofagia. 

Nas fases iniciais da cultura 3D (nos primeiros 10 dias) as células da linhagem MCF-7 

mostraram uma interação bastante heterogênea decorrente da disposição de suas membranas 

celulares. As células arranjadas preferencialmente de forma esférica, mantiveram pontos de 

contato com suas vizinhas os quais aumentavam a sua interação ao longo do tempo. Outras 

células mostraram-se dispostas mais corticalmente, expondo parte de sua membrana para a 

face externa do esferóide (como já mostrado em microscopia eletrônica de varredura). Na 

região cortical foram observados células com morfologia esférica intercaladas com células mais 

alongadas tendo como conseqüência áreas diferentemente expostas a face externa do 

esferóide. A atividade proliferativa mostrada com ensaios de BrdU também foi confirmada pela 

presença de figuras de mitose, as quais foram caracterizadas por células esféricas que em seu 

interior mostravam secções de cromossomos (devido o efeito de corte) bastante elétron 

densos (Figura 19A). A razão entre eucromatina/heterocromatina aponta para a atividade 

metabólica das células. Neste contexto, foi observado nesta fase inicial que a maioria dos 

núcleos das células MCF-7 não estavam compactados, mas sim, apresentando uma maior 

quantidade de eucromatina e também com nucléolos evidentes. 
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Figura 19 - A morfologia da camada cortical de esferóides de células MCF-7 sofreu alterações ao longo 
tempo, passando por uma fase proliferativa (5 dias em A) posteriormente seguida por uma 
crescente diminuição do número de células (mostrada em B com 30 dias). Com a espessura 
próxima a uma monocamada, as células desta região mostraram um arranjo polarizado com 
a presença de junções celulares (C) e um arranjo colunar com a região apical voltada para o 
espaço luminal (Ls) (mostrado nos destaques de C1 e C3 com 75 dias de cultura). Imagens 
foram obtidas ao microscópio eletrônico de transmissão, sendo que A1, B1 e C5 são regiões 
equivalentes em cortes histológicos corados com azul de toluidina e vistas ao microscópio 
de luz. C2 e C4 mostram em detalhe a superfície apical voltada para a região luminal. 
At=autolisossomo, Ac=célula apoptótica, D=desmossomo, F= filamentos Intermediários, 
L=lipídeos, M=mitose.  
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Posteriormente a esta fase, o foco da nossa análise foi a formação da região medular e a 

formação da camada cortical. Para tanto, analisamos esferóides com 25, 30, 45, 75 e 155 dias 

de cultura 3D. Diferentemente da análise anterior, a interface entre as camadas medular e a 

cortical tornou-se bastante evidente ao longo do tempo. Isso se deu pelo fato de que na 

camada medular o contato entre as células MCF-7 é bem menos intenso quando comparado 

com a região cortical (compare as Figuras 19A e 19B). 

 Em um primeiro momento, observamos na camada cortical células arranjadas de 

maneira semelhante ao encontrado nos esferóides iniciais, todavia, a visualização de células 

com diferentes elétron densidades bem como com diferentes níveis de compactação nuclear, 

sugere uma maior diversidade celular tanto no que se refere à morfologia quanto ao seu estado 

fisiológico. Com uma crescente diminuição do número de células da região cortical (Figura 19B) 

foram descritas alterações morfológicas que indicam um processo de polarização celular. A 

primeira destas foi o aumento de junções celulares, principalmente desmossomos. Estas 

estruturas apresentaram-se organizadas, atuando no aumento da interação célula-célula. A 

presença de filamentos intermediários e o arranjo destes com os desmossomos também 

podem ser indicativos de uma maior diferenciação celular. Em concordância com este processo, 

foi verificada a formação de complexos juncionais (Figura 19C). 

 A tendência de formação de uma camada de células na região cortical dos esferóides 

esteve sempre associada à polarização celular. Visto com bastante freqüência a partir de 45 

dias, as células desta região começaram a apresentar uma morfologia colunar onde, com uma 

região apical agora definida, mostraram-se voltadas para a região medular. Ao se examinar em 

detalhe as projeções de membrana localizadas nesta região, vimos que além de numerosas 

estas estruturas sugerem que talvez haja a liberação de compostos celulares na região medular 

em esferóides mais velhos (Figura 19 C2 e C4). Devido a essas características evidenciadas ultra 

estruturalmente, corroboramos os resultados prévios de microscopia confocal de varredura a 

laser, os quais apontavam para a formação de um espaço luminal constituído por uma 

monocamada de células colunares. 
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Figura 20 - A legenda desta prancha está localizada no verso da página ao lado   
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 A região medular, mostrada aqui nas Figuras 20 e 21, foi caracterizada por possuir um 

menor contato entre as células MCF-7. Tal fato foi decorrente do elevado processo de morte 

celular nesta região o qual, ao longo do tempo, teve como conseqüência a diminuição da 

densidade celular (Figura 20A, B e C). Paralelamente a apoptose, a crescente presença de 

células necróticas sugere a atuação de outras vias fisiológicas na diminuição do número de 

células (Figuras 20C e D). Algumas células apresentaram um aspecto vacuolizado, muitas vezes 

decorrentes de intensa atividade autofágica (presença de autolisossomos) ou resultado de 

degradação celular associada a vias de morte (Figura 20E, F e G). 

Em maior detalhe vimos que a gradual compactação e formação de núcleos picnóticos 

pode esta acompanhada da degradação de componentes do citoplasma (Figura 21A) a qual 

pode ter como conseqüência a formação de células apoptóticas (Figura 21B) ou células 

necróticas (Figura 21C e D). A presença de fragmentos celulares pode ter relação com o grande 

número de células necróticas que, após a perda da integridade da membrana, liberaram seus 

componentes citoplasmáticos na região medular. 

A presença de processos autofágicos foi evidenciada principalmente pelo diagnóstico de 

vesículas contendo dupla membrana, os autofagossomos. Concomitante a isso, vesículas 

contendo material elétron denso em degradação apontam para a formação de autolisossomos, 

os quais foram encontrados tanto em células em processo de autofagia bem como em células 

em processo de necrose (Figura 21D e E).  
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Figura 21 - A legenda desta prancha está localizada no verso da página ao lado  

  



 
77  

 A presença de células no interior de outras células é uma característica tanto de 

processos relacionados à fagocitose, bem como entose (118, 119). Apesar de esta característica 

ter sido encontrada nas células analisadas, não é possível, utilizando a ultra-estrutura, delinear 

qual via celular estaria sendo predominante. Desta forma, foi adotado o termo 

entose/fagocitose no decorrer deste texto para a descrição deste processo. Tanto na região 

medular (Figura 21F) quanto na região cortical (Figura 21G) foram observadas o processo de 

fagocitose/entose. Em todas as células analisadas, a célula interiorizada apresentava elevado 

grau de degradação dos seus componentes intracelulares. Na Figura21F, foi possível observar 

uma célula com elevada atividade autofágica (presença de autolisossomos). Na Figura 21G a 

célula interiorizada possui elevada fragmentação da membrana e extravasamento do conteúdo 

citoplasmático, o qual apontaria para processos de necrose celular. O que chama a atenção 

nesta última imagem é a presença de um retículo endoplasmático rugoso bastante 

desenvolvido na célula que está interiorizando, sendo possível até observar a formação de 

vesículas de secreção (Figura 21G1 ). 

