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RESUMO 

 

SILVEIRA, E. Análise da viabilidade das células H295R, linhagem de carcinoma 
adrenocortical tumoral humano, tratadas com diferentes drogas antitumorais. 

2014. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 

O carcinoma adrenocortical (CAC) é um tumor maligno raro, com mau prognóstico. A 
cirurgia oferece a maior chance de cura e o adrenolítico mitotano é o quimioterápico 
utilizado há mais de 50 anos, mas ocorrem altas taxas de recidivas e metástases. 
Nesse trabalho tivemos como objetivo testar a ação antitumoral de diferentes tipos 
de drogas como o everolimus, ácido zoledrônico, sunitinib, nilotinib e imatinib, que 
têm como alvos moléculas hiperexpressas nos carcinomas adrenocorticais, em 
tratamentos isolados ou em combinação com o mitotano, utilizando a linhagem de 
células de carcinoma adrenocortical humano H295R, em cultura em monocamada 
(2D) e esferoides (3D). A caracterização morfológica e funcional dos esferoides foi 
realizada com marcações PAS, Oil Red O, picrosirius vermelho e faloidina. As 
células foram tratadas e analisadas por ensaios de viabilidade e de morte celular, 
como o ensaio de MTS, ensaios multiparamétricos e microscopia confocal. Na 
monocamada, todas as drogas testadas tiveram maior efeito quando utilizadas em 
conjunto com o mitotano, sendo que os tratamentos que promoveram a IC50 na 
combinação com o mitotano 10 μM foram o everolimus 10 μM em 72 h (50±0,02% 
p≤0.001), o imatinib 10 μM em 72 h (52±0.01% p≤0.001), o sunitinib 5 μM (47±0.02% 
p≤0.001) em 24 h, e o nilotinib 5 μM em 48 h (59±0,03% p≤0.001), com evidência 
predominante de apoptose em todas as drogas testadas. Os esferoides também 
responderam aos tratamentos com as duas drogas, no entanto, foi necessária a 
combinação do everolimus 10 µM com o mitotano 30 µM para se obter diminuição de 
32±0.02% p≤0.001 na viabilidade das células. Os esferoides tratados com nilotinib 
tiveram diminuição da viabilidade tanto com a droga isolada (41±0.02% p≤0.001), 
quanto em combinação com o mitotano (57±0.03% p≤0.001). Diferente da 
monocamada, os eventos de morte celular evidenciados nos esferoides foram de 
apoptose e necrose. Em resumo, as diferenças nas respostas das culturas 2D e 3D 
sugerem que os esferoides são mais resistentes aos tratamentos, como ocorre com 
tumores in vivo, e podem representar uma importante abordagem para estudos de 
CAC. O ensaio de MTS mostrou-se eficaz nos ensaios de citotoxicidade, e é um 
método simples e rápido para testes de drogas, mas ensaios multiparamétricos 
oferecem respostas mais abrangentes. A IC50 mostrou ser um parâmetro importante 
para o teste de drogas na cultura 2D. O nilotinib foi o inibidor tirosina quinase que 
tanto isoladamente quanto em combinação com o mitotano induziu as respostas 
mais próximas ou superiores a 50% de citotoxicidade, tanto no modelo de cultura 2D 
quanto 3D, resultados que se apresentam promissores para o tratamento dos 
carcinomas adrenocorticais, bem como de estudos dos mecanismos que envolvem 
sua ação. 
 
Palavras-chave: Carcinoma adrenocortical. Esferoides. Mitotano. Everolimus. 

Nilotinib. 
  
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 

SILVEIRA, E. Antitumor effects of different cytotoxic drugs on the human 
adrenocortical tumor cells H295R. 2014. 67 p. Masters thesis (Morphofunctional 

Sciences) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014.  
 
Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare malignant tumor with poor prognosis. The 
primary treatment is surgery and the adrenolytic mitotane is the most widely used 
chemotherapy, but occur high rates of local recurrence and metastasis. In this study 
we aimed to test the antitumor action of different drugs such as everolimus, 
zoledronic acid, sunitinib, nilotinib and imatinib, in single treatments or in combination 
with mitotane, using a human adrenocortical carcinoma H295R cells in monolayer 
(2D) or spheroids (3D). The spheroids were both morphological and functionally 
characterized by PAS, Oil Red O, Picrosirius Red and Falloidin staining. Cells were 
treated and analyzed for viability assays and cell death by using MTS assay, High 
Content Screening Analyzing Method and confocal microscopy. In monolayer, all 
drugs tested were more effective in decrease viability when used in combination with 
mitotane than alone. Treatments that promoted significant (p≤0.001) IC50 effect in 
combination with 10 μM mitotane were 10 μM everolimus for 72 h (50±0.02%), 10 μM 
imatinib for 72 h (52±0.01%), 5 μM sunitinib (47±0.02%) for 24 h, and 5μM nilotinib 
for 48 h (59±0.03%). The spheroids cell cultures showed attenuated responses than 
in monolayer, and required higher drugs concentration. 10 μM nilotinib decrease cell 
viability in 41±0.02% (p≤0.001) after 72h, and in combination with 30 µM mitotane the 
cell viability was reduced to 57±0.03% (p≤0.001), with induction of apoptosis and 
necrosis. In summary, the spheroids are more resistant to treatment and may 
represent an important approach for studies of ACC. The MTS assay was an 
effective cytotoxicity assay, and is a simple and rapid method for drug testing, 
however, multiparameter assay provided more comprehensive responses. The IC50 
showed be an important parameter for testing drugs in 2D culture system. Nilotinib 
was the tyrosine kinase inhibitor that, either alone or in combination with mitotane, 
induced higher cytotoxicity, in both 2D and 3D cell cultures, showing promising 
results for the treatment of adrenocortical carcinoma, as well as for the studies of its 
mechanism of action. 
 
Keywords: Adrenocortical carcinoma. Spheroids. Mitotane. Everolimus. Nilotinib. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tumores Adrenocorticais 

 

Os tumores adrenocorticais (TAC) são neoplasias que podem ocorrer na 

forma benigna, como adenomas adrenocorticais (AAC), com uma incidência entre 3 

a 7% em adultos acima de 50 anos. Muitos dos tumores adrenocorticais são 

encontrados de forma incidental durante a realização de exames de imagem e são 

denominados incidentalomas (KLOOS et al., 1995). Por outro lado, o carcinoma 

adrenocortical (CAC) é uma neoplasia rara e com mau prognóstico (BERTAGNA; 

ORTH, 1981; DIDOLKAR et al., 1981). Em pacientes com doença avançada a 

sobrevida é menor que 50% em 1 ano e menor do que 10% em 5 anos (ICARD et 

al., 1992; JENSEN et al., 1991; POMMIER; BRENNAN, 1992), sendo responsável 

por 0,2% das mortes relacionadas ao câncer (LUTON et al., 1990). Com o avanço no 

diagnóstico por imagem, e o aumento na realização de exames nos últimos anos, 

muitas lesões assintomáticas das suprarrenais têm sido diagnosticadas, o que 

aumentou o número de casos. Em exames de imagem por tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética nota-se uma massa volumosa e 

heterogênea, com limites irregulares, focos de necrose e pequeno conteúdo de 

gordura (BERTAGNA, 2010; LIBE et al., 2007; JOHANSSEN et al., 2010). No Brasil, 

nas regiões Sul e Sudeste, a incidência de tumores adrenocorticais é alta, 12 casos 

por milhão por ano, com prevalência para o tipo infantil. Embora as razões da 

elevada incidência no Brasil ainda não sejam totalmente conhecidas, a ocorrência de 

uma mutação germinativa no gene supressor de tumor TP53 é encontrada na 

maioria das crianças afetadas (ALMEIDA; LATRONICO, 2007; RIBEIRO et al., 

2001). No entanto, podem ocorrer outras alterações genéticas (ALMEIDA et al., 

2008; ALMEIDA et al., 2010; BRITO et al., 2012; FIGUEIREDO et al., 1999; 

FIGUEIREDO et al., 2000; DOGHMAN et al., 2010) e influência de fatores 

ambientais (SANDRINI; RIBEIRO; DELACERDA et al., 1997).   
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1.2  Tratamentos 

 

Há um consenso de que a ressecção cirúrgica da doença primária oferece a 

melhor chance de cura (ICARD et al., 1992; ICARD et al., 2001; SCHTEINGART et 

al., 2005). Estudos em 96 pacientes mostraram uma taxa de sobrevivência de 5 

anos nos pacientes que obtiveram ressecção total da doença primária (49%), em 

contraste com 9% após a ressecção incompleta (HAAK et al., 1994). No entanto, 

mesmo após exérese tumoral completa, a maioria dos pacientes apresenta recidiva 

local ou metástase (ALLOLIO; FASSNACHT, 2006; WAJCHENBERG et al., 2000). 

Esses dados corroboram com estudos retrospectivos que utilizaram 58 pacientes, 

dos quais 80% apresentaram reincidência ou metástases (BERTAGNA; ORTH, 

1981). Durante a progressão do carcinoma adrenocortical os pacientes apresentam 

metástases, principalmente no fígado, pulmão, linfonodos e ossos (FASSNACHT; 

ALLOLIO, 2009). 

Por décadas, o tratamento mais convencional para o câncer tem sido a 

radioterapia e a quimioterapia, metodologias que não diferenciam células tumorais 

de células saudáveis, o que resulta em uma variedade de efeitos colaterais e 

adversos. Para o tratamento do carcinoma adrenocortical o quadro não é diferente, 

no entanto, a radioterapia não é efetiva, conforme mostrado em uma retrospectiva 

realizada com pacientes submetidos à cirurgia para retirada da doença primária no 

período de 1998 a 2011 (HABRA et al., 2013). Nesse pacientes, não houve 

diferença na progressão da doença entre aqueles que receberam radioterapia e o 

grupo que não recebeu. A radioterapia pode ser paliativa em metástases ósseas 

(SCHTEINGART et al., 2005), e diminuir o índice de reincidência, mas não alterou o 

tempo livre de doença e sobrevida global em um grupo de pacientes tratados no 

período de 1986-2004 (FASSNACHT et al., 2006).  

