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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi estudar o processo pelo
qual hormônios e fatores de crescimento controlam a proliferação celular em mamíferos.
linhagens de

c~lulas

O modelo experimental utilizado foi

estabelecidas em cultura.

Os estudos cen

traram-se em dois tipos básicos de células: fibroblastos e células adrenais e o ataque experimental foi feito sob dois pontos de vista: bioquímico e genético.
O ataque bioquímico envolveu desenvolver estudos ciné
ticos da síntese de DNA não só durante o carenciamento de célu
las para soro, como também durante a reestimulação
las carenciadas
to.

por:soro, hormônios e fatores de

Medidas do conteúdo intracelular de cAMP foram

de

célu-

crescimen
efetua -

das com o intuito de adquirir informações à respeito do meca nismo de ação destes fatores.

um modelo de ciclo celular foi proposto no qual o con
trole do cresc1me*to seria exercido através de requladores positivos e neqativos que aqiriam estimulando ou inibindo a passaqem de células do estado de repouso
rativa.

(Go)

para a fase prolife

Entre os requladores positivos (esttmuladores) do

si~

tema fibrobla.to, encontra-se horm8nios clá.sicoa, como •• t. raides e insulina, e fatores de crescimento de natureza

horm2

nal oomo EGF, PF (fator proteioo extra1do de qllndulas pituit!
rias) e prostaqlandina F 2a • O esteróide hidrocortisona
aqir como requlador negativo, inibindo o crescimento de
blastos.

pode
fibr2

xiv
Medidas do período de tempo transcorrido desde a estimulação de células carenciadas (Go), até o aparecimento

da

onda de síntese de DNA (período definido operacionalmente como Gl) foram feitas.

Em fibroblastos 3T3 este período

foi

de 12 a 13 horas tanto para células estimuladas com soro como
com hormônios clássicos (hidrocortisona, insulina) ou

fato-

res de crescimento (EGF, PF) ou ainda com combinações

deles

(EGF + PF + insulina; PF + hidrocortisona; PF +
na + insulina).

hidrocortiso

No sistema células adrenais, adrenocortico-

tropina (ACTH) foi o único hormônio clássico que

apresentou

atividade sobre o crescimento destas células e também o
co efetuador negativo encontrado.

úni-

Neste sistema PF mostrou-se

como o único fator com atividade estimulatória sobre o cresci
mento.

Gl aqui foi de 11 horas tanto para células

das com soro como com PF.

estimula

Além disso os hormônios

clássi-

cos hidrocortisona e insulina não apresentaram atividade esti
mulatória por si só ou em combinação com PF.
A análise da ação de hidrocortisona no sistema
broblasto~e

fi-

de ACTH no sistema células adrenais estimuladas,

forneceu evidências de que após deixar Go, em direção a S, nu
ma certa altura de Gl as células tornam-se irreversivelmente
comprometidas com o processo replicativo. Este comprometime~
.
c
to parece ocorrer 5 horas antes de S, sendo referido como Gl •
Em face destes resultados foi proposto que os

regul~

dores agem estimulandô ou inibindo a transição Go ~ Gl c •
Na tentativa de obter maior definição do sistema

de

controle do crescimento, aproveitamo-nos das vantagens oferecidas pelo modelo experimental usado, para

a

busca

de

xv
mutantes do tipo regula tório.

Esta busca resultou no isola-

mento das linhagens STI e AR-I, derivadas, respectivamente,de
fibroblastos 3T3 e células adrenais Y-I.
Entre os vários aspectos interessantes da

linhagem

STI destaca-se: a) o dramático efeito de hidrocortisona causando mudança nas características das células as quais
sam

de um fenótipo tipicamente transformado para

pas-

normal.

Este fenômeno foi observado tanto "in vitro" (através de medidas de parâmetros de crescimento) como "in vivo"
de ensaios de tumorogenicidade);

b) as

(através

alterações~rfológi

cas de caráter antagônico provocadas, por um lado, pela adiçao de hidrocortisona (causando achatamento) e, por outro,pe
la retirada do soro ou adição de cAMP ao meio de
(arredondamento).

cultura

Através do estudo da ação de inibidores,

obteve-se evidências do envolvimento de microtúbulos

nestas

alterações morfológicas.
A análise do conteúdo intracelular de cAMP

indicou

que este nucleotídeo não atua como mediador da ação de hidro
cortisona.

Sua ação parece ser devida à indução de

altera

çoes no sistema superfície celular - membrana -citoesqueleto.
Ao contrário de outros variantes de células Y-l resistentes à ACTH, células AR-I mostraram-se também
tes a cAMP.

resisten

A utilidade destas células nos estudos da postu

lada mediação deste nucleotídeo na ação de ACTH, é óbvia.
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SUMMARY

The aim of this work was to study the process by
which hormones and growth factors control proliferation of
mammalian cells. Cell lines established in culture were used
as the experimental modelo The studies were centered on two
basic types of cells: fibroblasts and adrenal cells and the
experimental approach was made from two viewpoints:

bio-

chemical and genetic.
The biochemical approach involved kinetic studies of
the DNA

sy~thesis

process not only during serum starvation but

also during restimulation of serum starved cells by serum,
hormones and growth factors.

Intracellular cyclic AMP

determinations were made in order to gain informations on the
mechanism of action of these factors.
A cell cycle model was proposed in which cell growth
control would be exerted by positive and negative regulators
that would act by stimulating or inhibiting the flow of cells
from

a restinq state (Go) to the proliferative phase.

Amonq

the positiverequlators (stimulators) found for the fibroblast
system are: classical hormones, like steroids and insulin, and
qrowth factors of homonal nature, like EGF, PF (protein factor
extracted frem pituitary qlands) and prostaglandin F 2a • The
steroid hydrocortisone can also act as a negative requlator,
inhibitinq f1broblast qrowth.
Measurements of the time interval between stimulat10n
of serum starved

(Go)

cells and the onset of DNA synthesis

(period that is operationally defined as Gl) were made.