A microscopia eletrônica de transmissão adicionou maiores informações a respeito da 

morfologia celular de células MCF-7 comprometidas com a sinalização para a morte celular. 

Todavia tornou-se necessário a utilização de marcadores específicos capazes de separar os 

diferentes tipos de morte celular, bem como quantificar o número de células que estariam 

passando por esses processos. Assim, a fase posterior de nosso trabalho envolveu 

principalmente a quantificação por citometria de fluxo dos esferóides analisados. Fato este que 

mostraremos a seguir.  
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4.4 QUANTIFICAÇÃO DA MORTE CELULAR NO MODELO 3D  

4.4.1 Marcação das células em apoptose utilizando M30 

 Devido ao fato de ligar-se com a porção clivada da citoqueratina 18, (processo presente 

nas fases iniciais da apoptose) a técnica de M30 possibilita a visualização de células apoptóticas 

antes de apresentarem alterações características deste processo. Foi observada, novamente, 

predominância de células apoptóticas na região medular sendo esta mais intensa á partir do 

30º dia de cultura (Figura 22A). Todavia, mesmo em esferóides com maior tempo de cultura 

esta marcação também esteve presente no interior do agora recém formado espaço luminal. 

Em paralelo a isso, novamente foi notado à concomitante presença de núcleos picnóticos e 

fragmentos nucleares (Figura 22B). 

Figura 22 - Esferóides de células MCF-7 com 30 dias (A) e 115 dias de cultura (B) marcados pela técnica 
de M30. Notar a elevada presença de células com núcleos picnóticos (Np) em B. A 
marcação nuclear foi feita utilizando o corante fluorescente iodeto de propídeo. 
Reconstruções obtidas ao microscópio confocal de varredura a laser, sendo os resultados 
também analisados no software Imaris 7.1 ®. Barra 20 µm. 
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4.4.2 O ensaio para a detecção de Caspase 9 por citometria de fluxo 

 Visando ainda ampliar o panorama de informações a respeito do papel da apoptose no 

sistema, optamos em paralelo ao estudo da clivagem da citoqueratina 18 analisar a expressão 

de uma Caspase iniciadora, a Caspase 9. O kit utilizado permitiu analisar o número de células 

viáveis, necróticas e células apoptóticas (com e sem integridade de membrana) em esferóides 

com diferentes tempos de cultura. 

 Os resultados mostrados com essa técnica confirmaram as descrições morfológicas 

prévias, as quais apontavam para a diminuição das células viáveis ao longo do tempo de cultura 

3D em detrimento do aumento do número de células em processo de morte (ver Figura 23, 24 

e Tabela 3). Todavia, foi notada uma existência de um padrão que aproximava os valores 

encontrados permitindo separá-los em 2 dois grupos; o 1º constituído pelas células em 

monocamada e esferóides com 7 dias de cultura e o 2º grupo composto pelos esferóides com 

30 e com 50 dias de cultura. Tanto o número de células apoptóticas quanto o de células 

necróticas foi mais elevado no segundo grupo de amostras, sendo sempre os resultados mais 

altos encontrados nos esferóides com 30 dias de cultura 3D. 
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Figura 23 - Quantificação por citometria de fluxo de células em processo de morte celular usando Guava ® 
Caspase 9 SR Kit. No quadrante inferior esquerdo células (-) para o reagente de caspase e (-) 
para 7-AAD. O quadrante inferior direito mostra células (+) para o reagente de caspase e (-) 
para 7-AAD. No quadrante superior direito células (+) para o reagente de caspase e (+) para 7-
AAD. Por fim, no quadrante superior esquerdo as células (-) para o reagente de caspase e (+) 
para 7-AAD. Células MCF-7 em monocamada foram tratadas com radiação ultravioleta e 
analisadas como controle positivo para apoptose (A). MCF-7 em monocamada (B), esferóide 
com 7 dias de cultura 3D (C), com 30 dias (D) e com 50 dias (E).  
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Figura 24 - Representação gráfica dos resultados apresentados em forma de dot plot (Figura 22). 

 *= p<0,05 

Tabela 3 - Média e desvio padrão do número de células encontradas no ensaio de Caspase 9. 

 

2D 7 dias (3D) 30 dias (3D) 50 dias (3D) 
3967±176 4255±122 3290±171 3491±70 

 

2D 7 dias (3D) 30 dias (3D) 50 dias (3D) 
965±166 669±102 1417±201 1270±18 

 

2D 7 dias (3D) 30 dias (3D) 50 dias (3D) 
69±21 76±25 293±32 239±56 

Células Viáveis  

Células em Processo de Apoptose 

Células em Processo de Necrose 

* 

* 

* 
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 Como descrito previamente por microscopia eletrônica, a autofagia é outro processo 

presente durante a formação da estrutura luminal. Devido a sua relação com a morte celular e 

com processos morfogênicos, a análise posterior teve como objetivo a quantificação da 

autofagia ao longo do tempo de cultura 3D, possibilitando assim a comparação deste processo 

com os observados para morte celular.  

4.4.3 Quantificação do processo de autofagia nos esferóides 

 Devido a sua interação a processos relacionados à formação de autofagossomos, a 

proteína LC3B vem sendo cada vez mais utilizada como indicador de processos autofágicos. Nas 

células, essa proteína pode tanto apresentar-se na sua forma citoplasmática (LC3B-I) ou 

associada diretamente com a membrana plasmática dos autofagossomos (LC3B-II).  

Os resultados obtidos por western blot mostraram que a expressão protéica da forma 

citoplasmática (LC3B-l) foi baixa em células crescidas em monocamada. Entretanto, ao se 

analisar a expressão desta proteína em ambiente 3D, verificou-se um crescente aumento de 

expressão ao longo do tempo de cultura. Já a forma associada aos autofagossomos (LC3-II), 

teve a sua expressão aumentada de maneira crescente desde a monocamada até esferóides 

com 30 dias de cultura (sendo este ponto o de maior intensidade de marcação). Após esta data, 

em 50 dias, houve uma significativa redução da expressão de LC3B-II (Figura 25B) nos 

esferóides analisados. 

Como conseqüência desta primeira abordagem, esferóides com 30 dias de cultura foram 

marcados por imunofluorescência, sendo que a maior positividade a esta marcação ocorreu na 

região medular anteriormente a formação do espaço luminal (Figura 25A).  