O quimioterápico mitotano (1,1-dichloro-2 (o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl) 

ethane ou o,p’-diclorodifenildicloroetano; o,p’-DDD) é o mais utilizado há mais de 50 

anos (BERGENSTAL et al., 1959) e, apesar de seu mecanismo de ação ainda não 

ter sido completamente elucidado, sabe-se que o medicamento está relacionado 

com a redução da produção hormonal e regressão de metástases (BOVEN et al., 

1984; FASSNACHT et al., 2013). Em tumores inoperáveis, o mitotano, isoladamente 

ou em associação a outros agentes citotóxicos, permanece o tratamento de escolha 

(KIRSCHNER, 2006).  
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O mitotano (o,p’-DDD) exerce um efeito citotóxico direto sobre as 

mitocôndrias das células adrenocorticais, normais ou neoplásicas, produzindo 

degeneração das zonas fasciculada e reticulada do córtex adrenal, atrofia celular e 

insuficiência adrenal (BERGENSTAL et al., 1960; SCHTEINGART et al., 1993). O 

metabolismo do mitotano parece envolver duas reações que levam à produção de 

radicais livres, resultando em apoptose (CAI et al., 1995), e inibição da 

esteroidogênese por meio da CYP11A1, enzima mitocondrial que catalisa o 

colesterol em pregnonelona (CAI et al., 1997). A diminuição da secreção de 

aldosterona e cortisol também foi mostrada (ASP et al., 2010), provavelmente por 

inibição da atividade da enzima 5α-redutase envolvida na esteroidogênese 

(CHORTIS et al., 2013). A dosagem de mitotano deve ser ajustada até que os níveis 

plasmáticos atinjam a janela terapêutica de 14 mg/l, dose mínima necessária para 

produzir efeito. As concentrações maiores que 20 mg/l estão relacionadas a efeitos 

neurológicos severos, sendo a citotoxicidade do mitotano a maior limitação  que 

pode levar à descontinuidade do tratamento (HAAK et al., 1994; HERMSEN et al., 

2011; VAN SLOOTEN et al., 1984), uma vez que os efeitos adversos apresentam 

uma relação dose-dependente (SCHTEINGART et al., 1982). Para produzir efeitos 

terapêuticos, o mitotano necessita ser metabolizado pelas células tumorais, motivo 

pelo qual os tumores adrenocorticais respondem de maneiras diferentes ao 

quimioterápico (REIF et al., 1975; REIF; SINSHEIMER, 1975). A hipótese mais 

aceita é que a morte celular induzida pelo fármaco no córtex adrenal ocorra após 

uma hidroxilação catalisada pela CYP e uma subsequente desidro-halogenação 

espontânea na cadeia ß-carbônica lateral do o,p’-DDD. O metabólito resultante, 

haleto de acila, altamente reativo, liga-se covalentemente às proteínas mitocondriais 

reagindo com macromoléculas das células do córtex adrenal (CAI et al., 1995). 

Dados recentes e estudos nas linhagens H295R e SW13 sugerem que a regulação 

negativa da cadeia respiratória mitocondrial esteja envolvida, mas os mecanismos 

ainda não estão claros (HESCOT et al., 2013; POLI et al., 2013).  

Embora a quimioterapia citotóxica com mitotano não seja satisfatória para os 

carcinomas adrenocorticais, com uma resposta em menos de 50% dos tumores e 

por tempo limitado, uma análise retrospectiva com pacientes tratados no período de 

1985 a 2004 indicou que o uso do mitotano como terapia adjuvante tem potencial de 

prolongar a sobrevida, tempo de recidiva e metástase (TERZOLO et al., 2007). 

Diferente dos resultados apresentados por Terzolo, uma retrospectiva com 218 
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pacientes submetidos à cirurgia e acompanhados por 88 meses não mostrou 

diferença entre os que receberam mitotano como tratamento adjuvante e os que não 

receberam, sendo que os dois grupos apresentaram as mesmas taxas de recidivas e 

metástases (GRUBBS et al., 2010). 

Portanto, existem trabalhos sobre tratamentos alternativos do carcinoma 

adrenocortical utilizando o mitotano associado a diferentes drogas antitumorais. Os 

regimes mais comuns combinados com mitotano são cisplatina/etoposídeo e 

cisplatina/etoposídeo/doxorrubicina, com uma taxa de resposta de aproximadamente 

50% com um tempo médio de sobrevivência de 2 anos (BERRUTI et al., 1998; 

BERRUTI et al., 2005; FASSNACHT et al., 2012). Alternativamente, um regime de 

estreptozotocina associado ao mitotano induziu a taxa de resposta de 35% com 

tempo médio de sobrevida de 16 meses (ZANCANELLA et al., 2006). O FIRM-ACT 

(First International Randomized Multicentre Trial in Adrenocortical Tumors) 

estabeleceu o protocolo italiano que associa o mitotano com cisplatina, etoposídeo e 

doxorrubicina (EDP/M) como o tratamento de primeira linha para o tratamento dos 

carcinomas adrenocorticais em casos de doença avançada inoperável, seja local ou 

metástase (FASSNACHT et al., 2012). 

 

1.3  Alterações moleculares 

 

Apesar da maioria dos tumores adrenocorticais serem esporádicos, muitas 

vezes estão associados a doenças congênitas ou familiais (LIBE; BERTHERAT, 

2005). Vários estudos têm possibilitado a caracterização de mecanismos 

moleculares envolvidos na tumorigênese adrenal e têm revelado alterações 

específicas de sinalização dos carcinomas adrenocorticais, bem como dos 

fenômenos envolvidos com resistência à quimioterapia e formação de metástases. 

Citaremos aqui as mais relevantes no contexto deste trabalho. 

Desde o trabalho de Folkman (FOLKMAN et al., 1971), que mostrou a 

dependência dos tumores de adequado fornecimento sanguíneo, sugerindo que os 

fatores de crescimento endotelial vascular (VEGFs) podem ser um possível alvo 

para terapias antitumorais, estudos mostraram a relação da angiogênese com 

crescimento tumoral. No caso do carcinomas adrenocorticais, o fenótipo angiogênico 

também é caracterizado pela hiperexpressão de VEGF (BERNINI et al., 2002; 

MARINIELLO et al., 2012). Estudos realizados em 43 pacientes com tumores 
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adrenocorticais indicaram diferenças no fenótipo angiogênico dos adenomas e 

carcinomas que podem estar relacionadas com a progressão tumoral (DE 

FRAIPONT et al., 2000). 

Foi descrito que os carcinomas adrenocorticais hiperexpressam o IGF2 - fator 

de crescimento semelhante à insulina do tipo 2 (ALMEIDA et al., 2008; BRITO et al., 

2012; DE FRAIPONT et al., 2000; WEBER et al., 1997). Por outro lado, os tumores 

pediátricos apresentam alta expressão do IGFR-1, receptor do tipo tirosina quinase 

que modula os efeitos proliferativos de IGF2 (GIORDANO et al., 2003). Portanto, o 

aumento da expressão destes fatores pode fazer parte do desenvolvimento destes 

tumores (LIBE; BERTHERAT, 2005), já que estão presentes em cerca de 90% dos 

tumores adrenocorticais. Quando IGFR-1 está ativado desencadeia uma cascata de 

sinalização que envolve proliferação, migração e metástases (ROSENZWEIG; 

ATREYA, 2010), e, portanto, o caracteriza como um importante alvo para terapias 

dirigidas.  

A proteína mTOR (mammalian target of rapamycin) é uma proteína quinase 

da via de sinalização fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K/AKT) e um regulador central 

do crescimento, metabolismo e sobrevivência celular em resposta a hormônios, 

fatores de crescimento, como o IGF e VEGF, nutrientes, sinais de energia e estresse 

(KONINGS et al., 2009). Alterações na via mTOR têm sido encontradas em vários 

tumores humanos, independente da desregulação da via IGF e, por isso, o bloqueio 

desse receptor tem sido considerado um alvo para terapias anti-neoplásicas e em 

tratamentos de carcinomas adrenocorticais (DE MARTINO et al., 2010; DE 

MARTINO et al., 2012; DOGHMAN et al., 2010). Trabalhos com os inibidores mTOR, 

como o sirolimus e temsirolimus, mostraram efeitos no ciclo celular, apoptose e 

secreção de cortisol em células adrenocorticais tumorais (MARINIELLO et al., 2012).  

Alguns estudos mostraram que as células adrenocorticais são resistentes ao 

tratamento quimioterápico devido à hiperexpressão de MDR-1 (mdr-1/Pgp), proteína 

multirresistente às drogas, codificada pelo gene ABCB1, cujo produto é uma fosfo-

glicoproteína (Pgp) presente na membrana plasmática que aumenta o fluxo da droga 

para fora da célula (AHLMAN et al., 2001; BATES, 1991; FLYNN et al., 1992). Essa 

redução no acúmulo intracelular da droga é atribuída ao aumento na expressão das 

proteínas transportadoras ABCB1, que utilizam ATP para catalisar o efluxo das 

drogas (DEAN et al., 2001). O aumento destas proteínas pode ter relação com a 

resistência dos tumores adrenocorticais aos tratamentos (BATES, 1991).  
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Alterações cromossômicas como a amplificação do locus 9q34 com ganho de 

material genético podem envolver transcrições aberrantes do oncogene ABL. Alguns 

estudos sugerem sua participação na formação de tumores adrenocorticais (DOHNA 

et al., 2000; FIGUEIREDO et al., 1999; FIGUEIREDO et al., 2000; ZHAO et al., 

1999). 

As proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) pertencem à família TGF (Fator 

de Crescimento Transformador), e estão envolvidas em várias funções celulares, 

como osteogênese e diferenciação celular. TGF-β1 regula o desenvolvimento da 

adrenal e a diminuição na sua expressão, assim como das BMPs 2 e 5 nas 

linhagens H295R e SW13, e em amostras de tecidos tumorais, já foram relacionadas 

com inibição da proliferação, viabilidade celular  e esteroidogênese em carcinoma 

adrenocortical (JOHNSEN et al., 2009; JOHNSEN; BEUSCHLEIN, 2010).  

 

1.4  Terapias moleculares dirigidas 

 

Atualmente as terapias alvo, também conhecidas como terapia molecular 

dirigida, representam uma abordagem integrativa para o tratamento do câncer. Estes 

tratamentos inibem moléculas específicas através de inibidores de tirosina quinase 

que têm papel no crescimento do tumor, e cujos alvos frequentemente estão 

alterados em pacientes com câncer. Considerando as alterações moleculares 

mencionadas no item 1.3, foram selecionados inibidores tirosina quinase que tem 

como alvo vias que estão hiper expressas nos tumores adrenocorticais. As proteínas 

tirosina quinase funcionam como componentes de vias de transdução de sinal e têm 

papel fundamental em diversos processos biológicos, tais como controle do 

crescimento celular, metabolismo, diferenciação e apoptose.   

O Sunitinib é um inibidor potente de oito proteínas quinases, entre eles o 

VEFGR 1, 2 e 3 (receptores do fator de crescimento endotelial vascular) e PDGF 

(Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas). O sunitinib se liga reversivelmente 

ao site de ligação do ATP na quinase alvo, dessa forma inibindo a atividade 

catalítica da quinase (ROSKOSKI, 2007). Estudos mostraram que o sunitinib inibe 

ABCB-2/MDR, fator de multiresistência às drogas, o que fornece um racional ao seu 

uso em terapias combinadas (DAI et al., 2009). Trabalhos realizados em tumores 

adrenocorticais in vitro mostraram que o sunitinib inibe a proliferação celular e altera 

a esteroidogênese das linhagens H295R e SW13 (KROISS et al., 2011; KROISS et 
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al., 2012). Esse é um dos motivos pelos quais considera-se os inibidores tirosina 

quinase (TK) como potenciais medicamentos para o tratamento dos carcinomas 

adrenocorticais (XU et al., 2011), por ser uma enzima que participa do metabolismo 

celular e pode inibir a angiogênese. 