In 3T3

xviii

fibroblasts this period was 12 to 13 hours for cells stimulated
not only by serum but also by classical hormones (hydrocortisone,
insulin) or growth factors (EGF, PF) or even by combinations
of these factors (EGF + PF + insulin; PF + hydrocortisone;
PF + hydrocortisone + insulin). In the adrenal system, adrenocorticotropin (ACTH) was the only classical hormone to present
activity on the growth of these cells and also the only negative
regulator found. In this system PF was shown to be the only
factor with growth stimulatory activity. G1 was estimated as
11 hours for cells stimulated with serum or PF. Moreover hidrocortisone and insulin had no stimulatory activity "per si" or in
combination with PF.
The analysis of hydrocortisone action on the fibroblast
system on one hand and of that of ACTH on the adrenal system,
on the other, indicated that upon leaving Go, towards S, at a
certain point in Gl, cells become irreversibly committed to the
replicative process. This commitment seems to occur 5 hours
before S and is referred to as Glc.
In vtew of these data we proposed that regulators act
by stimulating or inhibiting the transition Go+ Glc.
In an attempt to obtain a better definition of the
growth control system and taking advantage of the experimental
model utilized, we searched for mutants of the regulatory type.
This search resulted in the isolation of the lines ST1 and
AR-1 from 3T3 fibroblasts and Y-1 adrenal cells, respectively,
Among several interesting aspects of the ST1 ceil
line, we point out: a) the dramatic effect of hydrocortisone
changing the characteristics of these cells from a typically
transformed phenotype to a normal pattern. This phenomenon

xix
was observed both lIin vitro
parameters) and lIin vivo

ll

ll

(by measuring a number of growth

(by tumorogenicity assays).

b)

morphological alterations of antagonistic nature caused-by
hydrocortisone (flattening) on one hand, and by the removal
of serum or cAMP addition to the culture medium (rounding)
on the other.

Evidence for the involvement of microtubules in

these aIterations were obtained through studies on the action
of several inhibitors.
Quantitative anaIysis of intraceIIuIar cAMP indicated
that this nucIeotide does not act as a mediator of hydrocortisone action.

Rather, this action seems to be due to the

induction of aIterations on the cell surface-membrane-cytoskeIeton

system.
Contrary to other variants of the Y-I line which are

resistant to ACTH, AR-I cells are also resistant to cAMP. The
\

usefuIness of these cells in studies of the postulated
mediation by cAMP of the ACTH action, is obvious.

I.

1.

INTRODUçKo

SISTEMAS "IN VIVO" VERSUS SISTEMAS "IN VITRO"

Num indivíduo adulto, enquanto

alquns teoidos estão em

contínua proliferação (como as células epiteliais da cripta
intestino delgado) outros são incapazes

g@

se dividir (como

do
os

neurônios do tecido nervoso) e outros ainda possuem células que
raramente se dividem mas que podem ser estimuladas a fazê-lo após estímulos
cial).

apropria4º~

(camo o fígado após hepatectomia par-

Além disso o crescimento de um animal constitui-se

processo altamente ordenado e regulado, onde a integração
diversos sistemas e o delicado balanço homeostático são

em
dos

atingi

dos graças ao sistema endócrino.
A endocrinologia clássica estabeleceu o conceito

de

que a proliferação celular em mamíferos é controlada por regula
dores endóorinos ou hormonais trópicos (gonadotropinas,
geno, etc).

A metodologia empregada envolvia: a)

estró-

demonstração

de que um dado órgão tem papel endócrino na economia do organis
mo.

Isto era feito através da criação de uma deficiência

ablação

~irúrgica

ou química) e superação da deficiência

(por
(por

administração de extratos crús ou transplantes de órgãosJ b) de
terminação da natureza qulmica do material ativo.

Uma vez dis-

ponto de ensaio para medida da atividade, partir para o

isola-

mento, purificação, identificação e eventualmente sIn~ese da es
pécie ativaJ c) determinação dos mecanismos de biossíntese e se
ereção do hormônio; d) determinação do mecanismo de ação

do
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hormônio (tecido alvo,' número e. tipos de efeitos ao nível celu
lar e molecular) .
Entretanto
séri~

os estudos feitos "in vivo" apresentam uma

de dificuldades práticas as quais limitaram muito o pro-

gresso nas investigações sobre os fatores que afetam o
mento celular assim como seus mecanismos de ação.

cresci

Muitas des-

tas dificuldades poderiam ser superadas se fosse possível isolar e manter as células-alvo

em cultura.

Infelizmente·até

o

momento não se dispõe de um método definido para o estableci mento de células-alvo para os hormônios trópicos em cultura.Po
rém já se pode contar com uma série de linhagens de

células

que apresentam, em cultura, respostas de crescimento que,
mínimo, mimetizam algumas respostas fisiológicas
"in vivo".

no

encontradas

A importância dos métodos de cultura de células p!.

ra a elucidação de uma série de problemas básicos da endocrino
logia pode ser ilustrada com a descoberta do mecanismo de ação
de GH (hormônio de crescimento) via fator de sulfatação ou somatomedina (SALMON

&

DAUGHADAY, 1957 i HALL

&

VAN WYCK,

1974,;

UTHNE, 1973) e a descoberta e isolamento dos fatores

liberado

res hipotalâmicos (BURGUS et aI., 1969).

a dispo-

Além disso

nibilidade de células isoladas e com tempo de geração relativa
mente curto abriu perspectivas do emprego, em mam1feros, da m~
todologia anteriormente desenvolvida pela genética de microrga
nismos.

o trabalho aqui descrito teve como objetivos

gerais

usar células em cultura para estudar os fatores ambientais que
desencadeiam proliferação celular (hormônios clássicos, fato res de crescimento extraídos de pituitária e soro)

e

seus
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mecanismos de ação, procurando associar ao enfoque bioquímico
o enfoque genético com a busca de mutantes do tipo regulató _
rio para células somáticas.
A fim de melhor situar o problema uma breve

análise

da literatura será feita.
2.

ESTABELECIMENTO DE C!LULAS EM CULTURA
Praticamente qualquer tipo de célula pode ser coloca

da em cultura após submeter o tecido a tratamento mecânico ou
enzimático (tripsina,colagenase, etc) adequados, passando es
ta a constituir uma cultura primária.

Estas culturas, no en-

tanto, são de valor limitado devido a: 19) terem curta

dura-

çao podendo ser subcultivadas um número restrito de vezes;
29) perdere$
gemo

rapidamente as características do tecido de ori

Este fenômeno, inicialmente aceito como

desdiferencia

ção, colocou sérios entraves na utilização de células em cultura como modelo experimental.

Coube a SATO et aI.

trar que a "desdiferenciação" nada mais era que a

(1960)mo~

multiplica

ção seletiva de células oriundas de tecido conectivo (fibro blastos) as quais passam, assim, a constituir maioria na pop:!:!,
lação.

O isolamento de células funcionais em cultura

depen-

dia do emprego de técnicas de seleção adequádas.
Usando a técnica de passagem alternada animal-cultura (BUONASSISSI et aI., 1962) de tumores funcionais, um grande número de linhagens diferenciadas estáveis foram desenvolvidas: células de pituitáriaque secretam ACTH

(BUONASSISSI

et aI., 1962); células adrenais que respondem a ACTH(YASUMURA
et aI., 1966); células de glia (BENDA et aI., 1968),

células
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3.