A diferença da expressão protéica ao longo do tempo e nos diferentes modos de cultivo 

(2DX3D) mostrou, primeiramente, um concomitante aumento de 3 processos fisiológicos-

autofagia, necrose e apoptose- em esferóides com 30 dias de cultura. Além disso, a somatória 

dos resultados obtidos mostrou que associado as alterações morfológicas algumas proteínas 

poderiam ser expressas diferentemente. A partir deste momento, o trabalho se concentrou em 

alterações na expressão de diferentes proteínas, fato este que será explorado a seguir.  
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Figura 25 - Células MCF-7 crescidas em cultura 3D por 30 dias mostrando fase anterior a formação do 
espaço luminal (A). Notar positividade para a proteína LC3B na região medular (detalhe na 
reconstrução feita pelo software Imaris 7.1 ®). Imuno marcação feita com anti-LC3 e anti-IgG 
de coelho-FITC (mostrado em verde) e marcação nuclear feita com o corante fluorescente 
iodeto de propídeo (vermelho). As reconstruções foram obtidas ao microscópio confocal de 
varredura a laser. Barra 10 µm. A quantificação da expressão da proteína LC3B foi feita pela 
técnica de western blot (B). M=monocamada, 7, 30, 50=dias de cultura 3D 
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4.5 A EXPRESSÃO E LOCALIZAÇÃO DE ALGUMAS PROTEÍNAS NA CULTURA 3D  

4.5.1 AKT fosforilada  

 Akt, é uma serina/treonina quinase a qual pode fazer mediação entre fatores de 

crescimento e sobrevivência celular. A expressão desta proteína em células crescidas em 

monocamada mostrou-se baixa quando comparada com células crescidas em 3D. Todavia, nas 

fases iniciais da cultura 3D, houve um elevado aumento de AKT fosforilada (p-AKT) (mostrado 

aqui com 7 dias de cultura), com posterior diminuição da sua expressão ao longo do tempo 

(com 30 e 50 dias, mostrados na Figura 26D).  

 Por imunofluorescência, observamos uma maior positividade para p-AKT nas células 

localizadas na região cortical de esferóides com 7 dias de cultura (Figura 26A-B). Nos outros 

pontos analisados, a intensidade da marcação mostrou-se menor (Figura 26C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Células MCF-7 crescidas em cultura 3D por 7 dias (A e B) e 50 dias(C). Notar marcação para p-
AKT na região cortical dos esferóides com 7 dias mostradas em conte ortogonal (A) e após 
tratamento para se obter volume (software Imaris 7.1®) em B. Imuno-marcação feita com 
anti-p-AKT e anti IgG de coelho-FITC (mostrado em verde),marcação nuclear feita com o 
corante fluorescente iodeto de propídeo (vermelho) e faloidina-633 (azul) . As 
reconstruções foram obtidas ao microscópio confocal de varredura a laser. Barra 20 µm. A 
quantificação da expressão da proteína p-AKT foi feita pela técnica de western blot (D). 
M=monocamada, 7, 30, 50=dias de cultura 3D  
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4.5.2 PAR 4 E ERK FOSFORILADA  

 A expressão da proteína pró-apoptótica PAR-4 se manteve semelhante desde a 

monocamada até esferóides com 30 dias de cultura 3D. Já aos 50 dias de cultura foi possível 

observar uma maior marcação quando comparada com os pontos anteriores (Figura 27). 

 Já a proteína ERK fosforilada (tirosina 204), apresentou uma maior expressão na 

monocamada. Em ambiente 3D, as células dos esferóides diminuíram a expressão desta 

proteína ao longo do tempo, o qual culminou em uma baixa expressão nos esferóides com 50 

dias de cultura (Figura 27). 

Figura 27 – Quantificação da expressão das proteínas PAR-4 e p-ERK pela técnica de western blot 
M=monocamada, 7, 30, 50=dias de cultura 3D 

 

4.5.3 ADAMTS-1 

 A expressão desta metaloproteinase mostrou-se mais intensa na monocamada e nas 

fases inicias da cultura 3D (7 dias). Aos 30 dias e, principalmente aos 50 dias, foi possível 

observar uma diminuição desta expressão (Figura 28E). A análise por imunofluorescência 

mostrou uma intensa marcação desta proteína na região nuclear, sendo que nos esferóides 

essa marcação foi mais evidente na região do nucléolo. ADAMTS-1 também foi visualizado na 
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superfície das células crescidas em monocamada, estando este padrão ausente em ambiente 

3D (compare Figura 28B com 28D).  

Figura 28 - Células MCF-7 mostradas aqui quando arranjadas em monocamada (A e B) e em 30 dias de 
cultura 3D (C e D). A marcação da proteína ADAMTS-1 (em verde) mostrou-se intensa na 
região nuclear, sendo que na monocamada tal marcação foi também acompanhada de 
pontuações na membrana celular (evidenciadas na reconstrução mostrada em B). 
Reconstruções obtidas ao microscópio confocal de varredura a laser, obtendo o volume 
destas utilizando o software IMARIS® 7.1 (B e D). Imunomarcação feita com anti ADAMTS-1 e 
anti-igG de coelho acoplado a FITC. Foram também utilizados os corantes fluorescentes 
iodeto de propídeo para a marcação nuclear e faloidina-TRITC para os microfilamentos de F-
actina. Barra 10 µm. A quantificação da expressão de ADAMTS-1 foi feita pela técnica de 
western blot (E). M=monocamada, 7, 30, 50=dias de cultura 3D. 
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 Até então, todos os experimentos descritos previamente indicaram a existência de 

diferenças entre os pontos até então analisados. Seguindo esta linha, resolvemos verificar a 

possibilidade de alterações relacionadas ao ciclo celular, fato este explorado no próximo item.   

4.6 PLOIDIA/CICLO CELULAR  

 Novamente nossa análise focou os pontos onde, na cultura 3D, foram verificados as 

maiores alterações morfológicas. Assim, monocamada e esferóides com 7, 30 e 50 dias de 

cultura foram analisados por citometria de fluxo sendo o DNA das células corado com iodeto de 

propídeo (todos os resultados descritos nesta sessão estão representados na Figura 29 e na 

Tabela 4) 

 A população hipodiplóide cresceu ao longo do tempo de cultura, todavia, quando 

comparada com os resultados obtidos em monocamada, foi observado que o número de 

células nessa classe ploidia era maior na monocamada do que em esferóides com 7 dias. 

 A porcentagem de células que se encontravam na fase G1 do ciclo aumentou 

significantemente na mudança do ambiente 2D para 3D. Entretanto, no decorrer do tempo de 

cultura 3D a porcentagem do número de células em G1 se manteve muito próxima. 