O Imatinib/STI571 é um inibidor seletivo de transdução de sinal que tem como 

alvo várias proteínas tirosinas quinases (TKs), interagindo competitivamente com o 

local de ligação do ATP destas TKs, entre elas o receptor de c-Kit. Sem ATP, a fonte 

de fósforo utilizado para a função da quinase, a molécula Kit não pode fosforilar o 

substrato, o que inibe a proliferação celular e induz a apoptose. Também é inibidor 

de receptor de Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF-R α e β), o gene 

ABL e suas formas oncogênicas, a mais conhecida BCR-ABL presente em células 

leucêmicas cromossomo Philadelphia positivo (DRUKER et al., 1996; MOL et al., et 

al., 2004; MOL; FABBRO; HOSFIELD 2004). O Nilotinib/AMN 107 é a segunda 

geração do imatinib (DEREMER et al., 2008), é considerado 30 vezes mais potente 

do que seu antecessor e inibe a CYP-3A4, PDGF-R, receptores c-kit e ABL 

(MELNICK et al., 2006; WEISBERG et al., 2006). Nilotinib também reverte MDR 

inibindo a atividade dos transportadores ABCB1/Pgp and ABCG2/BCRP/MXR 

(TIWARI et al., 2009). 

O Everolimus/Rad 001 representa a evolução de uma droga desenvolvida na 

década de 1970, chamada rapamicina (ou sirolimus), produto bacteriano que age 

inibindo a ação da enzima mTOR, um inibidor TK e da angiogênese. Estudos in vitro 

e em tumores adrenocorticais mostraram que o everolimus inibe a sinalização de 

mTOR, reduzindo o crescimento de células tumorais adrenocorticais (DE MARTINO 

et al., 2010; DOGHMAN et al., 2010; DE MARTINO et al., 2012; FRAENKEL et al., 

2013). Estudos utilizando everolimus isoladamente ou em combinação com outras 

drogas, em ensaios em linhagens de carcinoma adrenocortical e em pacientes 

reforçam o racional que terapias envolvidas na regulação de mTOR podem 

representar um novo instrumento terapêutico (MARINIELLO et al., 2012).  

O Ácido Zoledronico (ZOL) é um bifosfonato (BF) que, além de ser um 

inibidor de reabsorção óssea, tem demonstrado potencial ação antitumoral em 

tumores de mama (SENARATNE et al., 2000), câncer de próstata (OADES et al., 

2003) e mieloma múltiplo (IGUCHI et al., 2003). Sua ação envolve indução de 

apoptose evidenciada por ativação de caspases, fragmentação de DNA, liberação 

de citocromo-c e perda de GTPases de membrana (FROMIGUE et al., 2000; 
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SENARATNE et al., 2002). O efeito anti-tumoral do ZOL contra metástases viscerais 

em paciente com carcinoma adrenocortical foi mostrada por Boudou-Rouquette e 

colaboradores (2009). Além disso, os efeitos de dois BFs clodronato (CLO) e 

Pamidronate (PAM) na linhagem H295R e em culturas primárias de células 

adrenocorticais de bovinos, foram de morte celular e diminuição da secreção 

hormonal, através da inibição da atividade da 21-hidroxilase - P450c21 

(FASSNACHT et al., 2002). A P450c21 é uma enzima exclusiva do córtex adrenal 

envolvida na esteroidogênese (RODRIGUEZ et al., 1997). Estudos também 

demonstraram que o tratamento com ZOL resulta em aumento na expressão de 

BMP-2 (PAN et al., 2004), fator que se apresenta com baixa expressão nos 

carcinomas adrenocorticais. 

 

1.5  Modelos de cultura de células: Monocamada (2D) e Esferoides (3D) 

 

A cultura de células constitui uma importante ferramenta para o estudo do 

comportamento dos tumores. Entre os sistemas in vitro que têm sido mais utilizados 

como modelos para o estudo de tumores adrenocorticais são a linhagem de tumor 

de camundongo Y-1 (YASUMURA et al., 1966), e as linhagens tumorais humanas 

SW-13, NCI-H295 e sua variação H295R (GAZDAR et al.; LEIBOVITZ et al., 1973;, 

1990; RAINEY et al., 1994; RAINEY et al., 2004). Além das culturas tradicionais em 

monocamada, a técnica de cultivo de esferoides, inicialmente apresentada por 

Moscona em 1965, tem se tornado um modelo muito utilizado para culturas em 3D 

em ensaios de testes radiológicos (SUTHERLAND AND DURAND, 1976), e em 

estudos de drogas antitumorais (FRIEDRICH et al., 2007; YUHAS et al., 1977; 

TWENTYMAN, 1980). Embora o cultivo 2D - monocamada - forneça elementos 

sobre proliferação e migração celular, a avaliação bidimensional apresenta 

limitações para o estudo das interações intercelulares e das células com a matriz 

extracelular. Os modelos tridimensionais apresentam condições fisiológicas e 

organização histológica mais comparável ao ambiente de um tumor avascular, como 

gradientes de oxigênio, pH, nutrientes e presença de necrose (BATES et al., 2000; 

DESOIZE, 2000). Neste aspecto, os agregados tridimensionais mostram-se uma 

ferramenta útil para avaliação de novas terapias antitumorais.  

Em conjunto, as informações acima permitiram sugerir algumas hipóteses 

nesse trabalho: 1) que existem diferenças importantes na resposta aos tratamentos 
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em função do método de cultivo de células provenientes de tumores adrenocorticais, 

se em monocamada ou através da geração de esferoides; 2) que é possível analisar 

a ação citotóxica do mitotano e de inibidores tirosina quinase, isolados ou em 

terapias combinadas, por ensaio de MTS, tanto em monocamada como já está bem 

estabelecido, como em esferoides, para ser utilizado como indicativo de resposta no 

tratamento do paciente; 3) que metolodigas avançadas de análises 

multiparamétricas pode ser uma importante ferramenta para screening de drogas; 4) 

que terapias multialvos, dirigidas a mecanismos moleculares específicos, utilizados 

em combinação com o mitotano, representam uma abordagem integrativa que 

podem ter resultados promissores no tratamento do carcinoma adrenocortical.  
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2 OBJETIVOS 

 

- Estabelecer protocolos para testes de drogas antitumorais em ensaios in vitro 

em culturas de células em monocamadas (2D) e através da geração de esferoides 

(3D), utilizando linhagens de células de tumores adrenocorticais. 

- Avaliar a resposta citotóxica destes dois modelos de culturas (2D e 3D) quanto 

a ação das drogas aplicadas isoladamente ou em combinação com mitotano, através 

de testes de citotoxicidade e da análise da morte celular; 

- Estabelecer protocolos de análise qualitativa e quantitativa de morte celular, 

através de abordagens inovadoras de análises multiparamétricas (High Content 

Screening).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Cultura de células  

 

Foi utilizada a linhagem de carcinoma adrenocortical humano, células NCI-

H295R (GAZDAR et al., 1990; RAINEY; SANER; SCHIMMER, 2004), em culturas 

em monocamada (2D) e na preparação dos esferoides (3D).  

  

3.1.1 Geração de esferoides 

 

Após atingirem 70 a 80% de confluência, as células foram desagregadas com 

tripsina (Gibco, Carlsbad, CA, EUA), homogeneizadas em meio de cultura e 

contadas em hemocitômetro. Em seguida, 104 células em 200 μl de meio de cultura 

foram plaqueadas em placas de 96 poços previamente cobertas com 50 μl de 

UltraPure AgaroseTM (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) a 1,5%. Essa cobertura evita a 

adesão das células favorecendo a agregação e a formação dos esferoides 

(FRIEDRICH et al., 2009). As placas foram centrifugadas a 1000 g por 5’ e 

incubadas em estufa umidificada a 37 ºC com 5% de CO2. Após 72 h de 

plaqueamento os esferoides foram reabastecidos com meio de cultura e em 96 

horas foram tratados com os inibidores tirosina quinase em concentrações e 

combinações variadas.  

 

3.2  Caracterização dos esferoides 

 

Com o objetivo de caracterizar os esferoides como um modelo experimental 

para o estudo dos tumores adrenocorticais, foram realizadas análises histológicas 

para evidenciar a formação da matriz extracelular, por coloração PAS, identificação e 

diferenciação de colágeno tipos I e III por picrosirius, bem como a capacidade 

funcional das células, através da coloração Oil-Red-O, que evidencia gotículas 

lipídicas citoplasmáticas. Os procedimentos histológicos foram realizados no 

Laboratório Multiusuário de Histologia e Microscopia Eletrônica, Departamento de 

Anatomia - ICB. Para complementar a validação do modelo de cultivo de agregados 

multicelulares (3D), o padrão morfológico da distribuição celular nos esferoides e a 
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marcação dos filamentos de actina foram analisadas por microscopia confocal, no 

Centro de Facilidades de Apoio à Pesquisa (CEFAP-ICB).  

O picrosirius vermelho cora os colágenos I e III. As fibras reticulares 

constituídas pelo colágeno do tipo III formam uma rede em torno das células das 

glândulas endócrinas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). As lâminas foram coradas 

com uma solução a 0,1% de vermelho vermelho em solução aquosa de ácido 

pícrico. As amostras foram incubadas à temperatura ambiente durante 40 minutos, e 

lavadas em água, desidratadas e montadas em Enthelan (Merck, Darmstadt, 

Alemanha). A visualização em microscopia sob luz polarizada permite diferenciar o 

colágeno do tipo I em vermelho alaranjado e do tipo III em verde (JUNQUEIRA et al., 

1979). 

O Ácido periódico-Schiff ou PAS oxida os resíduos de glicose produzindo 

aldeídos que reagem com o reagente de Schiff resultando em uma cor púrpura-

magenta. Cora estruturas contendo alta proporção de carboidratos como glicogênio, 

glicoproteínas e proteoglicanos, tipicamente encontrados em tecidos conjuntivos e 

lâminas basais, bem como fibras reticulares PAS-positivas (MCMANUS, 1946, 1948; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Para a coloração por PAS os esferoides foram 

lavados com solução aquosa de ácido periódico a 1% durante 5 minutos, corados 

com reagente de Schiff por 15 minutos e contracorados com hematoxilina de Harris 

por 20 segundos (Kit Sigma-Aldrich).  