FATORES DE CRESCIMENTO PARA C!LULAS EM CULTURA
Grande quantidade de esforços tem sido empregado

na

tentativa de definir os fatores do soro que são essenciais para o crescimento das células.

Essencialmente três tipos de

e~

foque foram usados: a) tratamento do soro para extração seleti
va de hormônios e fatores de crescimento (ARMELIN, 1973, NISHI
KAWA et aI., 1975), b) emprego de soro extraído de animais op!,
rados (hipofisectomizados, adrenalectQmizados,

tireoidectomiz~

dos, ovarectomizados, etc) e, portanto, deficiente em
tipos de hormônios (SAMUELS et aI., 1974),

certos

c) fracionamentodo

soro para purificação e isolamento dos fatores reguladores

de

crescimento (JAINCHILL &TODARO, 1970, PAUL et al.,1971,LIPTON
et aI., 1971).

O grande número e quantidade de proteínas pre-

sentes no soro contrastando com as

baixíss~as

concentrações de

fatores de crescimento tornaram a tarefa de purificação e isolamento destes fatores à partir de soro extremamente

difícil

(HOLLEY & KIERNAN, 1971).
O estudo de fatores de crescimento tomou novo Lmpaiso
quando,

investig~do

as exigências de células 3T3 para cresci-

mento, foi verificado (ARMBLIN, 1973) que extratos de pituitãria continham atividade promotora de crescimento para
células.

estas

Neste mesmo trabalho foram apresentadas evidlnciasde

que a atividade era devida a um fator de natureza proteica
qual era diferente dos horm5n1os conheeidos da hipófise e
tencla1mente fácil de purificar.

o
po-

Devido ao fato de cê1ulas 3T3

serem altamente dependentes de soro, culturas mantidas em baixa concentração (ou na total auslncia) de soro param de se dividir e entram nua estado de repouso.

A

ree8t~ulação

destas

-6células consistia num ensaio extremamente eficiente de substân
cias reguladoras extracelulares que promovem iniciação de cres
cimento. O desenvolvimento deste trabalho teve como consequên
cias o surgimento da possibilidade de obtenção de fator de cres
cimento puro e de usá-lo como instrumento na investigação de
mecanismos de controle de crescimento e ainda de usar a glându
la pituitária como fonte de outros fatores de crescimento ainda desconhecidos.
Uma vez dispondo de um ensaio adequado e de evidências para uma fonte potencial da atividade, um fator de cresci
mento de pituitária foi purificado até homogeneidade

por

GOSPODAROWICZ (1974) e designado FGF ("fibroblast growthfactor").
A partir de hipófise bovina ARMELIN et al. (1976, 1977)

têm

obtido uma preparação designada PF ("pituitary factors")a qual
contém umas poucas proteínas e possui atividade

estimuladora

do crescimento de diversos tipos de células.
Outros fatores regulatôrios do crescimento de fibroblastos 3T3 foram descobertos. Verificou-se por exemplo(AlNEUDJ,
1973) que os hormônios clássicos hidrocortisona e insulina tinham efeito sinergístico sobre a atividade do fator de pituitá
ria e ainda que o fator de crescimento epitelial (EGF) isolado
e purificado por COHEN (1962) apresentava atividade estimulató
ria para células 3T3. No entanto, a combinação de fator

de

pituitária, hidrocortisona e insulina embora extremamente eficiente na estimulação da iniciação de crescimento revelou-se
insuficiente para terminação da divisão celular (ARMELIN
ARMELIN, 1975). Estes dados sugeriam que o soro devia fornecer outros reguladores os quais seriam essenciais para propi ciar crescimento e sobrevivência das células.

-7-

Além daqueles acima citados, vários outros polipeptídeos com atividade de

fato~

de crescimento para células em cul

tura foram isolados (de fontes diversas tais como soro,

plas-

ma, sobrenadante de células em cultura, glândula salivar,etc)
entre os quais: OGF ou "ovarian growth factor" (GOSPODAROWICZ
et alo, 1974), NGF ou
ANGELETTI,

19,6~),

'~nerve

growth factor" (LEVI-MONTALCINI &

MSA Ou "multiplication stimulating

(DULAK & TEMIN, 1973), somatomedinas ou fatores de

activity"
sulfatação

e de timidina (VAN WICK et alo, 1971; HALL & UTHNE,197l) ,NSlLA ou
"non suppressible insulin like activity" (RINDERKNECHT & HJMBEL,
1976) e ainda um fator de plaquetas (ROSS et al., 1974)0
parece ser.o mesmo

purificaq~

qual

por ANTONIADES & STATHAKOS,1975.

Alguns destes polipeptídeos (como MSA, NSILA, sbmatomedina C e
possivelm~nte

também somatomedinas A e B) guardam estreita re-

lação com insulina, competindo pelo receptor específico de insulina e apresentando

ana~ogias

de sequência mas podem

ser

distinguidos de insulina por reação com anticorpos de alta afi
nidade por insulina.
outras substâncias têm sido implicadas como
dores do crescimento de fibroblastos.

regula-

Alguns autores sugeri -

ram que tratamentos breves de fibroblastos em repouso com tr12
sina e outras proteases desencadeavam o processo de
,

divisão

'

celular (BURGER, 1971, 1973; SEFTON &'RUBIN, 1970; BURGER

et

al., 1972, SCHNEBLI & BURGER ,I 1972; NOONAN' & BURGER, 1973,CHEN
& BUCHANAN, 1975) •

Estes resultados" entretanto não

pude.raro

ser confirmados por outros laboratórios (GLYNN et aI.,

1973;

HOLLEY & KIERNAN, 1974; ARMELIN et al., 1976, nesta tese). Assim,a decisão de colocar proteases entre os fatores

~es

-8-

da proliferação celular em fibroblastos deve aguardar um ataque
mais sistemático e a análise comparativa dos diversos sistemas
empregados.
Tem sido mostrado que glicocorticóides (THRASH

&

CUNNINGHAM, 1973; ARMELIN, 1973) e prostaglandina F

(ASUA
2a
agem como estimuladores da proliferação celular

et

aI., 1977)

no

sistema fibroblasto 3T3.

Papel semelhante tem ainda sido atri-

buído a substâncias de baixo peso molecular

como

nutrientes

&

(HOLLEY & KIERNAN, 1974) e nucleotídeos cíclicos (SEIFERT
RUDLAND, 1974).