 A maior porcentagem de células na fase S foi descrita nas células crescidas em 

monocamada. Já em ambiente 3D, foi possível visualizar uma diminuição desta fase 

principalmente em 30 dias de cultura.  

A análise da fase G2-M nos pontos estudados apontou para uma diminuição da 

porcentagem de células nesta fase sendo esta fase maior no ambiente em monocamada, com 

uma diminuição progressiva à medida que avança o tempo de cultura 3D. 

  Os resultados também mostraram que a freqüência do número de células com ploidia 

igual ou maior que 5C (hipertetraplóides) diminuiu de forma bem significativa quando as células 

crescidas em monocamada passam a ser mantidas em ambiente 3D. 

 Com este último experimento foi possível traçar um panorama das diferenças existentes 

entre as células crescidas em monocamada e em ambiente 3D. Diante disso e da viabilidade do 

método, surgiu uma nova questão. Seria possível selecionar esses esferóides diferenciados? 
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Quando colocados novamente para crescer em monocamada, o que poderia ocorrer? Tais 

questionamentos levaram então a série de experimentos mostrados a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - A legenda desta prancha está localizada no verso da página ao lado. 
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Tabela 4 - Média e desvio padrão do número de células encontradas no ensaio de ploidia/ciclo celular. 
Os números marcados em verde não apresentaram diferenças significativas entre eles 
(comparar na mesma população de célula). 

 

 

 

 

 

 

4.7 SELEÇÃO DAS CÉLULAS CRESCIDAS EM CULTURA 3D E A MANUTENÇÃO DE UMA 

NOVA LINHAGEM  

 Para manter uma homogeneidade no que se refere à população de esferóides com 

aspecto tubular e acinar, optamos por coletar esferóides diferenciados (após 50 dias de cultura 

3D) (Figura 7D) e retorná-los ao crescimento em monocamada. Para tanto, em uma primeira 

abordagem, as células em suspensão resultantes da dissociação dos esferóides foram colocadas 

para crescer em garrafas de cultivo de tecido (Figura 30). A morfologia destas células, quando 

analisadas por meio de microscopia de contraste de fase, mostrou-se muito semelhante aos 

resultados encontrados para a linhagem MCF-7 (Figura 30A-C, com 0, 3 e 5 dias de cultura 

respectivamente). Posteriormente a essa descrição, novamente foram analisados a organização 

dos microfilamentos de actina e os microtúbulos deste retorno das células a monocamada. Não 

foram observadas diferenças significativas na morfologia destes componentes comparando a 

linhagem derivada de esferóides com linhagens MCF-7 (Figuras 30D-F). Em algumas células, 

entretanto, foi observada a formação de vacúolos os quais, em alguns casos, se mostraram 

positivos para faloidina-FITC (Figura 30F).  

 A segunda abordagem metodológica consistiu em colocar os esferóides diferenciados 

após 50 dias de cultura 3D (Figura 31A) diretamente nos frascos de cultivo. Já nas primeiras 24 

horas as células destes esferóides apresentaram forte adesão à superfície (Figura 31 B e C). 

Após isso, ao longo do tempo de cultura, foi observado uma crescente migração destas células 

a qual se iniciou marginalmente aos esferóides (Figura 31D e E com 2 e 3 dias respectivamente) 

assumindo um posterior direcionamento radial ao seu redor (Figura 31F e G após 4 dias). Neste 

 2D 7dias (3D) 30 dias (3D) 50 dias (3D) 
Hipodiplóide 4,06±0,69 1,61±0,19 5,65±1,58 12,78±1,54 

G1 23,67±2,08 58,14±2,21 62,80±2,61 59,72±1,04 
S 16,59±0,89 13,76±0,63 8,22±1,19 10,65±0,88 

G2-M 20,20±0,81 16,29±2,01 14,96±1,34 8,71±0,17 
Hipertetraplóide 35,48±3,94 10,24±0,36 8,36±0,49 7,84±1,41 
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processo, ficou evidente a gradual diminuição de células arranjadas em 3D em detrimento do 

espraiamento e aumento de migração destas células. Cortes ortogonais de reconstruções 

obtidas ao microscópio confocal de varredura a laser possibilitaram a análise desta transição da 

cultura 3D para monocamada (Figura 31G). 
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Figura 30 - Após serem mantidas em cultura 3D por 50 dias, os esferóides de células MCF-7 foram 
dissociados (A) e as células colocadas para crescer arranjadas em monocamada, as quais 
mostradas aqui com 1 dia de cultura (B) 3 dias (C) e 5 dias (D-F). Foi observada em algumas 
células a presença vacúolos (seta). Imagens obtidas por microscopia de luz de campo claro 
(A) e com contraste de fase (B e C). As imagens D, E e F foram obtidas ao microscópio 
confocal de varredura a laser. Foram utilizados os corantes fluorescentes Iodeto de 
propídeo (vermelho) e faloidina-FITC (verde). Em azul foram utilizados anticorpo anti α e 
anti β tubulina, sendo posteriormente marcados com anti-IgG de camundongo conjugado 
com CY5. Barra A, B e C 100 µm ;D, E e F=20 µm   
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Figura 31 - A legenda desta prancha está localizada no verso da página ao lado 
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 Após o estabelecimento das células crescidas em monocamada, estas passaram 

novamente pelo processo de formação de esferóide em cultura 3D. As células em suspensão 

agruparam-se de maneira semelhante ao já descrito para formação de esferóides, isto é, 

assumiram um crescente arranjo esférico decorrente da maior interação entre as células. Na 

Figura 32, foi possível acompanhar essa fase formação desde as células em suspensão (Figura 

32 A) até esferóides com 2 e 5 dias (Figuras 32B e C, respectivamente). Posterior a essa data, foi 

observado alterações na morfologia que apontavam para a diferenciação, o qual podemos citar 

como exemplo o crescente aumento dos brotamentos corticais. 