 

A coloração das gotículas lipídicas foi demonstrada através de uma solução de Oil 

Red O (RAMIREZ-ZACHARIAS et al., 1992). Os esferoides foram lavados em água 

destilada e corados por 15 minutos. Em seguida foram submetidas a isopropanol a 

50% (Merck, Darmstadt, Alemanha) para remover o excesso de corante não 

incorporado, lavados em água corrente, contracorados com Hematoxilina de Harris 

(Sigma-Aldrich) e diferenciados em água amoniacal.  

Para análise morfológica da coesão celular, os filamentos de actina foram 

corados em vermelho por faloidina (Molecular Probes, Eugene, OR, USA) e os 

núcleos em azul com Hoescht 33342 (Molecular Probes, Eugene, OR, USA). Os 

esferoides foram lavados com PBSA e fixados com paraformaldeido 4% por 30 

minutos. Em seguida foram permeabilizados com solução de Triton X 100 0,5% por 

30 minutos, lavados com PBSA e marcados com Hoescht e Faloidina. 
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3.3  Compostos utilizados 

 

 Mitotano 1-(2-Clorophenyl)-1-(4-clorophenyl)-2,2-dichloroethane (Sigma-

Aldrich), nas concentrações 10 µM, 30 µM, 50 µM e 100 µM; 

 Ácido Zoledrônico (Novartis Pharma, Basel, Suiça), nas concentrações: 1 µM, 

5 µM e 10 µM; 

 Everolimus / RAD 001 (Novartis Pharma, Basel, Suiça), nas concentrações 1 

µM, 5 µM e 10 µM; 

 Imatinib / STI571 (Novartis Pharma, Basel, Suiça), nas concentrações 1 µM, 

5 µM e 10 µM; 

 Nilotinib / AMN107 (Novartis Pharma, Basel, Suiça), nas concentrações 1 µM, 

5 µM e 10 µM; 

 Sunitinib malate (N-[2-(diethylamino) ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-

3H-indol-3-ylidine) methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide) (Sigma-

Aldrich). Concentrações de 1,25 µM, 2,5 µM, 5 µM e 10 µM; 

O mitotano e o everolimus foram dissolvidos em álcool absoluto. O sunitinib e o 

nilotinib em dimethylsulfoxide (DMSO) (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), e o ácido 

zoledrônico e o imatinib em água. Cada composto foi preparado em uma solução 

estoque a 10 mM. Os controles foram tratados com os veículos de cada droga. 

O ácido zoledrônico, everolimus, nilotinib e imatinib foram gentilmente 

fornecidos pela Novartis Pharma AG, Basel, Suíça. Todas as drogas foram testadas 

em aplicações isoladas ou em combinação com o mitotano. As drogas utilizadas 

foram testadas para se obter as mínimas concentrações necessárias para produzir 

efeito, e respostas próximas ou superiores à IC50, concentração necessária para 

promover diminuição na viabilidade em 50%. 

 

3.4  Ensaios de citotoxicidade, viabilidade e morte celular 

 

3.4.1 MTS assay 

 

A análise da citotoxicidade e viabilidade celular foi realizada por MTS assay - 

CellTiter 96®AQueousOne Solution CellProliferationAssay (Promega, Madison, USA), 

método colorimétrico através do qual o reagente tetrazolium [3-(4,5-dimethylthiazol-

2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium inner salt MTS], 
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de coloração amarela, é bioreduzido pelas células metabolicamente ativas em sais 

formazan, que é solúvel em meio de cultura. A quantidade de formazan é 

proporcional ao número de células viáveis (CORY et al., 1991). Para a reação foram 

utilizados 20 µl do reagente em 100 µl de meio de cultura em placas de 96 poços. As 

placas foram incubadas por 4 horas a 37 ºC em atmosfera úmida e 5% de CO2, 

seguido da análise por espectrofotômetro a 490 nm (Epoch/Biotech). Os resultados 

foram expressos na forma de gráficos, tendo como coordenadas a absorbância e o 

tipo de tratamento. Para análise dos esferoides foi necessário dissociar as células 

com Accutase® (Gibco, USA) antes de adicionar o reagente tetrazolium. 

 

3.4.2 Análise por imagem e quantificação da viabilidade e morte celular 

 

A quantificação das células viáveis e em processo de morte celular por 

necrose e por apoptose na cultura em monocamada foi realizada no sistema de High 

Content Imaging InCell Analyzer 2200 GE (CEFAP-ICB). Esse equipamento realiza 

uma microscopia investigativa automatizada que permite a análise de diferentes 

parâmetros celulares, por meio de citometria por imagem, microscopia de 

fluorescência e imagem de alta resolução. Foram utilizados o Hoechst 33342 

(Molecular Probes, Eugene, OR, USA) marcador de DNA e núcleo de todas as 

células, o Iodeto de Propídeo (Molecular Probes, Eugene, OR, USA), marcador dos 

núcleos das células em necrose, e a Anexina V-FITC (Molecular Probes, Eugene, 

OR, USA), que se liga à fosfatidilserina (PS) exposta na superfície da membrana 

celular, o que caracteriza um dos primeiros eventos da apoptose sendo, portanto, 

marcador de apoptose precoce. Células marcadas tanto com Iodeto de Propídeo 

como  Anexina V representam as células em apoptose tardia. Células positivas para 

Hoescht e negativas para Iodeto de Propídeo representam as células viáveis. 
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Figura 1 – Esquema do plaqueamento e tratamento das culturas de células 

 

Esquema do plaqueamento, tratamento sustentado e análise das culturas: * monocamada ** 
esferoides. 

 

3.4.3 Microscopia Confocal 

 

 A análise qualitativa de morte celular por fluorescência dos esferoides 

submetidos ao ensaio de MTS foi realizada em microscópio confocal. Após o 

tratamento, cujo procedimento está descrito na Figura 1, os esferoides foram 

lavados 2x com PBS e corados com solução preparada com 1x Annexin binding 

buffer, com adição dos fluorocromos Hoescht 33342 (Molecular Probes, Eugene, 

OR, USA), Iodeto de Propídeo (Molecular Probes, Eugene, OR, USA) e Anexina V 

conjugado com Alexa Fluor 488 (Molecular Probes, Eugene, OR, USA). Após 30 

minutos os esferoides foram analisados em microscopia confocal Leica TCS SP8 

(CEFAP-ICB).  

 

3.5  Análise estatística 

 

 A comparação estatística foi realizada por análise de variância ANOVA, 

seguida por pós-teste Turkey com a significância aceita para uma probabilidade de 

95% (p≤0,05). Os resultados em porcentagem foram transformados para arc sen 

(√P%/100). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Caracterização dos Esferoides na linhagem H295R 

 

Com o objetivo de padronizar a metodologia utilizada na formação dos 

esferoides, foram realizadas técnicas de marcação histológicas após 96 horas do 

plaqueamento das células. As técnicas utilizadas confirmaram a formação de 

agregados celulares bem definidos, e que estão de acordo com o descrito em 

Friedrich e colaboradores (2009). Através da coloração por PAS obsevou-se um 

arranjo celular contendo matriz extracelular (Figura 2 A), assim como a auto 

fluorescência de colágeno circundante (Figura 2 B). Através da coloração com 

picrosirius vermelho, foi possível diferenciar os colágenos tipo I, em vermelho 

alaranjado, e tipo III, em verde (Figuras 2 D-E). A presença de gotículas lipídicas, 

característica das células esteroidogênicas, foi evidenciada pela coloração com Oil 

Red O (Figura 2 C). Através da microscopia por contraste de fase foi possível 

observar esferóides homogêneos (Figura 2 F), e que mantiveram coesão após 24 h 

(Figura 2 G), 48 h (Figura 2 H) e 72 h (Figura 2 I) em cultura. A coesão das células 

foi confirmada pela técnica de coloração com Faloidina, na qual se observa 

distribuição homogênea das células marcadas com Hoescht (Figura 3 A), e 

abundante marcação de filamentos de actina (Figura 3 B). Na sobreposição das 

imagens marcadas com Hoescht e Faloidina, se observa a organização dos 

filamentos de actina entre as células (Figura 3 C). A coesão das células fica mais 

evidente na visualização da imagem tridimensional (Figura 3 D-F). A marcação dos 

esferóides controle com Hoescht, Iodedo de Propídeo e Anexina V confirmam a 

viabilidade das células nos agregados multicelulares (Figuras 3 G-J).  
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Figura 2: Análises histológicas dos esferoides na linhagem H295R 

  
Fotomicrografia representativa dos esferoides obtidos das células H295R após 96 h de 
plaqueamento: (A) coloração PAS, aumento 10x; (B) auto fluorescência do colágeno, aumento 10x; 
(C) Oil Red O, aumento 40x; (D) Microscopia de luz não polarizada, Picrosirius, aumento 10x; (E) 
Microscopia de luz polarizada, Picrosirius, aumento 10x; (F) Fotomicrografia em contraste de fase do 
esferoide após 96hs de plaqueamento); (G - I) Fotomicrografia em contraste de fase dos esferóides 
controle após 24 h, 48 h e 72 h de tratamento. Barra de escala = 100 µm. 
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Figura 3: Análise dos esferóides por Microscopia Confocal 

 

 
 (A-C) Imagem Individual da galeria (z-stack): Marcação do núcleo das células H295R com Hoescht, 
dos filamentos de actina com Faloidina e sobreposição das imagens, analisados por microscopia 
confocal de fluorescência Leica TCS SP8; (D-F) Reconstrução das imagens em 3D: Marcação do 
núcleo das células H295R com Hoescht, dos filamentos de actina com Faloidina e sobreposição das 
imagens, analisados por microscopia confocal de fluorescência Leica TCS SP8; (G-J) Imagens das 
células marcadas após 72hs de tratamento com os fluorocromos Hoescht (marcador do núcleo/DNA 
de todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodeto de propídeo (núcleo das células em 
necrose), Anexina V e Iodeto de propídeo (apoptose tardia). A sobreposição representa todas as 
marcações juntas. Imagens capturadas por Microscopia Confocal de fluorescência Leica TCS SP8. 
n=3 Barra de escala = 100 µm.  
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4.2  Mitotano  

 

4.2.1 Análise da ação do mitotano na viabilidade da linhagem H295R em 
monocamada 

 

Os tratamentos com mitotano mostraram ação citotóxica na concentração de 

30 μM, com diminuição de 72% na viabilidade das células em 48 h, e de 84% com 

50 μM em 24 h (Figura 4 A). Resultados da análise quantitativa da viabilidade e 

morte celular evidenciaram 67% de morte celular por apoptose tardia (Figura 4 B), 

confirmando a citotoxicidade observada pelo ensaio de MTS. A análise morfológica 

do núcleo, cuja diminuição é considerada um dos parâmetros de morte por 

apoptose, mostra diminuição de 51% na área nuclear das células tratadas com 

mitotano 50 μM, o que confirma a indução da apoptose após 24 h de tratamento 

(Figura 4 C). Os eventos morfológicos foram confirmados nas imagens por 

microscopia de fluorescência, onde se pode ver células com núcleos picnóticos e 

marcadas com Anexina V (AP), Anexina V e Iodeto de Propídeo (AT) e Hoescht, 

esta última representando as células viáveis. (Figura 4 E). 
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Figura 4: Análise do mitotano nas células H295R em 2D (monocamada) 