4.

FATORES DE CRESCIMENTO E CICLO CELULAR
Apesar da lista de reguladores para o sistema 3T3

ter

se estendido consideravelmente nos últimos anos, completa substituição do soro por combinações de hormônios e fatores de cres
cimento constitui-se em meta ainda não alcançada (algum sucesso
neste sentido foi relatado recentemente por HAYASHI
1976,para algumas linhagens de células).

SATO,

&

Entretanto a disponi-

bilidade de fatores puros permitia agora o ataque ao

problema

do mecanismo pelo qual estas substâncias desencadeavam o
so proliferativo.

As questões que pareciam mais

proce~

fundamentais

eram: o que acontece ao ciclo de vida de uma célula quando esta

é colocada em condições de carência de soro?

De que maneira os

diversos efetuadores interferem com este ciclo?

!

importante

notar que durante muito tempo os investigadores preocupados com
fatores de crescimento estiveram dissociados daqueles
dos para a elucidação dos vários eventos que ocorrem no

voltaciclo

"
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de vida de uma célula.

Vejamos agora o "status" de conhecimen

to no campo de ciclo celular.

5.

CICLO CELULAR
Embora duas fases distintas - mitose e inter fase - te

nham sido reconhecidas desde muito tempo, a,divisão do
celular em 4 fases só
& PELC {1953}.

surg~u

ogn.o trabalho clássico de

Estes autores

ciclo
HOWARD

propuseram as designações

GI

{para o período que antecede a replicação de DNA}; S {para
fase de síntese de DNA}; G2 {para a etapa que sucede a

a

replic~

ção de DNA e precede a divisão celular} e M {para o período de
divisão celular}.

Vários métodos para medidas da duração

das

diversas fases do ciclo celular foram desenvolvidos, dos quais
o mais importante e o de maior alcance é a análise da
de mitoses marcadas de QUASTLER

fração

SHERMAN {1959}.

Este tipo de

análise revelou que a maior parte das diferenças

observadas

&

para o tempo de geração entre os diversos sistemas podia
atribuída à

va~iabilidade

do per!odo pré-sintético {GI}

uma

vez que S, G2 e M apresentavam variações muito restritas.
rações de GI de meses e até anos eram encontrados para
mas que proliferam lentamente.

ser

Dusiste

Além disso variações de GI eram

encontradas mesmo dentro de populações homogêneas.
A análise cinética do sistema fígado em

regenera -

ção {após hepatectomia parcial} levou LAJTHA {1963} a

introdu

zir o termo Go para descrever células em repouso ou, por assim
dizer, fora do ciclo celular, mas que são capazes de

entrar

normalmente no ciclo mediante estimulo apropriado {hepatectomia}.
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Este conceito foi incorporado no modelo de ciclo celu
lar proposto por TEMIN (1971) esquematizado na figo 1,
5, G2 e M t~m seus significados usuais porém Gl é

onde

visualiza-

do como: a) fazendo parte do ciclo mitótico (círculo de

fora)

sendo aqui repr•••ntado por uma fase logo .após a mitose

(MG1)

e outra antecedendo S e correspondendo a células estimuladas a
dividir (SG1);
interno) ou na

b) uma parte fora do ciclo mitótico
in~.rf&.e

(círculo

(IG1) e que corresponderia a Go.

Ne~

te modelo após a divisão as oélulas podiam continuar percorre~
do o ciclo mit5tioo pa••ando por MG1, SG1, 5, G2, etc ou

sair

do ciclo replioativo e entrar em IG1.

Fig. 1:

Modelo de ciclo celular segundo TEMIN, 1971.

o conceito estâtico de Go (como formulado por Lajtha)
resultou em proposições mais dinâmicas.

BURNS & TANNOCK(1970)

propuseram o modelo de ciclo celular esquematizado na figo

2

no qual Go seria um estado pelo qual todas as células passariam

-11necessariamente depois de M.

As células sairiam de Go ao aca-

so e com probabilidade por unidade de tempo constante.

Após

deixar Go as células entrariam numa fase C (compreendida
Gl verdadeiro, S, G2 e M). de duração constante e que
com divisão celular.

por

termina

No entanto estes autores se limitaram

a

tentar explicar o comportamento de tecidos que proliferam lentamente.

FASE

I

,

r--t

Fig. 2:

FASE G.

FASE

G.

.-

C

I

I

G,

5

"erdadeiro

G2 MI---

Modelo de ciclb celular segundo BURNS & TANNOCK,1973.

outros autores (SMITH & MARTIN, 1973), baseados em me
!

-

didas do período intermitótico de células individuais, genera.lizaram o conceito dinâmico de GO para todos os tipos de

célu

las e sugeriram abandonar o modelo convencional de ciclo celular, substituindo-o por outro (.ide figo 3) no qual as
las existiriam, em dois
B.

~pós

est~dos

célu-

fundamentalmente diferentes A e

completar a mitose a célula entraria no estado A

no

diri~idapar~=~p!~ca~ã~.

Du-

qual sua atividade não estaria

rante o tempo que a célula ficasse no estado A,a probabilidade
de passar ao ,estado

B

permaneceria constante.

As

células

-12-

deixariam o estado A ao acaso passando para a fase B onde suas
atividades seriam determinísticas e dirigidas para a
çao e divisão celular.

replic~

popul~

A velocidade de crescimento da

çao dependeria então da probabilidade com que as células

saem

do estado A, da duração da fase B e da velocidade de morte

ce~

lular.

__I

If----G~,
ESTADO

S

B

I ~ IMI

DETERMINADO

I

IESTADO

1

AI I

I

ESTADO

s

I

B

I

I Gt IMI

DETERMINADO

INDETERMINADO

1

•
Fig. 3:

Modelo de ciclo celular segundo

SMI~H

& MARTIN,197~.

No modelo proposto por ARMELIN (1975), esquematizado
na figo 4 o estado fundamental da célula seria de repouso (es
tado R) no qual o programa para divisão celular estaria desli
gado.

Este programa seria a soma das reações citológicas

bioqulmicas que ocorrem de maneirasequenciada e que
nam com a divisão da célula em duas células filhas.
las podem sair do estado R ao acaso e entrar no

e

cu1miAs

cé1u

compartimen-

to P de células proliferativas as quais estariam comprometi das com o programa de divisão celular.

A entrada em P

seria
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comparti mento P

G,
~

Compartimento
'R

5
~

G2
~
M

ci tod i ferenclaçlo

Terminal
ou Morte Celular
Fig. 4:

Modelo do ciclo

celul~r

segundo ARMELIN, 1975.