 Ao redor de 15 dias ficou evidente que o processo de seleção dos esferóides 

diferenciados foi bastante eficiente, haja visto que nesta fase foram descritos uma população 

de esferóides tubulares muito grande (Figura 32D). Além da presença de diferenciação (Figuras 

32 E, F G e H), foram observados esferóides arranjados em forma de ácino (Figura 32F).  

 Analisados por mais 10 dias, totalizando 25 dias de cultura 3D, os esferóides resultantes 

deste processo de seleção (Figura 33A e B) apresentaram morfologia muito semelhante ao dos 

esferóides com 50 dias usados para a formação da linhagem. Eles foram analisados por meio de 

microscopia confocal de varredura a laser, com o objetivo de verificar o a disposição dos 

microfilamentos de actina bem como a formação do arranjo luminal. A Figura 33C, mostra 

esferóides arranjados de forma tubular, onde é possível observar a maior concentração dos 

microfilamentos de actina no espaço luminal. A análise de reconstruções destes esferóides 

(Figura 33E) mostrou a também existência da formação de uma monocamada margeando 

espaço luminal tanto na porção tubular (Figura 33D) quanto na porção acinar (Figura 33F), esta 

que mostrou-se bastante desenvolvida.  
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Figura 32 -Após dissociação por tripsina (A) as células MCF-7 selecionadas voltam a assumir a forma de 
esferóide quando em cultura 3D (B com 2 dias e C com 5 dias). Nestas células já foi possível 
observar grande número de esferóides tubulares ao redor de 15 dias de cultura (D e 
mostrado em detalhe em E). Ao redor do 20º dia de cultura observou-se o aumento do 
arranjo tubular (F, G e H) sendo possível em alguns esferóides visualizar o arranjo acinar (seta 
em I). Imagens obtidas ao microscópio de luz com campo claro. Barra 100 µm 
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Figura 33 - A legenda desta prancha está localizada no verso da página ao lado. 
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4.8 EXPRESSÃO DE RNAm PARA E-CADERINA  

 A proteína E-caderina possui importante papel em processos relacionados a interações 

célula-célula. Devido a isso, tornou-se necessário verificar se a mensagem para a síntese desta 

proteína estava sendo expressa em esferóides de células MCF-7. Tendo como referencia a 

cultura em monocamada, que se padronizou como expressão relativa igual a 1, foi observado 

que a expressão do RNAme-caderina diminuiu aos 7 dias de cultura 3D. Entretanto, ao longo do 

tempo, foi observado uma crescente na expressão sendo esta, em média, 60% mais expressa 

aos 50 dias de cultura 3D (quando comparada com monocamada). Um fato interessante foi que 

nos esferóides derivados do processo de seleção (ver seção 4.7) a expressão do RNAme-caderina 

foi em média 173% maior. Deve-se lembrar que as células que constituem estes esferóides 

passaram por uma fase em monocamada (2D), retornado posteriormente a cultura 3D. Desta 

maneira, podemos inferir que células que expressam mais E-caderina são mais selecionadas 

durante este processo.  

 

Figura 34 - Expressão relativa de RNAm para E-caderina em monocamada e em diferentes tempos de 

cultura 3D. A última coluna (retorno) se refere aos esferóides derivados da linhagem MCF-7 

selecionada de esferóides já diferenciados. Todos os valores tiveram um p<0,05. 
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5 DISCUSSÃO 
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5.1 MODELOS E PARADIGMAS 

 O desenvolvimento de estruturas luminais no decorrer da organogênese epitelial 

apresenta-se como essencial tanto na formação dos diferentes tipos de vasos em um 

organismo bem como e na gênese de órgãos como pâncreas, pulmões e as glândulas mamárias 

(120, 121). Essa complexidade intrínseca à morfogênese luminal de tecidos mamários decorre 

de uma íntima relação entre células epiteliais e o seu microambiente. A reprodução e análise 

deste processo in vitro mostram-se um desafio devido a diferentes vias regulatórias atuarem na 

formação do lúmen. 

 Como já mostrado, a linhagem MCF-10A (derivada de tecido mamário normal) vem se 

mostrando como modelo padrão no que se refere a estudos in vitro voltados a formação 

luminal (71, 122, 123). Na maioria dos trabalhos que envolvem esferóides desta linhagem, a 

adição de Matrigel ® insere-se neste sistema como um mimetizador de membrana basal.  A 

conseqüência de tal método propiciou, principalmente após experimentos de Petersen e 

Weaver (80, 82), o desenvolvimento de estudos que relacionassem a influência do Matrigel® na 

formação luminal bem como tumorigênese. Os resultados apresentados nesta tese apontam, 

pela primeira vez na literatura, que a convergência de três diferentes características-linhagem 

MCF-7, maior tempo de cultivo 3D e a não suplementação com Matrigel®-podem produzir 

esferóides diferenciados (Figura 35).  

 A gradual perda da polarização celular é um dos indicativos de alterações neoplásicas 

em tecidos mamários (124, 125). Deste modo, é de se esperar que modificações celulares que 

levem a formação de um espaço luminal sejam diferentemente manifestadas em linhagens 

MCF-7. Tal fato ocorre devido esta linhagem ser derivada de metástase de carcinoma ductal 

invasivo (94, 126), condição que a diferenciaria, e muito, de um tecido normal.  

 Células MCF-7 em ambiente 3D com Matrigel ® rapidamente se organizam em 

esferóides com fortes interações célula-célula. Esse arranjo em forma de massa de células 

(segundo classificação sugerida por Kenny et al. (72) não sofre o processo de cavitação, isto é, 

não apresenta a formação de lúmen decorrente da morte das células localizadas na região 

medular. Tal morfologia não é alterada mesmo quando os esferóides desta linhagem são 

submetidos a diferentes substratos como polissacarídeos (quitosana) e polímeros (ácido 

polilactico) (127, 128).  
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Figura 35 – Esquema mostrando as alterações na morfologia de esferóides de células MCF-7 decorrente 
do método de cultura em 3D proposto neste trabalho. 

  



 
100  

 Em 2003, Kirshner e colaboradores (97) trabalhavam com uma glicoproteína 

transmembrânica de adesão célula-célula denominada de CEACAM1 (carcinoembryonic 

antigen-related cell adhesion molecule 1). Devido essa glicoproteína ser constitutivamente 

expressa em células normais, este grupo então transfectou o gene que a codifica em células 

MCF-7 e observou quais seriam as alterações na morfologia. Diferentemente do até então 

descrito na literatura, os esferóides de células MCF-7 transfectadas quando em contato com 

Matrigel ® formavam lúmen de maneira semelhante ao descrito para MCF-10A. Recentemente 

Chen e colaboradores (129), utilizando-se deste mesmo método conseguiram uma eficiência de 

até 95% de esferóides com arranjo luminal em culturas de células MCF-7. 

 Por fim, a formação de lúmen na linhagem MCF-7 também foi obtida em um sistema de 

co-cultura. Krause et al.(98) desenvolveram um sistema que era constituído por uma cultura 

primária de fibroblastos, células MCF-7 e uma mistura de Matrigel ® +colágeno tipo I. Outro 

fator importante foi o tempo de cultura deste experimento, o qual se estendeu por até 6 

semanas. 

 A leitura dos resultados acima nos leva a comparar os diferentes modelos com os 

resultados apresentados neste presente trabalho. Como já foi mostrado, a forma de cultivo 3D 

desenvolvida por nosso grupo não somente permitiu esferóides com arranjo acinar, mas 

também com arranjos tubulares. Tal fato aponta para o envolvimento tanto do processo de 

cavitação, quanto de brotamento na formação de estruturas luminais (120). Estas 

características foram somente compartilhadas com esferóides crescidos no modelo de co-

cultura (98). 