 

 

(A) Efeito da concentração/tempo resposta do mitotano nas células da linhagem H295R 
analisadas por MTS. Análise estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey. 
Controle vs tratado. *** ≤0.001; n=3; (B) Quantificação de células viáveis, em necrose, 
apoptose precoce e apoptose tardia após 24 h de tratamento. Análise estatística por one-way 
ANOVA seguida por pós-teste Tukey. Controle vs tratado. *** ≤0.001; n=3; (C) Análise 
morfológica da área nuclear após 24 h de tratamento. Análise estatística por one-way ANOVA 
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seguida por pós-teste Tukey; Controle vs tratado. *** ≤0.001; n=4; (D) Imagens por 
microscopia de fluorescência do controle 24 h; (E) e das células tratadas com mitotano 50 μM 
(24 h), marcadas com Hoescht (marcador do núcleo/DNA de todas as células), Anexina V 
(apoptose precoce), Iodeto de Propídeo (núcleo das células em necrose), Anexina V e Iodeto 
de Propídeo (apoptose tardia). A sobreposição representa todas as marcações juntas. 
Imagens obtidas pelo equipamento InCell Analyser 2200; Barra de escala = 100 µm; n=3. 

 
4.2.2 Análise da ação do mitotano na viabilidade dos esferoides da linhagem 

H295R 
 

 

Os esferóides tratados com mitotano 30 μM tiveram redução de 16% na viabilidade 

celular após 72 h. Na concentração de 50 μM a diminuição foi de 27% (Figura 5 A). 

Esse resultado difere do observado nas culturas em monocamada, cuja diminuição 

da viabilidade ocorreu em 72% das células na concentração de 50 μM, a partir de 24 

h. A análise da morfologia dos esferoides após os tratamentos sugere perda da 

coesão celular, provavelmente por diminuição de colágeno (Figuras 5 B e C). Os 

esferoides tratados nas concentrações de 30 μM evidenciaram morte por apoptose e 

necrose (Figura 5 D) em 72 h de tratamento. As imagens dos esferóides tratados 

com 50 μM por 72 h evidenciaram dissociação das células, o que confirma a perda 

da coesão celular. As marcações de Anexina V e Iodeto de Propideo sugerem morte 

celular por necrose e apoptose (Figura 5 E). 
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Figura 5 – Análise do mitotano nas células H295R em 3D (esferoides) 

 
 

(A) Efeito da concentração/tempo resposta do mitotano nos esferoides da linhagem H295R por 

ensaio de MTS; controle vs tratado *p≤0.05; ***p≤0.001; n=4; (B) Fotomicrografia em 

contraste de fase do esferoide tratado por 72 h com mitotano 30 µM, aumento 10x; (C) 

Fotomicrografia em contraste de fase do esferoide tratado por 72 h com mitotano 50 µM 

aumento 10x; (D) Imagens por microscopia confocal de fluorescência dos esferoides tratados 

com mitotano 30 μM; (E) Imagens por microscopia confocal de fluorescência dos esferoides 

tratados com mitotano 50 μM e marcados com os fluorocromos Hoescht (marcador de 

núcleo/DNA de todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodedo de Propídeo (núcleo 

das células em necrose), Anexina V e Iodedo de Propídeo (apoptose tardia). A sobreposição 

representa todas as marcações juntas. Imagens obtidas pelo microscópio confocal Leica TCS 

SP8. Barra de escala = 100 µm. n=3.  
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4.3  Everolimus 

 

4.3.1 Análise da ação do everolimus na viabilidade da linhagem H295R em 
monocamada 

 

As células tratadas com everolimus (Figura 6 A) apresentaram diminuição de 

25% na concentração de 5 μM e de 31% com 10 μM a partir de 72 h. Não houve 

efeito de interação, no qual o inibidor mTOR mostrou o mesmo comportamento nos 

diferentes tempos analisados. A análise de morte celular com everolimus 10 μM, 

concentração que teve maior efeito no MTS, mostrou 8% de células em apoptose 

precoce, 11% em apoptose tardia, com perda de 16% na viabilidade das células 

(Figura 6 C). Houve diminuição de 37% na área nuclear (Figura 6 D), confirmando os 

eventos de apoptose, o que também está evidenciado nas marcações de anexina V 

(AP) e duplas marcações de anexina V com Iodeto de Propídeo (AT) (Figura 6 E).  

Com a intenção de analisar se a combinação de quimioterápicos resultaria em 

um efeito citotóxico maior, utilizamos o mitotano na concentração de 10 µM, que não 

apresentou efeito citotóxico em nenhum dos tempos analisados (Figura 6 A), em 

conjunto com diferentes concentrações de everolimus. Tratamentos conjuntos 

aumentaram o efeito citotóxico em relação às drogas utilizadas isoladamente, no 

qual houve diminuição de 24% na combinação com everolimus 5 µM. No entanto, se 

obteve a IC50 na concentração do mitotano 10 µM com everolimus 10 µM, com 50% 

de perda na viabilidade em 72 h (Figura 6 B). As análises estatísticas indicaram uma 

relação tempo-dose-dependente significante. Assim como quando o inibidor mTOR 

foi utilizado sozinho, a análise de morte celular do tratamento conjunto evidenciou os 

eventos de apoptose precoce e tardia, com 14% de AP e 28% de AT (Figura 6 C). A 

diminuição da área nuclear por fragmentação do DNA foi de 33% na combinação do 

mitotano com everolimus 5 μM e de 53% com 10 μM, confirmando o efeito de 

apoptose (Figura 6 D). As imagens capturadas por microscopia evidenciaram 

núcleos de tamanhos variados mostrando marcação para apoptose precoce e tardia 

(Figura 6 F-G). A figura 6 E é uma imagem representativa do controle das análises 

de 72 h de todas as drogas testadas.  
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Figura 6: Análise do everolimus nas células H295R em 2D (monocamada) 
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(A) Efeito da concentração/tempo resposta do everolimus nas células da linhagem H295R 
analisadas por MTS. Análise estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey. 
Controle vs tratado **≤0.01; *** ≤0.001; n=4; (B) Efeito da concentração/tempo resposta do 
everolimus com mitotano 10 µM nas células da linhagem H295R analisadas por MTS. Análise 
estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey. Controle vs tratado **≤0.05; *** 
≤0.001; n=3; Conforme indicado #≤0.05; ### ≤0.001 (C) Quantificação de células viáveis, em 
necrose, apoptose precoce e apoptose tardia após 72 h de tratamento. Análise estatística por 
one-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey. Controle vs tratado **≤0.05; *** ≤0.001; n=3; 
(D) Análise morfológica da área nuclear. Análise estatística por one-way ANOVA seguida por 
pós-teste Tukey; Controle vs tratado **≤0.05; *** ≤0.001; n=4;  (E) Imagens por microscopia 
de fluorescência do controle 72 h; (F) Imagens por microscopia de fluorescência das células 
tratadas com everolimus 10 μM; (G) Imagens por microscopia de fluorescência das células 
tratadas com everolimus 10 μM e mitotano 10 μM, e marcadas com os fluorocromos Hoescht 
(marcador do núcleo/DNA de todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodeto de 
Propídeo (núcleo das células em necrose), Anexina V e Iodeto de Propídeo (apoptose tardia). 
A sobreposição representa todas as marcações juntas. Imagens obtidas pelo equipamento 
InCell Analyser 2200; Barra de escala = 100 µm; n=3. 

 
 

4.3.2 Análise da ação do everolimus na viabilidade dos esferoides da 
linhagem H295R 

 

Os esferoides tratados com everolimus 10 µM, que foi a concentração mais 

eficiente na redução da viabilidade das células H295R em monocamada após 72 h 

de tratamento, não apresentaram diminuição na viabilidade dos esferoides. No 

entanto, o tratamento com mitotano 30 µM em combinação com everolimus 10 µM 

promoveu redução de 32% na viabilidade em 72 h. A comparação entre o inibidor 

mTOR utilizado isoladamente e em conjunto com o mitotano mostrou que houve 

uma diferença com perda significativa de 23% na viabilidade, após 72 h de 

tratamento conjunto (Figura 7 A). Esse resultado contrasta com os obtidos em 

monocamada, pois a combinação de everolimus 10 μM em conjunto com mitotano 

10 μM promoveu redução de 50% de perda da viabilidade (Figura 6 A). As imagens 

por microscopia de fase mostraram alterações morfológicas com perda da coesão 

celular e diminuição do tamanho dos esferoides, como pode ser observado na 

sequência de B e C da Figura 7. As imagens por microscopia confocal evidenciaram 

morte celular por necrose e apoptose após tratamento com everolimus 10 µM e 

mitotano 30 μM (Figura 7 D).  
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Figura 7: Análise do everolimus nas células H295R em 3D (esferoides) 

 
(A) Efeito da concentração/tempo resposta do everolimus nos esferoides da linhagem H295R por 

ensaio de MTS; controle vs tratado **p≤0.01; ***p≤0.001; n=4; Conforme indicado ##≤0.01; 
(B) Fotomicrografia em contraste de fase do esferoide tratado por 72 h com everolimus 10 
µM, aumento 10x; (C) Fotomicrografia em contraste de fase do esferoide tratado por 72 h 
com everolimus 10 µM e mitotano 30 µM, aumento 10x; (D) Imagens por microscopia 
confocal por fluorescência dos esferoides tratados com everolimus 10 µM e mitotano 30 μM, 
marcados com os fluorocromos Hoescht (marcador de núcleo/DNA de todas as células), 
Anexina V (apoptose precoce), Iodedo de Propídeo (núcleo das células em necrose), Anexina 
V e Iodedo de Propídeo (apoptose tardia). A sobreposição representa todas as marcações 
juntas. Imagens obtidas pelo microscópio confocal Leica TCS SP8. Barra de escala = 100 
µm. n=3.  
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4.4  Ácido Zoledrônico 

 

4.4.1 Análise da ação do ácido zoledrônico na viabilidade da linhagem H295R 
em monocamada  

 