única e estaria localizada
inicio de Gl.
_ no
-- - -----

No caso de células

.. ~

em ,cultura a proliferação celular dependeria exclusivamente

da

probabilidade com que células fazem a transição de R para P.
Implicitonestes mqdelos está a importância

atribuida

--~--

a Gl - fase extremamente variável e complexa na qual deve

se

concentrar a regulação do ciclo celular.
Do que foi mencionado acima~ parece razoável
tir-se que o comprometimento da célula para com a
do seu DNA seja o ponto crItico no controle
_._------~.

.-

._- --

..

replicação

da proliferação~

tanto seria importante transformar esta idéia básica em
hipótese simples e passivel de teste experimental.

Um

simples, porém útil,da organização de Gl pode ser visto na
5.

admi-

A utili4ade deste modelo reside no fato de permitir

uma
modelo
figT
a
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GI

s

t-

G
M
I 2 H"
2

perlodo de

tem~, determinado

-+

Fig. 5: Modelo de ciclo celular: hipótese proposta para a organização de Gl.

redução do controle do ciclo celular à regulação da transição
c
Go ~ Gl • Gl aqui é dividido em duas partes: Go e G1 C (Gl com
prometido).

Células em Go seriam equivalentes a células

no

estado R,no sentido de estarem no estado fundamental, em

repo~

so e não comprometidas com a divisão celular.

As células

aí

permaneceriam por tempo variável e sairiam dai ao acaso.
Por
c
outro ~ado Gl se caracteriza por um aE~to irreversível com os processos de síntese de DNA e divisão celular.
c
lulas que entram em Gl prO<Jrediriam inexoravelmente por
-

G2 e M e as células

-

fi~

.

cé-

---~--

S,

resultantes cairiam necessariamente

em Go.

O controle do ciclo celular seria então exercido
ao
nivel da transição Go ~ Gl c (transição 1). Esta
transição
depende de reações que ocorrem ainda em Go POdendo ser estimulada ou inibida por hormônios clássicos ou fatores de

cresci-

mento do tipo hODmOnal.
Usàndo este modelo como hipótese de trabalho procuramos investigar o comportamento cinêtico de dois

~

diferenb
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fibroblastos e células adrenais - frente a ação de seus efetuadores (fatores pituitários, EGF, insulina, hidrocortisona, ACTH,
etc).

Os objetivos deste tipo de enfoque eram adquirir informa

ções sobre o ponto do ciclo celular ao nível do qual os efetuadores agem e seus modo de ação.
la em repouso (estado R) foram

Num primeiro protocolo,
e~timuladas

célu-

por efetuadores posi

tivos (soro ou hormônios estimuladores) procurando-se

obser-

var o tempo que leva para instauração da onda de síntese

de

DNA e de que maneira este tempo e a amplitude da resposta
afetados

tipo e a quantidade do efetuador.

p~lo

são

E ainda adicio

nar efetuador negativo e células estimuladas a fim de

verifi-

car quanto tempo após o estimulo (ou antes de S) as células tor
nam-se insensIveis à ação do in1bidor, ou seja, quando

ficam

comprometidas com o processo de síntese de DNA
(transição
c
Go + Gl ). Num segundo protocolo, célul~s em crescimento ex~
nencial foram colocadas em condições em que o crescimento é ini
bido (através da carência de soro e/ou da adição de

efetuado-

res negativos do tipo hormpnio) procurando-se observar o

que

\

acontece com os parâmetros· celulares
celular)

qua~do

(s!nt~se

de DNA,

as células fazem a transição R

+

divisão

P e, ainda

os efetuadores são especIficos para esta fase do ciclo

se

celu-

lar.
Usando este tipo de enfoque chegamos às

seguintes

conclusões: a) os fatores que regulam o crescimento celular agem
~stimulando

bloqueando ou
processo de
transição Go

sl~tese
+

c
Gl );

o comprometimento das células com

o

de DNA (ou seja bloqueando ou estimulando a
b) este comprometimento ocorre muito

tes da fase S; c) o "steady-state" da proliferação é

an-

mailt.ido
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através da ação dinâmica de reguladores (positivos e
. - R
vos ) d a trans1çao

6.

ANALISE

o

GEN~TICA

~

P ou Go

DE

~

C~LULAS

negati-

GlC .

DE MAMtFEROS EM CULTURA

enfoque bioquímico tem alcance limitado.

Acredita

mos que o estudo de controle de crescimento seria enormemente
facilitado se outros tipos de enfoque - o genético, por

exem

pIo - pudessem ser aliados ao bioquímico.
A análise genética do ciclo celular,
por "Hartwell e colaboradores

empreendida

em levedura (ver revisão

HARTWELL, 1974) trouxe uma série de contribuições.

em

Estes auto

res isolaram e caracterizaram mais de 2000 mutantes de S.
revisiae.

Cerca de 10% destes mutantes apresentavam

ce-

lesões

que afetavam o ciclo celular (mutantes cde) e puderam
agrupados em 32 grupos de complementação.

ser

A análise destes mu

tantes permitiu concluir que: a) os vários eventos do ciclo ce
lular de levedura (síntese de DNA, brotamento, divisão da placa centriolar, migração do núcleo, cariocinese,
citocinese
;

e

separação das células filha)dispõém-se em duas vias independen
J

tes as quais divergem do mesmo ponto (localizado no inIcio
Gl) e convergem para o mesmo ponto (citocinese),

de

b) é na fase

inicial de Gl que as células ficam sujeitas a sinais (efetuado
res) que desencadeiam um ou outro processo do programa de
senvolvimento da levedura (meiose, conjugação ou outro
mitõtico).

deciclo

A ausência destes sinais implica na permanência de

células na fase estacionária, antes de S e, portanto, em Gl.

o modelo

experimental usado por Hartwell

ta aspectos extremamente favoráveis: a) as

fases

apresendo

ciclo

-17sao facilmente identificadas pela morfologia da célula; b) como
este organismo apresenta fases haplóide e diplóide, é

possIvel

mutagenizar células haplóides e identificar imediatamente mutações recessivas e ainda usar células diplóides para

análisesde

complementação.
g óbvio que no caso de células de mamíferos em cultura nao estamos diante das condições favoráveis encontradas
Hartwell em levedura.

por

Entretanto a procura de mutantes de célu

las somáticas em cultura teve uma motivação muito grande,

qual

seja - levar a uma metodologia que permitisse a análise genética em mamIferos com eficiência semelhante àquela observada

com

microrganismos.
Várias técnicas têm sido empregadas para o isolamento
de mutantes somáticos, das quais destaca-se: a) suicídio

com

BUdR - introduzida e utilizada por PUCK & KAO (1967) para o iso
lamento de mutantes auxotróficos.
mesmo da genética de

O princípio aplicado é

o

microrganismos: uma população mista

de

células é colocada em meio limitado (na ausência de determinado
nutriente) no qual as células que apresentam deficiência nutri~
cional não crescem.