 Diversos fatores podem atuar no processo de seleção de populações celulares dentro de 

linhagens já estabelecidas (126, 130). A cultura em 3-dimensões, neste contexto, mostra-se 

também como um fator de pressão de seleção por favorecer a proliferação de células 

fracamente responsivas a sinalização para anoikis. Deste modo, podemos inferir que nas fases 

iniciais do crescimento dos esferóides, algumas populações de células MCF-7 foram as que 

melhor se adequaram a perda de adesão com o substrato. Apesar de estabelecida desde a 

década de 70, um crescente número de trabalhos vem mostrando a existência de diferentes 

sub-populações celulares na linhagem MCF-7. Um exemplo bastante estudado recentemente é 

a presença de células tronco em linhagens derivadas de tecidos mamários. Em populações 

tumorais, a pequena fração de células tronco é caracterizada pelo fenótipo CD44+ e CD24-, o 

qual permite a separação destas células por citometria (131, 132). Quando separadas do 
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restante da população, as células tronco se arranjam em pequenos agregados denominados de 

mamosferas, os quais tem se mostrado muito mais resistente aos tratamentos quimioterápicos 

e radioterápicos (133). Essa heterogeneidade celular também pode estar associada à formação 

de lúmen encontrada em nosso trabalho. Os resultados apresentados aqui apontam para a 

possibilidade de que algumas populações celulares estariam, mesmo em um contexto de 

linhagem tumoral, direcionadas a reversão deste fenótipo. Alguns aspectos devem ser 

enfatizados a respeito deste assunto: 

O surgimento e manutenção da morfologia polarizada nas células 

 A estabilização e manutenção de domínios na membrana plasmática são 

essenciais para funções celulares e desenvolvimento dos organismos. Neste contexto, 

a morfologia celular polarizada permite uma distribuição assimétrica de moléculas 

biologicamente ativas como proteínas, RNAs bem como de organelas (134). Mostramos 

que ao longo da cultura em 3-Dimensões houve uma gradual formação de uma única 

camada de células ao redor de um lúmen. A morfologia característica para células 

polarizadas foi confirmada pela ultraestrutura e pela presença de uma maior 

concentração de microfilamentos de actina na região apical, fato este que 

correspondente ao encontrado em microvilosidades (135). Na superfície das células 

voltada para o meio de cultura (o que seria equivalente a região basal da célula) a 

maior intensidade de marcação para laminina também é um indicativo de polarização 

celular. 

Alterações no ciclo celular  

 A cultura em 3 dimensões permitiu observar diferenças no número de células 

hipertetraplóides. A diminuição desta característica em ambiente 3D sugere que 

células MCF-7 com essa ploidia tenham um desenvolvimento melhor quando crescidas 

em monocamada. Lu et al. (136) mostraram que na linhagem tumoral de mama MDA-

MB 231, o crescente número de células hipertetraplóides confere a estas células um 

aumento no seu potencial metastático. Deste modo, ao analisarmos os nossos 

resultados, podemos inferir que a diminuição do número de células hipertetrapóides 

no ambiente 3D também seja um indicativo da gradual seleção de uma população 
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celular com potencial para diferenciação. Outra diferença evidênciada foi o aumento 

da porcentagem de células na fase G1 do ciclo após serem submentidas a cultura 3D. A 

regulação desencadeada por pontos de checagem na fase G1 possui importante papel 

na progressão normal do ciclo. Tal característica é bastante alterada no câncer (137). 

Nossos resultados mostram que o ambiente tridimensional interfere nesta fase do 

ciclo, fato este evidenciado pela semelhante porcentagem de células em G1 no 

decorrrer de toda cultura 3D.  

O aumento da expressão de RNAm para E-Caderina 

 E-caderina é um dos mais estudados supressores de tumor em câncer de mama 

Esta molécula possui um importante papel na organização e polaridade do epitélio 

sendo a sua disfunção relacionada à progressão tumoral e metástases(138). Partindo 

destas informações, os resultados obtidos pela técnica quantitativa de RT-PCR por 

tempo real mostram que quanto maior o tempo de cultura 3D, maior é a expressão de 

RNAm para E-caderina. Juntamente com a análise morfológica, este fato mostra que a 

cultura 3D permitiu uma maior interação das células entre si ao longo do tempo de 

cultura. Desta maneira, estes resultados reforçam a viabilidade do modelo por este 

permitir a formação de um arranjo luminal com complexas interações célula-célula. 

 O aumento da expressão de RNAm para E-caderina manteve uma crescente na cultura 

3D mesmo após os esferóides diferenciados (com 50 dias) terem sido colocados para crescer na 

forma de monocamada. Tal característica sugere que as células selecionadas pelo modelo de 

cultura 3D mantenham uma maior expressão de E-caderina, fato este que explicaria a formação 

de esferóides diferenciados em um período de tempo menor.  

 Após essas considerações, retomaremos a discussão sobre os modelos de cultura 3D 

que utilizam linhagem MCF-7. A importância do uso do Matrigel ® nos diferentes sistemas de 

cultura em 3-dimensões é indiscutível. Entretanto, os dados do presente trabalho mostraram 

que a adição deste componente não foi necessária para iniciar os processos relacionados à 

cavitação dos esferóides. Como já apresentado anteriormente, a experimentação em cultura 

3D de linhagem MCF-7 que obteve resultados mais próximos aos nossos se utilizou de um 

complexo sistema composto de colágeno + Matrigel ® e fibroblastos (98). Neste contexto, a 
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hipótese defendida nesta tese é de que existam na linhagem MCF-7 células que apresentam 

características mais próximas as encontradas em células normais. De alguma maneira ainda não 

tão bem compreendida, essas células se adaptariam melhor a forma de cultivo 3D proposto 

nesta tese. Juntamente com o crescimento desta população celular aumentaria também a 

presença de fatores relacionados à diferenciação tais como laminina e E-caderina. Não pode 

também ser descartada a possibilidade deste método reverter o fenótipo de forma contrária a 

transformação maligna, sendo a diferenciação e diminuição da proliferação independente da 

seleção. 

  

5.2 FATORES RELACIONADOS À FORMAÇÃO DO LÚMEN  

 Por meio de diferentes abordagens foi mostrado que a apoptose está associada ao 

processo de cavitação para a formação do lúmen. No nosso modelo, a presença da apoptose 

refletiu em uma gradual diminuição do número de células da região medular, sendo que nos 

pontos finais analisados (30 e 50 dias de cultura 3D) o número de células em processo de 

apoptose aumentou.  Debnath et al. em 2002 (139) e Debnath e Brugge em 2005 (140) já 

mostraram que o bloqueio de vias importantes da apoptose (proteínas anti apoptótica da 

família Bcl-2) não é capaz de impedir a formação do lúmen. Mills et al.(85) utilizando-se de um 

modelo semelhante sugerem que a cavitação de esferóides de células MCF-10A seria uma 

conseqüência da eliminação celular por autofagia e apoptose, duas vias distintas que se 

complementariam. Tais características também foram encontradas nos resultados 

apresentados neste presente trabalho. A maior expressão de LC3B associada ao autofagossomo 

ocorreu ao redor do trigésimo dia de cultura 3D, fase esta correspondente a fase com maior 

número de células em apoptose.  