As células tratadas com o ácido zoledrônico (ZOL) apresentaram diminuição 

da viabilidade de 16% na concentração de 10 µM (Figura 8 A), após 72 h de 

tratamento. O ensaio quantitativo de morte celular evidenciou 15% de apoptose 

tardia (Figura 8 C), com diminuição de 10% na área nuclear (Figura 8 D). As 

imagens por microscopia de fluorescëncia evidenciaram células com dupla 

marcação de Anexina V e Iodeto de Propídeo evidenciando eventos de apoptose 

tardia (Figura 8 E). A combinação de ZOL com baixa concentração de mitotano (10 

µM) também induziu efeito apenas em 72 h, mas com diminuição 26% com 5 µM e 

de 31% com 10 µM (Figura 8B). A combinação das duas drogas promoveu 21% de 

apoptose precoce e 6,5% de apoptose tardia (Figura 8 C), com diminuição de 12% 

na área nuclear após 72 h de tratamentos conjuntos (Figura 8 D). As imagens 

individuais e sobrepostas evidenciam a marcação de Anexina V (AP) e a dupla 

marcação de Anexina V e Iodeto de Propideo (AT) (Figura 8 F).  
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Figura 8: Análise do ácido zoledrônico nas células H295R em 2D (monocamada) 

 

 

(A) Efeito da concentração/tempo resposta do ácido zoledrônico nas células da linhagem H295R 
analisadas por MTS; análise estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey. 
controle vs tratado *≤0.05; n=3; (B) Efeito da concentração/tempo resposta do ácido 
zoledrônico com mitotano 10 µM nas células da linhagem H295R analisadas por MTS; 
análise estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey; controle vs tratado 
*≤0.05; *** ≤0.001; n=3; (C) Quantificação de células viáveis, em necrose, apoptose precoce 
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e apoptose tardia após 72 h de tratamento. Análise estatística por one-way ANOVA seguida 
por pós-teste Tukey. Controle vs tratado **≤0.01; ***≤0.001; n=3; (D) Análise morfológica da 
área nuclear; análise estatística por one-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey; controle 
vs tratado *≤0.05; n=3;  (E) Imagens por microscopia de fluorescência das células tratadas 
com ácido zoledrônico 10 μM, por 72 h; (F) Imagens por microscopia de fluorescência das 
células tratadas com ácido zoledrônico 10 μM e mitotano 10 μM por 72 h,  e marcadas com 
os fluorocromos Hoescht (marcador do núcleo/DNA de todas as células), Anexina V 
(apoptose precoce), Iodeto de Propídeo (núcleo das células em necrose), Anexina V e Iodeto 
de Propídeo (apoptose tardia). A sobreposição representa todas as marcações juntas. 
Imagens obtidas pelo equipamento InCell Analyser 2200; Barra de escala = 100 µm; n=3. 

 
 

4.4.2 Análise da ação do ácido zoledrônico na viabilidade dos esferoides da 
linhagem H295R 

 

 

Em contraste com o obtido em monocamada, a concentração de 10 μM de ZOL não 

apresentou alteração na viabilidade dos esferoides no ensaio de MTS, tanto quando 

utilizado isoladamente quanto em combinação com mitotano 30 μM (Figura 9 A). 

Coerente com o observado nos ensaios de MTS, as imagens não evidenciaram 

alterações morfológicas nos esferoides tratados com o ZOL, (Figuras 9 B e C). O 

ensaio de morte celular evidenciou marcações por apoptose e necrose (Figuras 9 D) 

que, no entanto, não foram significativas quando comparadas ao controle. 

 

Figura 9: Análise do Ácido Zoledrônico nas células H295R em 3D (esferoides) 
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(A) Efeito da concentração/tempo resposta do ácido zoledrônico nos esferoides da linhagem 
H295R por ensaio de MTS; controle vs tratado; n=4; (B) Fotomicrografia em contraste de fase 
do esferoide tratado por 72 h com ácido zoledrônico 10 µM, aumento 10x; (C) Fotomicrografia 
em contraste de fase do esferoide tratado por 72 h com ácido zoledrônico 10 µM e mitotano 
30 µM, aumento 10x; (D) Imagens por microscopia de fluorescência dos esferoides tratados 
com ácido zoledrônico 10 µM e mitotano 30 μM, marcados com os fluorocromos Hoescht 
(marcador de núcleo/DNA de todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodedo de 
Propídeo (núcleo das células em necrose), Anexina V e Iodedo de Propídeo (apoptose 
tardia). A sobreposição representa todas as marcações juntas. Imagens obtidas pelo 
microscópio confocal Leica TCS SP8. Barra de escala = 100 µm. n=3.  

 
 

4.5  Sunitinib 

 

4.5.1 Análise da ação do sunitinib na viabilidade da linhagem H295R em 
monocamada 

 

As células tratadas com as concentrações de 1,25 µM e 2,5 µM de sunitinib 

apresentaram diminuição da viabilidade de respectivamente, 15% e 30%, após 72 h 

de tratamento. O aumento da concentração de sunitinib induziu maior efeito e em 

menor tempo de tratamento, evidenciando uma relação tempo-dose-dependente, no 

qual os valoroes mais próximos da IC50 foram obtidos com 5 µM e diminuição da 

viabilidade celular em 58% (Figura 10A), após 72 h de tratamento. A análise da 

morte celular (Figura 13A) e da área nuclear (Figura 10C) mostrou uma indução 

principalmente por apoptose precoce (28%), apoptose tardia (3,6%), e baixo número 

de necrose (1,5%). Estes dados se confirmaram nas imagens que apresentaram 

intensa marcação com Anexina V (Figura 10E).  

As drogas usadas em conjunto diminuíram o tempo de resposta aos 

tratamentos com relação ao inibidor TK utilizado isoladamente. Houve uma 

diminuição da viabilidade celular a partir de 72h quando utilizada a combinação com 

sunitinib 1,25 µM (44%). Concentrações mais altas do sunitinib promoveram efeito a 

partir de 24h, tanto com 2,5 µM, com perda da viabilidade de 16%, 35% e 74%, 

como com 5 µM, 47%, 66% e 77%, respectivamente em 24 h, 48 h e 72 h, indicando 

uma relação tempo-dose-dependente. O índice mais próximo da IC50 foi de 47% 

com sunitinib 5 µM em 24 h (Figura 10 B). A análise de morte celular confirmou a 

resposta tempo e dose dependentes observada no MTS (Figura 10 A), com 

predominância de apoptose precoce 35% e de apoptose tardia 16%, com 3,9% de 

necrose (Figura 10 C). A análise morfológica do núcleo mostrou diminuição da área 

nuclear confirmando os eventos de apoptose (Figura 10 D), e as imagens 

confirmaram esses eventos. (Figura 10 F).  
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Figura 10: Análise do sunitinib na linhagem H295R em 2D (monocamada) 

 

 

(A) Efeito da concentração/tempo resposta do sunitinib nas células da linhagem H295R 
analisadas por MTS; análise estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey; 
controle vs tratado **≤0.01; ***≤0.001; conforme indicado ##p≤0.01; ###p≤0.001; n=3;  (B) 
Efeito da concentração/tempo resposta do sunitinib com mitotano 10 µM nas células da 
linhagem H295R analisadas por MTS; análise estatística por two-way ANOVA seguida por 
pós-teste Tukey; controle vs tratado *≤0.05; **≤0.01; ***≤0.001; n=3; conforme indicado 
#p≤0.05; ##p≤0.01; ###p≤0.001; n=3.  (C) Quantificação de células viáveis, em necrose, 
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apoptose precoce e apoptose tardia após 72 h de tratamento; análise estatística por one-way 
ANOVA seguida por pós-teste Tukey. controle vs tratado ***≤0.001; n=3; (D) Análise 
morfológica da área nuclear. Análise estatística por one-way ANOVA seguida por pós-teste 
Tukey; controle vs tratado *≤0.05; ***≤0.001; n=3;  (E) Imagens por microscopia de 
fluorescência das células tratadas com sunitinib 5 μM, por 72 h; (F) Imagens por microscopia 
de fluorescência das células tratadas com sunitinib 5 μM e mitotano 10 μM,  e marcadas com 
os fluorocromos Hoescht (marcador do núcleo/DNA de todas as células), Anexina V 
(apoptose precoce), Iodeto de Propídeo (núcleo das células em necrose), Anexina V e Iodeto 
de Propídeo (apoptose tardia). A sobreposição representa todas as marcações juntas. 
Imagens obtidas pelo equipamento InCell Analyser 2200; Barra de escala = 100 µm; n=3. 

 

4.5.2 Análise da ação do sunitinib na viabilidade dos esferoides da linhagem 
H295R 

 

 

Considerando que se obteve valores superiores à IC50 com o sunitinib 5 µM em 

monocamada, e que não houve diferença estatística entre 5 µM e 10 µM, utilizamos 

a concentração de 5 µM nos esferoides. O sunitinib foi citotóxico na concentração de 

5 µM, com diminuição de 20% na viabilidade das células dos esferóides após 72 h 

de tratamento. Em combinação com mitotano 30 µM houve redução de 24% após 72 

h de tratamento, não apresentando diferença significativa com relação às drogas 

utilizadas isoladamente (Figura 10 A). As imagens por microscópio invertido 

revelaram alterações morfológicas nos esferoides com desagregação das células e 

diminuição de tamanho das esferas quando comparados com o controle (Figuras 11 

B e C). A alteração morfológica foi acompanhada por apoptose e necrose, conforme 

indicado na Figura 11 D na análise por microscopia confocal.  
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Figura 11: Análise do sunitinib nas células H295R em 3D (esferoides) 

 
(A) Efeito da concentração/tempo resposta do sunitinib nos esferoides da linhagem H295R por 

ensaio de MTS; controle vs tratado *p≤0.05; **p≤0.01; n=4; (B) Fotomicrografia em contraste 
de fase do esferoide tratado por 72 h com sunitinib 5 µM, aumento 10x; (C) Fotomicrografia 
em contraste de fase do esferoide tratado por 72 h com sunitinib 5 µM e mitotano 30 µM, 
aumento 10x; (D) Imagens por microscopia de fluorescência dos esferoides tratados com 
sunitinib 5 µM e mitotano 30 μM, marcados com os fluorocromos Hoescht (marcador de 
núcleo/DNA de todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodedo de Propídeo (núcleo 
das células em necrose), Anexina V e Iodedo de Propídeo (apoptose tardia). A sobreposição 
representa todas as marcações juntas. Imagens obtidas pelo microscópio confocal Leica TCS 
SP8. Barra de escala = 100 µm. n=3.  