A expósição ao agente seletivo

(no caso

BUdR) e, em seguida, à luz ultravioleta próxima, causa a

morte

apenas de células em crescimento (que incorporaram BUdR)

en-

quanto aquelas incapazes de crescer na ausência do
(e que, portanto, não incorporaram BUdR) sobrevivem,

nutriente
podendo

ser recuperadas e isoladas.
b) Seleção

CCIIl

FUdR (POLLACKet al., 1968). Estes autores-verifica

ram que quando populações de células de marnIferos eram expostas
a FUdR,aquelas que estavam em proliferação eram mortas enquanto
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células que nao estavam se dividindo nao eram afetadas podendo,
portanto,ser recuperadas.

Este método se aplica ao

isolamento

de células mais sensíveis a qualquer tipo de controle de cresci
mento, tendo

sido

u~adQ

por Pollack para o isolamento de rever

tentes de células transformadas (os chamados "flat mutants" po!,
que, ao contrário da linhagem parental, formam colônias aohatadas, sem empilhamento de células).
c) Seleção através de análogos de pu~inas (SHARP,
CAPECCHI, 1973).

&

CAPECCHI

A enzima hipoxantina fosforibosi1

transfera-

se (HPRT) é responsável pela formação de IMP e GMP, ã partir de
guanina e hipoxantina, os quais vão ser utilizados na biossínte
se de

ácido~

nucleicos.

Fornecendo análogos de purinas (8-asa-

guanina ou 6-tioguanina) a uma população de células L foi poss!
vel isolar mutantes HPRT- os quais sobrevivem ao tratamento devido ao fato dos nucleotídeos púricos poderem ser
dos "de novo" na ausência de HPRT.

sintetiza-

A partir da linhagem

HPRT-,

revertentes HPRT+ puderam ser isolados através do ~loqueio

da

síntese "de novo" de nuc1eotídeos púricos com ametopterina

e

adição de hipoxantina ao meio.

Nestas condições somente

las HrRT+ sobrevivem podendo ser r~cuperadas em meio

célu

contendo

hipoxantina, ametopterina e timidina (chamado meio HAT) .

o emprego

desta~

técnicas de seleção permitiu o isola

mento de um grande número de variantes (auxotróficos, resistentes a drogas, etc).

Porém, muito cedo neste campo,a origem ge-

nética destas alterações foi questionada principalmente
HARRIS (1971) e MEZGER-FREED (1972).

por

A base das críticas encon

trava-se nos seguintes argumentos: a) alguns tipos de

varian-

tes não eram estáveis; b) as estimativas de taxas mutacionais

-19disponlvei's eram muito altas (da ordem de 10- 3 ) e o emprego de
agentes mutagênicos não permitia aumentá-las; c) a taxa de mutação parecia ser independente da ploidia, d) mutações recessi
vas nao deveriam aparecer em células que são no mínimo diplóides.
A qualidade e a interpretação dada aos dados disponí
veis, entretanto, foram questionadas por DE MARS (1974) dissipando, assim, o cetiqismo em torno da origem genética das alte
rações encontradas.

A questão ficou novamente em aberto

dúvidas sobre a ocorrência de mutações recessivas
que eram no mínimo diplóides permaneciam.

mas

em

células

Entretanto

apesar

de an~lise cariotlpica e medidas de conteúdo de DNA de células
CHO {chinesé hamster ovary) indicarem grande proximidade em re
lação a células normais de hamster, evidências começaram a

se

acumular de que embora estruturalmente diplóides estas células
mostravam-se funcionalmente hemizigotas para um

g~ande

número

de genes (o que explicaria a ocorrência de tantas mutações recessivas nesta linhagem).
Como mutações recessivas eram encontradas em

várias

outras linhagens e como a maioria delas era aneuplóide

(com

grande número de perdas e rearranjos cromossômicos) SIMMINOVITCH
(1976) sugeriu a hemizogozidade parcial como um fenômeno generalizado entre células estabelecidas em cultura.
Tornou-se então importante estabelecer critérios para decidir, em cada caso, se a variação podia ser aceita
mo devida a alteração genotlpica ou tratava-se de um
epigenético.

coefeito

Um critério importante é a taxa de mutação:

dem de grandeza, possibilidade de ser aumentada

or-

com agentes
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Enqua~

mutagênicos e dependência do grau de ploidia da célula.
to os dois primeiros têm sido observados num número

razoável

de casos, a dependência do grau de ploidia depende da disponibilidade de linhagens com diferentes graus de ploidia o

que

(MEZGER-

só foi conseguido até agora com linhagens de Rana

-FREED, 1974) não havendo notIcia até agora de linhagem
plóide em células de mamíferos.

ha-

A estabilidade fenotípica

tomada como critério básico para o estabelecimento de

é

mutan-

tes mas o critério mais objetivo e definitivo consiste na possibilidade de correlacionar a alteração fenotIpica com alterações do produto gênico (modificação estrutural de uma
na).

Ex~plos

proteí-

deste tipo tem se acumulado nos últimos anos.As

sim,mutantes resistentes a azaguanina parecem ter mutações estruturais no gene para a enzima HPRT (SHARP et al., 1973) tendo sido possível detectar

reativ~dade

po contra HPRT (BEAUDET et aI., 1973).

dos extratos com anticor

o

enz~ma

N-acetilglico

l

-

saminil transferaseapresenta-se alterado em células resistentes a lectinas

(STANLEY et al., 1975; GOTTLIEB et al., 1975)e

a resistência a ouabaina tem sido associada a alteração de uma
ATPase dependente de sódio e potãssio (BAKER et al., 1974).
Mutantes condicionais létais de células de
ros só surgiram ã partir de 1973.

mamífe-

THOMPSON et aI. (1973) iso-

laram um mutante de células CHO que era temperatura

sensível

(ts) para crescimento e mostraram que os extratos destas células apresentavam atividade de

~eucil-tRNA

sintêtase também ts.

TONIOLO et alo (1973) isolaram um mutante ts para
de células BHK2l

crescimento

com defeito identificado como sendo no

cessamento do RNA ribossômico 28s.

Estes autores

pro-

mostraram
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ainda que os dois defeitos (crescimento e processamento do rRNA)
eram devidos a uma única mutação uma vez que todos os

reverten-

tes (capazes de crescer à temperatura não permissiva)

apresent~

vam

processament~

normal do rRNA.