 O efeito da ativação de ERK tanto em fatores pro quanto anti-apoptóticos (111), insere 

os resultados obtidos com a sua forma fosforilada no processo de formação luminal. Anderson 

et al. (122), descreveram que em esferóides de células MCF-10A a ativação de RAF 1 levaria a 

fosfolilação de ERK. Depois disto, ERK fosforilada ativaria uma proteína pró apoptótica da 

família Bcl-2, a BIM (141). Eles mostraram que, quanto maior era a presença de ERK fosforilada, 

menor era a formação de um espaço luminal. Isso ocorre, segundo estes autores, devido 

proteína BIM fosforilada ser direcionada para a degradação via proteossomo. No contexto do 

nosso modelo, obtivemos resultados semelhantes, haja visto que nos esferóides com o lúmem 
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mais desenvolvido (50 dias de cultura 3D) encontramos a menor expressão de ERK fosforilada. 

Esferóides com esse tempo de cultura mostram outra característica importante, a maior 

expressão de PAR-4. 

 A proteína PAR -4 possui um importante papel na ativação da apoptose. A sua ligação 

tanto com a via intrínseca quanto extrínseca deste processo faz com que ela seja alvo de 

estudos relacionados com progressão tumoral (142, 143) e sobrevivência do câncer (144). Os 

resultados encontrados em esferóides com 50 dias de cultura mostraram aumento da 

expressão desta proteína quando comparado com os outros tempos de cultura analisados. Pelo 

fato da morfologia predominante em 50 dias de cultura 3D ser a de arranjo luminal, nossos 

resultados apontam para um possível papel desta proteína com a formação do lúmen. Nagai et 

al. (145) avaliaram a expressão de PAR-4 em diferentes tumores de mama, mostrando a 

possibilidade de uma relação entre a inativação desta proteína com um fenótipo mais 

agressivo. Com experimentos in vitro, esse grupo mostrou em esferóides de células MCF-10A, a 

positividade para PAR-4 nas células localizadas na região medular. Essa equivalência de 

resultados sugere que Par-4 também possua papel na formação de estruturas luminares, tanto 

em MCF-10A quanto em MCF-7. 

 Durante a formação do lúmen, algumas células apresentaram uma morfologia muito 

semelhante à descrita para o processo de entose. Este processo envolve a invasão de uma 

célula viva dentro da outra, seguido pela degradação das células internalizadas por enzimas 

lisossomais. Descrito em tumores e em linhagens de mama (entre elas MCF7 em suspensão) a 

ocorrência de entose está associada a populações celulares privadas de fixação a matriz 

extracelular (119). Quando crescidas em ambiemte 3D as células MCF7 apresentaram na 

formação do lúmen células em apoptose e em autofagia sendo envolvidas por entose, no 

entanto, também foram encontradas células em entose na região cortical do esferóide. Tal fato 

sugere que ligações célula-célula podem regular esse processo. 

 Um evento comumente descrito em esferóides é a formação do chamado núcleo 

necrótico. Esta classificação é decorrente da semelhança morfológica e conseqüente 

comparação entre a região central dos esferóides com regiões similares em metástases 

avasculares. O processo de necrose, o qual por muito tempo foi associado principalmente a 

hipóxia (146), não se apresentou como fator crucial na formação do lúmen, haja visto a 

presença marcante de apoptose e autofagia. Por meio de uma análise ultraestrutural, foi 

verificado células em estágio de necrose em todos os esferóides, inclusive no interior do lúmen. 
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A sua proximidade com células da monocamada cortical diminuem as chances destas células 

estarem em hipóxia. Nossos resultados apontam para outras vias estarem regulando o processo 

de necrose. Golstein e Kroemer (147) discutem as vias de sinalização da necrose celular, 

havendo a possibilidade deste processo ser decorrente da falha tanto da apoptose quanto da 

autofagia  

 Desta maneira, mostramos que o modelo de cultivo celular em 3 dimensões 

estabelecido neste presente trabalho mostrou-se adequado para melhor compreender os 

processos relacionados a formação do espaço luminal. A similaridade com resultados descritos 

para modelos que utilizam linhagens normais reforça ainda mais que, nestas condições, 

características de células normais podem ser restabelecidas. 

 

5.3 A EXPRESSÃO DE AKT FOSFORILADA  

 PTEN (phosphatase and tensin homolog) é uma fosfatase com uma atividade supressora 

de tumor que via interação com PI3K (phosphatidylinositol 3-kinases) regula a atividade de Akt 

(148) Quando ativada, AKT-fosforilada é um intenso promotor de sobrevivência uma vez que 

antagoniza e inativa vários componentes pró-apoptóticos como Bad (Bcl-xL/Bcl-2-associated 

death promoter) e caspase 9 (148, 149). Akt também tem influência no ciclo celular através da 

regulação de ciclina D1 como também inibindo p27Kip1 (150, 151). Frente a essas possíveis 

interações, nossos resultados mostram uma intensa atividade desta proteína nas primeiras 

fases da cultura 3D. Tal fato talvez esteja relacionado a dois fatores principais: a resistência a 

anoikis e a proliferação celular. Debnath e colaboradores (151) ao estudarem essa proteína em 

esferóides de células MCF-10A também descreveram o aumento da sua expressão nas fases 

inicias da morfogênese, relacionando esse fato a uma maior resistência a anoikis. No nosso 

modelo, foi possível estabelecer uma relação mostrando que quanto maior a expressão de AKT 

fosforilada, menor é o processo de morte celular. Porém, pelo fato das células imunomarcadas 

localizarem-se na região cortical (na maioria das vezes em divisão celular), talvez os nossos 

resultados representem principalmente a interação desta proteína com o ciclo celular.  
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5.4 ADAMTS-1 

Quando comparamos os resultados obtidos entre a linhagem tumoral (MCF-7) com uma 

linhagem de célula normal (MCF-10A) (dados não mostrados), foi observado uma intensa 

imunomarcação para ADAMTS-1 na região nuclear das células MCF-7. Tal característica foi 

semelhantemente descrita em outra proteína pertencente à superfamília das metzincinas, a 

ADAM-10. McCulloch et al. (152) compararam imunohistoquímicas e western blots de cortes 

anatomopatológicos de tecido prostático normal com tecido neoplásico descrevendo pela 

primeira a presença tanto de uma regulação diferencial bem como diferentes funções desta 

proteína. Arima et al. (153) analisaram a expressão de ADAM-10 em linhagens de 

adenocarcinoma prostático, conseguindo relacionar a presença desta proteína no núcleo com 

receptores de andrógeno. Neste presente trabalho não foi possível, somente com a morfologia, 

inferir quais seriam as conseqüências da marcação nuclear em células tumorais. Entretanto, fica 

claro que exista uma localização diferenciada desta proteína ao se comparar 2DX3D, apontando 

para possíveis diferenças de funções. 