 

4.6  Imatinib 

 

4.6.1 Análise da ação do imatinib na viabilidade da linhagem H295R em 
monocamada 

 

As células tratadas com imatinib 10 µM apresentaram uma diminuição 

significante da viabilidade de 28% em 72 h (Figura 12 A). A adição do mitotano 

apresentou uma diminuição da viabilidade de 34% na concentração de 5 µM em 72 

h, e de 52% com a combinação do mitotano 10 µM e imatinib 10 µM em 72 h (Figura 

12 B). O evento de morte celular mais evidenciado foi de apoptose tardia (Figura 12 

C), o que foi confirmado na diminuição da área nuclear (Figura 12 D) e nas imagens 

por microscopia de fluorescência (Figuras 12 E e F). 
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Figura 12: Análise do imatinib nas células H295R em 2D (monocamada) 

 

 
(A) Efeito da concentração/tempo resposta do imatinib nas células da linhagem H295R 

analisadas por MTS; análise estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey; 
controle vs tratado *≤0.05; n=3;  (B) Efeito da concentração/tempo resposta do imatinib com 
mitotano10 µM nas células da linhagem H295R analisadas por MTS; análise estatística por 
two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey; controle vs tratado *≤0.05; ***≤0.001; n=3;  (C) 
Quantificação de células viáveis, em necrose, apoptose precoce e apoptose tardia após 72 h 
de tratamento. Análise estatística por one-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey. Controle 
vs tratado **≤0.01; ***≤0.001; n=3; (D) Análise morfológica da área nuclear. Análise estatística 
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por one-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey; Controle vs tratado *≤0.05; **≤0.01; 
***≤0.001; n=3;  (E) Imagens por microscopia de fluorescência das células tratadas com 
imatinib 10 μM, por 72 h; (F) Imagens por microscopia de fluorescência das células tratadas 
com imatinib 10 μM e mitotano 10 μM,  e marcadas com os fluorocromos Hoescht (marcador 
do núcleo/DNA de todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodeto de Propídeo 
(núcleo das células em necrose), Anexina V e Iodeto de Propídeo (apoptose tardia). A 
sobreposição representa todas as marcações juntas. Imagens obtidas pelo equipamento 
InCell Analyser 2200; Barra de escala = 100 µm; n=3. 

 

4.6.2 Análise da ação do imatinib na viabilidade dos esferoides da linhagem 
NH295R 
  

O imatinib 10 µM utilizado sozinho nos esferoides não mostrou efeito 

citotóxico, mas em combinação com o mitotano 30 µM induziu perda de 20% na 

viabilidade das células (Figura 13 A). As imagens capturadas por microscópio 

invertido não mostraram alteração na coesão das células ou no tamanho das esferas 

(Figuras 13 B-C). A análise por microscopia confocal de fluorescência evidencia 

marcações de apoptose e necrose (Figuras 13 D). 

 

Figura 13: Análise do imatinib nas células H295R em 3D (esferoides) 

 
 
 



    48 
 

 
 

(A) Efeito da concentração/tempo resposta do imatinib nos esferoides da linhagem H295R por 
ensaio de MTS; controle vs tratado *p≤0.05; n=4; (B) Fotomicrografia em contraste de fase do 
esferoide tratado por 72 h com imatinib 10 µM, aumento 10x; (C) Fotomicrografia em 
contraste de fase do esferoide tratado por 72 h com imatinib 10 µM e mitotano 30 µM, 
aumento 10x; (D) Imagens por microscopia de fluorescência dos esferoides tratados com 
imatinib 10  µM e mitotano 30 μM, marcados com os fluorocromos Hoescht (marcador de 
núcleo/DNA de todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodedo de Propídeo (núcleo 
das células em necrose), Anexina V e Iodedo de Propídeo (apoptose tardia). A sobreposição 
representa todas as marcações juntas. Imagens obtidas pelo microscópio confocal Leica TCS 
SP8. Barra de escala = 100 µm. n=3.  

 
 

4.7  Nilotinib 

 

4.7.1 Análise da ação do nilotinib na viabilidade da linhagem H295R em 
monocamada 

 

As células H295R tratadas com nilotinib 5 µM tiveram redução de 31% na 

viabilidade em 48h, e de 45% em 72 h. Com 10 µM a redução foi de 42%, 55% e 

64%, em 24 h, 48 h e 72 h, respectivamente (Figura 14 A).  A análise quantitativa de 

morte celular mostrou 11% de apoptose precoce e 29% de apoptose tardia e 3,6% 

de necrose (Figura 14 C) e diminuição de 43% na área nuclear (Figura 14 D), com 

marcação predominante de apoptose precoce e tardia (Figura 14 E)). As células 

tratadas com nilotinib em combinação com o mitotano induziram perda da viabilidade 

das células em todos os tempos analisados, tanto nas concentrações de 5 µM, com 

diminuição de 29%, 45% e 59%, como 10 µM, com redução de 58%, 65% e 79%, 

respectivamente em 24 h, 48 h e 72 h (Figura 14 C). O ensaio de morte celular 

mostrou 64% de apoptose tardia, 7% de apoptose precoce e 4% de necrose (Figura 

14 D), com diminuição de 38% da área nuclear (Figura 14 D), eventos confirmados 

por microscopia de fluorescência (Imagem 14 F).  



    49 
 

 
 

Figura 14: Análise do nilotinib nas células H295R em 2D (monocamada) 

 

 

(A) Efeito da concentração/tempo resposta do nilotinib nas células da linhagem H295R 
analisadas por MTS; análise estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey; 
controle vs tratado *≤0.05; **≤0.01; ***≤0.001; conforme indicado ##p≤0.01; n=4;  (B) Efeito 
da concentração/tempo resposta do nilotinib com mitotano 10 µM nas células da linhagem 
H295R analisadas por MTS; análise estatística por two-way ANOVA seguida por pós-teste 
Tukey; controle vs tratado 0.001; n=3; conforme indicado ##p≤0.01; n=4.  (C) Quantificação 
de células viáveis, em necrose, apoptose precoce e apoptose tardia após 72 h de tratamento. 



    50 
 

 
 

Análise estatística por one-way ANOVA seguida por pós-teste Tukey. Controle vs tratado 
***≤0.001; n=3; (D) Análise morfológica da área nuclear. Análise estatística por one-way 
ANOVA seguida por pós-teste Tukey; Controle vs tratado *≤0.05; ***≤0.001; n=3;  (E) 
Imagens por microscopia de fluorescência das células tratadas com nilotinib 10 μM, por 72 h; 
(F) Imagens por microscopia de fluorescência das células tratadas com nilotinib 10 μM e 
mitotano 10 μM,  e marcadas com os fluorocromos Hoescht (marcador do núcleo/DNA de 
todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodeto de Propídeo (núcleo das células em 
necrose), Anexina V e Iodeto de Propídeo (apoptose tardia). A sobreposição representa todas 
as marcações juntas. Imagens obtidas pelo equipamento InCell Analyser 2200; Barra de 
escala = 100 µm; n=3. 

 
 

4.7.2 Análise da ação do nilotinib na viabilidade dos esferoides da linhagem 
H295R 

 

 

Em monocamada os tratamentos com nilotinib tiveram efeitos próximos ou 

superiores a IC50 nas concentraçóes de 5 uM e 10 µM. No entanto, os esferoides 

tiveram redução de 41% na viabilidade das células na concentração de 10 µM, após 

72 h de tratamento. Em combinação com mitotano 30 µM, houve diminuição na 

viabilidade das células em 57% (Figura 15 A), com diferença significativa de 28% 

entre o nilotinib usado isoladamente e em combinação com o mitotano. Esses 

resultados foram inferiores aos mostrados em monocamada considerando, inclusive, 

que se obteve efeito com menores concentrações tanto de nilotinib como de 

mitotano (Figura 14 A-B). As imagens obtidas por microscopia de contraste de fase 

mostraram uma maior desagregação dos esferoides quando comparados ao 

controle, e também em relação às outras drogas testadas (Figuras 15 B e C). A 

análise da fluorescência mostrou marcação de Anexina V e Iodeto de Propídeo, 

indicativa de morte celular por apoptose e necrose (Figura 15 D). 
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Figura 15: Análise do nilotinib nas células H295R em 3D (esferoides)  

 
(A) Efeito da concentração/tempo resposta do nilotinib nos esferoides da linhagem H295R por 

ensaio de MTS; controle vs tratado *p≤0.05; **p≤0.01; ***p≤0.001; n=4; (B) Fotomicrografia 
em contraste de fase do esferoide tratado por 72 h com nilotinib 10 µM, aumento 10x; (C) 
Fotomicrografia em contraste de fase do esferoide tratado por 72 h com nilotinib 10 µM e 
mitotano 30 µM, aumento 10x; (D) Imagens por microscopia de fluorescência dos esferoides 
tratados com nilotinib 10  µM e mitotano 30 μM, marcados com os fluorocromos Hoescht 
(marcador de núcleo/DNA de todas as células), Anexina V (apoptose precoce), Iodedo de 
Propídeo (núcleo das células em necrose), Anexina V e Iodedo de Propídeo (apoptose 
tardia). A sobreposição representa todas as marcações juntas. Imagens obtidas pelo 
microscópio confocal Leica TCS SP8. Barra de escala = 100 µm. n=3.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Pelo fato de se tratar de uma doença rara, progressos no estudo de 

carcinomas adrenocorticais são limitados, dificultando ensaios clínicos 

randomizados. Por isso, os resultados deste trabalho são de grande importância, 

pois estabelecemos protocolos para o uso de esferoides que mimetizam em parte o 

microambiente tumoral e as características morfológicas e fisiológicas de um tumor 

avascular, na busca de se aproximar do metabolismo energético intracelular dos 

tumores in vivo. O modelo apresentado neste trabalho pode ser uma importante 

ferramenta para investigação da capacidade de penetração das drogas em testes de 

proliferação e morte celular in vitro. Considerando a heterogeneidade dos tumores 

adrenocorticais, o screening de drogas feito neste estudo permitirá testes 

individualizados, podendo orientar a concepção de estratégias terapêuticas, e ser 

uma ferramenta para avaliação pré-clínica do efeito citotóxico de agentes 

anticancerígenos. 

A caracterização dos esferoides evidenciou a presença e diferenciação dos 

colágenos tipo I e III por Picrosirius Red (JUNQUEIRA et al., 1979), o que sugere 

que esses agregados celulares reproduzem as fibras reticulares constituídas pelo 

colágeno do tipo III que são características das células das glândulas endócrinas 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). As glicoproteínas observadas pela marcação 

PAS-positiva são constituintes de membrana basal (MCMANUS, 1946; 1948) e 

prováveis responsáveis pela adesão célula-célula e célula-matriz extracelular nos 

agregados. Por outro lado, a intensa marcação por faloidina evidenciou a presença 

de filamentos de actina, estruturas que participam do citoesqueleto celular e 

representam um dos fatores da regulação da atividade secretora das células 

esteroidogênicas (HALL, 1997). Esta atividade é confirmada pela presença de 

gotículas lipídicas (RAMÍREZ-ZACARÍAS et al., 1992), o que confirma a atividade 

biológica das células H295R na condição tridimensional (GAZDAR et al., 1990; 

RAINEY et al., 1994; RAINEY et al., 2004). 