Mutantes de ciclo celular começaram a aparecer na lite
ratura também à partir de 1973.

O protocolo básico usado

sido o seguinte: a) mutagenização (nitrosoguanidina,

tem

etilenomet~

no sulfonato, compostos de acridina) de uma cultura em

cresci-

•

mento exponencial e recuperação dos sobreviventes (cerca de IO%}

à temperatura permissiva; b) transferência para a temperatura não
permissiva e incubação por tempo suficiente para ocorrer a

ex-

pressão fenotIpica; c) aplicação do agente seletivo (BUdR, FUdR,
Ara C, 3HTdR ) à temperatura não permissiva provocando a morte de

.

-

celulas em crescimento enquanto aquelas bloqueadas em algum ponto do ciclo sobrevivem; d) recuperação, clonagem e caracteriza ção dos sobreviventes.
A caracterização dos variantes envolve aliar

técnicas

de sincronização com experiências de mudança de temperatura.
sincronização por carência de soro e nutrientes causa

A

bloqueio

em Gl; hidroxiuréia ou excesso de timidina são usados para

ob-

ter células bloque?das no inIcio de S e colchicina para bloqueio
em M.

Os esquemas em geral consistem em sincronizar as

células

na temperatura permissiva e, após diferentes tempos, aliviar
bloqueio na

t~peratura

não permissiva ou então sincronizar

temperatura permissiva, aliviar o bloqueio nesta mesma

na

tempera-

tura e, após diferentes tempos, passar para a temperatura
permissiva.

o

não

A análise dos parâmetros celulares é então feita pa

ra identificar o tipo de lesão e o ponto do ciclo onde ocorre.

-22Teoricamente deveria ser possível, usando o protocolo
acima descrito, obter variantes com bloqueios em todas as

eta-

pas do ciclo uma vez que estando bloqueadas (seja em GI, S, G2
ou M) não estariam sujeitas à ação dos agentes seletivos empre•

gados.

crescimento~

No entanto dos inúmeros mutantes ts para

ca de 8 têm sido bem caracterizados
dos em GI (ROSCOE et aI.,

1973a~SMITH

SHEFFLER" BUTTIN, 1973; LISKAY,

.

é

1974~

destes, 4 ficam

bloquea-

" WIGGLESWORTH,

1973~

BURSTIN et al.,

TENNER et al.,
1977) 1 parece ter uma lesão que
.

~pede

la de fazer a transição de Gl para S ou seja fica

1974,
a

célu-

bloqueada

no limite Gl/S (SMITH " WIGGLESWORTH, 1973) e 3 apresentam

de-

feitos na mitose sendo uma bloqueada em metafase (WANG, 1974) e
duas em citocinese (SMITH " WIGGLESWORTH,
BUTTIN·, 1975).

1972~

HATZFELD

Portanto até o momento nenhum mutante para

"

G2

ou S foi encontrado.
ROSCOE et alo (1973b)desenvolveram

outro matodo para

o isolamento de c'lulas bloqueadas em qualquer ponto do

ciclo,

baseado na facilidade com que células mitõticas despregam-se da
superfície.

Estes autores conseguiram isolar um mutante

com

bloqueio em Gl mas nenhum em S, G2 ou M"

o problema básico parece residir no fato dos protocolos utilizados para O isolamento de variantes exigirem a permanência de células em condições desfavoráveis por longos períodos
de tempo.

C~lulas

bloqueadas em Gl teriam maior chance de

brevivência uma vez que Gl (ou, mais especificamente início

sode

GI ou Go) constitui-se numa parada natural com balanceamento me
tabõlico favorável.

Além disso a porcentagem de células jovens

(em Gl) ·numa população em crescimento exponencial é bem

maior
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do que células mais velhas ou seja em 02 ou M (PAINTER
1968).

Parece óbvio

& MARR,
~

que o emprego de técnicas de seleção

células previamente sinerenizadas permitiria contornar estes

~

blemas e aumentar a probabilidade de

G2

iSQ~~.nto

de

mut~ntes

e S.

7•

MUTANTES 1mGULATORIOS DO CRESCIMENTO CELULAR

O enfoque

empr&q~ào

por nQi consistiu na busca de va-

riantes de células somáticas que ou não respondem ou

apresen-

tam respostas diferentes a horm6nios ou fatores de crescimento.
A premissa básica é que

est~

tipo de vafiante teria

sistemas

de controle parcialmente ativos, constituindo-se, assim,

em

bons candidatos a mutãntes regulªtÓ+iQI do mecanismo de contro/.

le de crescimento.

I

Estes mutantes seriam úteis não só para

identificação de novos fatores de crescimento como também
a caracterização e ident+f1ea910
dos componentes dos
,
,

a
para

mecanis-

mos de controle do crescimento.
~

importante mencionar que o termo "variante"

será

usado neste texto com o seguinte sentido: qualquer linhagem de cá
lulas com frpótipo alterado
jo fenotipo é

m~?tido

das reclonagens, na

por

e~

relação à linhagem parental#

muita~

aus~ncia

gerações, mesmo após

cu~

repeti-

de qualquer agente seletivo.

Tais

"variantes" não são necessariamente mutantes no sentido genético, entretanto, nesta tese, variante

o~

mutante serão

usados

como sinônimos sempre tendo em vista a definição operqcional pro
posta acima.
Usando este tipo de enfoque pudemos isolar

mutantes

tanto do sistema fibroblasto como do sistema células adrenais.O
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mutante STl derivado de fibroblastos 3T3 apresenta uma série de
,

características extremamente interessantes entre as quais:
perda de

respo~ta

a

todo~

ra a linhagem parentalj

a)

os reguladores positivos conhecidosp'!
b) aquisição de resposta

ini~it5ria

e,

portanto, contrária ã da linhagem parental, a glicocorticóides,
c) resposta estimulatória frente
~

Çl
".

um fator de crescimento dife

rente dos já conheciqos e, portanto, potencialmente um novo fator de crescimento; d) reversão fenotípica causada por um único
hormônio: hidrocortisona provoca mudança do padrão de crescimen
to (do tipo transformado para um padrão normal) tanto "in vitro"
como lIin vivo ll (quando as células são injetadas em animais); e)
aiterações morfológicas, provavelmente devidas a mudanças na su
perfície celular, causadas por hidrocortisona, retirada de

so-

ro ou adição de cAMP.
No sistema células

ad~enais

,ACTH com uma estimulação da função
(SAro

a linhagem Y-l responde a

diferenciada-e~teroidogênese

et alo ,1970)àCClTlp3l'lhada de inibiç~o do crescimento' (MASUI

GARREN,197l).
efeito

&

Estes últimos autores verificaram ainda que

inibitór~o

o

de ACTH nestas células pode sef mimetizado por
i

adição de cAMP.