A proteína ADAMTS -1 é uma metaloproteínase com função catalítica em substratos 

ricos em proteoglicanas, como versicam e agrecam (154). Todavia, muitas evidências vêm 

mostrando um importante papel desta proteína em questões relacionadas à invasão tumoral e 

metástase (115, 116). Estudos que relacionam níveis desta proteína e câncer tem se mostrado 

bastante contraditórios. Alguns autores mostraram que essa proteína é mais expressa em 

cânceres de mama e pâncreas, muitas vezes associado a um pior prognóstico (155, 156). Por 

outro lado, Porter et al. (157) mostraram que os cânceres de mama apresentaram uma menor 

expressão desta proteína. Devido a esse impasse Liu et al.(158) descreveram que quando 

secretada na sua forma completa (com 125 kDa), ADAMTS-1 tem função pró-apoptótica. 

Porém, quando fragmentada seu papel é alterado assumindo então uma função anti-

apoptótica. Vimos que em esferóides com 50 dias de cultura, somente o fragmento com 41kDa 

apresentou diferenças entre os grupos analisados. Apesar da diminuição deste fragmento em 

esferóides mais diferenciados, não é ainda possível afirmar se diminuição deste fragmento 

possui relação com esse processo de formação luminal.  
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5.5 TENSÃO DO AMBIENTE E MORFOGÊNESE 

 A regulação da tensão mediada pelos componentes do citoesqueleto interage 

dinamicamente com fatores externos à célula. Assim, um ambiente que permita crescimento 

celular em diferentes planos per se já pode ser considerado um estímulo, o qual possibilita 

conseqüentes alterações morfogênicas. Ao se analisar a formação de esferóides de células 

MCF7 com lúmen, foi descrito a presença de crescentes brotamentos corticais regionalizados. 

Tal característica associada também a uma formação luminal nestes brotamentos mostra que o 

método de cultivo com maior tempo de cultura e ausência de complementação de laminina 

pode ser usado para o estudo da tubologênese. A formação destas estruturas assemelhou-se a 

micromorfogênese descrita por alguns autores (68, 159) os quais a relacionam com o estresse 

mecânico decorrente de alterações da matriz extracelular. O aumento tensional, tanto 

endógeno quanto exógeno, quando mediado por uma dureza prolongada da matriz pode ativar 

vias mecanoregulatórias (ERK e Rho) relacionadas e estabilização de contatos focais(160). 

Wozniak et al. (161) sugerem que células de mama em ambientes onde a matriz e mais flexível 

Rho quinase (ROCK) down regula a atividade de Rho levando a uma seqüência de eventos as 

quais resultam para uma diferenciação em túbulos.  

 

5.6 ESFERÓIDES DE MCF-7 COMO MODELO DE CULTURA 3D 

 Os resultados apresentados neste trabalho mostraram a possibilidade da utilização de 

esferóides derivados de linhagens tumorais em estudos relacionados à formação luminal. A 

morfologia diferenciada, a qual integra dutos e ácinos, torna promissora a utilização deste 

modelo proposto. Quando associado a um processo de seleção, vimos que essas mudanças na 

morfologia podem ser obtidas em um menor espaço de tempo. Tal fato viabilizaria a utilização 

destes esferóides nos moldes dos modelos de cultura 3D atuais (esferóides de MCF-10A, por 

exemplo). Assim, aspectos estudados somente em linhagens normais podem agora ser 

analisados em um modelo que apresente a mesma característica, só que obtido por meio de 

uma linhagem tumoral.  
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6 CONCLUSÕES 
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 Os resultados apresentados neste trabalho permitem concluir que: 

• A formação de estruturas acinares e tubulares (ambas com espaço luminal) em 

esferóides de células MCF-7 não é dependente de uma suplementação com 

componentes de membrana basal.  

• As modificações tanto na morfologia quanto na expressão das proteínas analisadas não 

estão limitadas as mudanças do ambiente 2D para 3D. Estas podem também ocorrer ao 

longo do tempo de cultura em 3- Dimensões. 

• O método de formação de esferóides proposto por esse trabalho permite o uso de 

linhagens MCF-7 como modelo para estudos relacionados à formação do lúmen.  

• Células que já passaram pelo processo de diferenciação durante a cultura 3D, mesmo 

após seu retorno a monocamada, formam esferóides com arranjo luminal em um menor 

período de tempo.  

 -   
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ANEXO A - ANIMAÇÕES  

LEGENDAS 

Todas as animações descritas abaixo se encontram gravadas em um DVD anexado ao 

final desta tese.  
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Animação 1-Reconstruções obtidas a partir de secções ópticas 
(microscópio confocal de varredura a laser), 
mostrando a formação do lúmen em esferóides de 
células MCF-7. 

 

Animação 2-Reconstruções obtidas a partir de secções ópticas 
(microscópio confocal de varredura a laser), 
mostrando a organização das células quando 
arranjadas em esferóides com 7 dias de cultura 3D. 
Animação obtida utilizando o software Imaris 7.1 

 

Animação 3-Reconstruções obtidas a partir de secções ópticas 
(microscópio confocal de varredura a laser), 
mostrando imunomarcação (em verde) para p-Akt 
em células crescidas após 7 dias de cultura 3D. 
Animação obtida utilizando o software Imaris 7.1 

 

Animação 4-Série de imagens obtidas ao microscópio de luz 
utilizando campo claro onde é possível observar 
esferóides diferenciados com 50 dias de cultura 

 

Animação 5-Reconstruções obtidas a partir de secções ópticas 
(microscópio confocal de varredura a laser), 
mostrando o espaço luminal por dentro de 
esferóides diferenciados. Esferóides com 25 dias de 
cultura (linhagem selecionada para formar lúmen) 
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ENCARTE COM DVD  
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ANEXO B - ARTIGO PUBLICADO  

 

 

do Amaral J, B, Shiniti Urabayashi M, Maria Machado‑Santelli G. Cell death and lumen 
formation in spheroids of MCF-7 cells. Cell Biology International. 2010 Feb 1;34(3):267-74. 
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ANEXO C- VIAS DE SINALIZAÇÃO CELULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Esquema mostrando vias de sinalização celular onde é possível observar as interações das 
proteínas analisadas neste presente trabalho. Esquema obtido utilizando o software Meta 
Core  
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