Há um consenso de que, para promover resposta antitumoral, é necessário 

que o nível plasmático do mitotano seja de ≥14mg/l, e os níveis máximos não devem 

ultrapassar 20 mg/l, a partir do qual pode ocorrer toxicidade neurológica severa 

(HAAK et al., 1994; HERMSEN et al., 2011). Essas doses correspondem a 

concentrações que variam entre 44µM e 62µM quando utilizadas em cultura de 
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células (GENTILIN et al., 2013; GENTILIN et al., 2014). Embora com diferença nas 

concentrações utilizadas, os resultados obtidos tanto em monocamada como nos 

esferoides sugerem que o uso do mitotano, em baixas concentrações, associado 

com terapias moleculares dirigidas, podem ser um meio efetivo para o aumento da 

citotoxicidade, e redução dos efeitos adversos, uma vez que o aumento das reações 

ao mitotano é dose-dependente (SCHTEINGART et al., 1982; TERZOLO et al., 

2000). Os resultados deste trabalho corroboram publicações recentes que têm 

mostrado que a monoterapia com o mitotano exige concentrações mais altas, 

diferente das terapias combinadas, que podem ser efetivas com baixas doses de 

mitotano (KERKHOFS et al., 2013). 

Dependendo do modelo celular utilizado, se monocamada ou esferoides, 

foram necessárias diferentes concentrações das drogas para promover efeitos 

citotóxicos. Está bem estabelecido que as células tumorais apresentam diferentes 

sensibilidades às drogas conforme o modelo de cultura utilizado (FRIEDRICH et al., 

2009; JACKS; WEINBERG, 2002). Este fato pode ser devido a uma maior 

resistência dos esferoides aos tratamentos, como ocorre nos tumores in vivo 

(TREDAN et al., 2007). Dados da literatura mostram diferenças na difusão e ação 

das drogas em culturas em monocamada e esferoides (FRIEDRICH et al., 2007; 

FRIEDRICH et al., 2009). A difusão de nutrientes e o metabolismo celular tem sido 

desde há muito reconhecidos como um importante aspecto da dinâmica do 

crescimento do tumor, de maneira que os esferoides, como um agregado de células 

avascular, podem apresentar melhor estas características 

(VENKATASUBRAMANIAN et al., 2006). Estes dados confirmam que os esferoides 

têm sido considerados o melhor modelo in vitro para estudar as propriedades 

biológicas de micro-metástases, pois podem manter a arquitetura e muitas 

características morfológicas e fisiológicas dos seus tumores homólogos, e mimetizar 

em parte o microambiente tumoral (IVASCU; KUBBIES, 2006).  

Os resultados obtidos com o sunitinib nas células H295R corroboram 

trabalhos anteriores que mostram sua ação antitumoral em linhagens de carcinomas 

adrenocorticais (KROISS et al., 2011; KROISS et al., 2012). Em um relato de caso 

no qual as terapias com mitotano e com o protocolo italiano EDP/M falharam, foi 

descrito o efeito do sunitinib em metástase pulmonar de carcinoma, positivo para 

VEGF (LEE et al., 2009), confirmando que terapias dirigidas a alvos específicos 

representam um caminho promissor no tratamento do carcinoma adrenocortical. 
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Embora não tenha havido diferença na resposta dos esferoides ao sunitinib usado 

sozinho e em combinação com o mitotano, a diminuição na viabilidade foi 

significativa em ambas condições. Estas respostas validam o modelo experimental 

utilizado neste estudo e o colocam como uma metodologia para screening de drogas 

em testes individualizados em células tumorais in vitro. 

Por apresentar um papel importante no metabolismo do tumor, e por se tratar 

de um inibidor tirosina quinase (TK) que envolve o fator de crescimento semelhante 

a insulina (IGF), a via mTOR surgiu como um alvo terapêutico para muitos tipos de 

câncer. No entanto, estudos pré-clínicos e clínicos mostraram que a inibição do 

mTOR pode resultar na ativação de realimentação da Akt, podendo limitar a eficácia 

dos fármacos como agentes anticancerígenos. Embora a via de PI3K/Akt seja um 

ativador importante de mTOR, múltiplas vias de sinalização regulam mTOR 

independentemente de Akt (MEMMOTT; DENNIS, 2009). Por isso, inibidores mTOR 

têm sido indicados para terapias combinadas nos carcinomas adrenocorticais, e não 

para uso isolado (KIRSCHNER, 2012; MARINIELLO et al., 2012). Um estudo de 

caso confirmam estes dados, no qual um paciente com câncer adrenocortical 

apresentou significativa progressão da doença após 3 meses de tratamento com 

everolimus (GUEORGUIEV et al., 2010), o que também ocorreu nos esferoides 

tratados, no qual não houve resposta quando o inibidor mTOR foi utilizado sozinho, 

mas apresentou resultados significativos quando utilizado em associação com o 

mitotano. No entanto, o sucesso no tratamento com mitotano e everolimus  depende 

do estadiamento da doença, comprometendo a eficácia do tratamento se a doença 

estiver em estágios avançados, conforme mostrado em estudo de caso em quatro 

pacientes (FRAENKEL et al., 2013).  

No entanto, deve-se considerar a interação medicamentosa entre o mitotano 

e inibidores tirosina quinase, pois estudos em pacientes mostraram que o mitotano 

induz a atividade do citocromo P450-3A4 (CYP3A4) no fígado. Como consequência 

várias drogas, entre elas o sunitinib e o everolimus, que são metabolizadas por essa 

enzima podem ter seus níveis plasmáticos reduzidos, comprometendo seus efeitos 

antitumorais (KROISS et al., 2011; TAKESHITA et al., 2013; VAN ERP et al., 2011).  

Os resultados obtidos da ação do imatinib na monocamada e nos esferoides 

também foram diferentes, uma vez que esse inibidor tirosina quinase não teve efeito 

nos agregados quando utilizado sozinho. Estes dados nos esferoides corroboram 

com os obtidos em um grupo de 15 pacientes com tumores endócrinos, dos quais 4 
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pacientes com carcinoma adrenocortical positivos para c-KIT ou PDGF não 

apresentaram resposta ao tratamento (GROSS et al., 2006).  

Diferente das demais drogas testadas, o nilotinib apresentou efeito citotóxico 

tanto quando usado isoladamente quanto em combinação com o mitotano, 

independente se em células em monocamada ou nos esferoides. Entre os aspectos 

que direcionam a atenção deste estudo para o nilotinib, está o fato de que ele é um 

inibidor seletivo do oncogene ABL, que pode ter relação na formação de tumores 

adrenocorticais (DOHNA et al., 2000; FIGUEIREDO et al., 1999; FIGUEIREDO et al., 

2000; ZHAO et al., 1999). Além disso, pode ser um inibidor competitivo da CYP3A4 

(DEREMER et al., 2008), dado que pode ser importante, considerando que o 

mitotano estimula a atividade desta enzima comprometendo o efeito de muitos 

fármacos. O efeito conjunto observado na ação do mitotano com o nilotinib 

confirmam estudos clínicos e laboratoriais que sugerem que abordagens multialvos 

contra células neoplásicas podem contribuir para reduzir a resistência a terapias de 

alvo único (SIERRA et al., 2010). Se, de um lado, o mitotano causa toxicidade 

gastrointestinal e neurológica significativas, por outro lado ainda é a droga de maior 

eficácia em tumores adrenocorticais (LACROIX, 2010) e indicado para tratamentos 

combinados (BERRUTI et al., 1998). O seu uso em combinação com terapias 

moleculares dirigidas a vias que estão desreguladas nos carcinomas adrenocorticais 

podem indicar uma estratégia terapêutica desses tumores.   

As evidências de células apoptóticas, observadas nos ensaios de morte 

celular na linhagem H295R, apoiam a hipótese de que o mitotano induz a apoptose, 

resultando na redução da viabilidade das células. Esses resultados corroboram os 

apresentados de indução da apoptose pelo mitotano (GENTILIN et al., 2013; 

GENTILIN et al., 2014; LEHMANN et al., 2013), através da análise da ativação das 

caspases 3 e 7 nas células H295R. No entanto, os resultados apresentados da 

combinação do mitotano com as outras drogas mostraram um aumento de necrose 

quando analisados nos esferoides. As causas de morte celular por necrose, 

causadas por agentes tóxicos podem, em muitos casos, também induzir a morte 

celular por apoptose (SHIMIZU et al., 1996). 

Desde a demonstração de que a apoptose é um mecanismo de defesa 

antineoplásica, os processos de morte celular em tumores têm sido alvo de estudos 

tanto para o conhecimento de sua aplicação no tratamento do câncer, como na 

compreensão dos mecanismos de resistência à radioterapia e quimioterapia. 
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(Nicholson, 2000). As evidências de apoptose observadas tanto em monocamada 

como nos esferoides são o primeiro passo para o entendimento da ação das drogas 

testadas nos carcinomas adrenocorticais. A apoptose envolve alterações 

morfológicas visíveis acompanhadas de alterações bioquímicas. Dois eventos 

importantes foram mostrados, um deles a alteração bioquímica que leva à 

externalização da fosfatidilserina (TAMM et al., 2001) e o outro refere-se aos núcleos 

picnóticos, resultantes da condensação da cromatina (ELMORE, 2007), 

provavelmente por desequilíbrios causados nas vias de sinalização celular que 

promoveram apoptose (JACKS; WEINBERG, 2002; HANAHAN; WEINBERG, 2011).  
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6 CONCLUSÃO 

● Nas células em monocamada todas as drogas utilizadas tiveram maior efeito com 

o mitotano, confirmando que tratamentos conjuntos aumentam a atividade citotóxica;  

● Nos esferoides, o sunitinib, nilotinib e o everolimus apresentaram respostas 

citotóxicas mais significativas. No entanto, o sunitinib não apresentou diferença 

quando utilizado sozinho e em conjunto como mitotano. Além disso, os resultados 

mais próximos ou superiores à IC50 ocorreram com o nilotinib sozinho e em 

combinação com o mitotano; 

● Os esferoides parecem mimetizar o efeito de difusão de nutrientes e oxigênio no 

microambiente tumoral, assim como fatores relacionados à resistência aos 

tratamentos; 

● O ensaio de MTS é simples e rápido. No entanto, ensaios multiparamétricos (High 

Content Screening / High Content Analysing) oferecem respostas mais abrangentes, 

e podem ser uma importante ferramenta para screening de drogas; 

● o evento predominante de morte celular em monocamada foi de apoptose, mas 

nos esferoides também foram evidenciadas marcações de necrose; 

● Apenas as drogas que tiveram valores ≥ IC50 na monocamada apresentaram 

efeito nos esferoides; 

● os resultados sugerem que novas análises da ação do inibidor tirosina quinase 

nilotinib, sozinho e em conjunto com o mitotano são necessárias para uma maior 

compreensão dos seus mecanismos de ação nos carcinomas adrenocorticais; 
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