Mutantes resistentes a ACTH têm sido

descri-

tos (SCHIMMER, 1969) nos quais, entretanto a resposta a
é mantida.

Estes dados têm sido usados como evidências da

diação por cAMP dos efeitos causados por ACTH.

·cAMP
me-

Por outro lado,

o mutante AR-l isolado por nós à partir de cé+ulas Y-l,embora
também resistente a ACTH

~(quanto

ã resposta inibitória do cres-

cimento), não responde à adição de cAMP.

A adição de ACTH

células AR-I provoca entretanto uma eptimulação do
to, sugerindo a existência de outra via, além da
cAMP, para a ação do hormônio.

a

crescimen-

m~diáda

por

-25-

A exploração destes mutantes e estudos comparativos
com as linhagens parentais permitiram a obtenção de

informa-

ções relevantes sobre os componentes do sistema de controle de
crescimento e seus mecanismos de ação .

..
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lI.

1.

LINHAGENS DE

Tabela I:

MATERIAL E MtTODOS

C~LULAS

Propriedades das linhagens estabelecidas utilizadas

Tipo

Linhagem

Origem

N9 de

Comportamento

cromos./célula
3T3 (Swiss)
(TODARO &
GREEN, 1963)

fibroblasto

Embrião
de camun
dongo

80 1: 2,5

SV3T3 (SW!ss)
(TODARO &
GREEN, 1964)

fibroblasto

Enbrião de

75,6 +- 4,8

tumorogênica

Y-l
(YASSUMURA
et al.,1966)

adrenal

36,5 + 4,0

tumorogênica
sintetiza cetos

"normal"

cam.mdongo

transfonna
das (em cu!
tura) por
vírus sv40
'l\mor funcianal de
camJIrl:mgo

-

teróides ~
de a ACTH

Os estoques das linhagens 3T3 e Y-l foram iniciados ã pa!
tir de amostras obtidas da American Type Culture Collection (Rockville, Maryland, Estados Unidos) e a linhagem SV3T3 foi obtida

do

laboratório do Dr. R. Bulbecco (Salk Institute, La Jolla, California, Estados Unidos).

Amostras destas e de outras linhagens

mantidas congeladas em reservatório de nitrogênio líquido.

são
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2.

MEIOS E CONDIÇÕES DE CULTURA
O meio de cultura consiste numa fração quimicamente

definida e uma fração complexa.

A parte quimicamente defini-

da consistiu de DME '("Du1becco's modified Eag1e's medium")adquirido sob a forma de pó da Grand Is1and Bio10gica1 Co., New
York (Gibco), suplementado com 1,2 g/l de bicarbonato de
dio, 5 x 105 unidades de penici1ina/1, 25 mg/1 ampici1ina
100 mg/1 estreptomicina.

Após dissolução em água

~),

e

bidestJ1a

da este meio era esterilizado por filtração através de
tros Mi11ipore (poros 0,22

só-

fil-

distribuído em garrafas de vi-

dro de 100 m1 e armazenado na geladeira por não mais que 2 me
ses.

A fração complexa do meio de cultura é representada por

soro.

Neste trabalho foram utilizadas diferentes partidas de

2 tipos de soros: de vite10 (CS) e fetal bovino (FCS) adquiri
dos da Gibco, New York ou da F10w Laboratories, Co10rado. Ini
cia1mente adotou-se inativar o soro (1 hora à 55°C) mas com o
desenrolar deste trabalho verificou-se não ser isto

necessá-

rio passando-se, então, a dividir o conteúdo de uma

garrafa

de 0,5 1 em pequenas alíquotas (10 m1) que eram mantidas congeladas até o momento de serem utilizadas.
Os estoques foram mantidos em meio dito 10% FCS

DME

(10% 'de soro fetal bovino + 90% DME) ou meio 5 + 5 DME (5% de
soro fetal bovino + 5% soro de vite10 + 90% DME).

Estes meios

eram preparados imediatamente antes do uso por mistura de soro e DME em condições estéreis.
As culturas estoque foram mantidas em frascos de

vi

dro com tampa de baquelite enquanto que para experiências

as
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células eram semeadas (plaqueadas) em placas de Petri de vidro
ou de plástico do tipo descartável (Falcon Plastics~ Califor nia ) ou em

..

lam~nulas

(3,
2 cm).
2

...
.
As placas de plastico

eram

recicladas por lavagem e esterilização por luz ultravioleta.
Culturas em placa foram mantidas em caixas de

plást!

co transparente (ATMA) adaptadas a -funcionar corno câmara

ÚIni-

da através de uma camada de espuma (0,5 cm espessura)

embe

bida em água que era colocada no fundo da caixa..

Mistura

de

5% CO 2 + 95% ar comprimido era injetado e a caixa, devidamente
o
vedada com vaselina, era incubada a 37 C. Esta mesma
mistura de gases era injetada nos frascos de cultura estoque

os

quais eram'incubados também a 37 o C.
Medidas severas de segurança foram adotadas na
na do laboratório para evitar contaminação por

roti-

microrganis-

mos (bactérias, fungos ou Mycoplasma) e também para

impedir

contaminações cruzadas entre linhagens de células.

3.

MANUTENÇÃO E CONGELAMENTO DE ESTOQUES
A subcultura dos estoques era feita por inoculação de

meio fresco com alíquotas de urna suspensão homogênea de
las.

célu-

Esta suspensão era obtida através da remoção do meio ve-

lho, lavagem da camada de células com solução salina
sem Ca 2+ e Mg 2+ ( PBSA ) "
e

.'"

tr~psin~zaçao

tendo 0,1% tripsina (Nutritional

fosfato

com soluça0
salina con-

Biochemicals) e 1 rnM EDTA.

Para o congelamento de estoques, alíquotas de 1 ml qe
uma suspensao homogênea de células (1-2 x 10 6 células/ml)

em

meio de cultura + 10% DMSO (Riedel-de Haên AG Seelze-Hannover)

-29eram distribuídas em ampolas de vidro ou tubos de plástico com
tampa rosqueável'.

Depois de devidamente vedados as ampolas ou

o
tubos eram incubados por 30 min a 4 C, transferidos para

um

o
congelador à -70 C (Virtis Deep Freezer, The Virtis Co.,

New

York) por 24 horas e daí mergulhados no reservatório de

nitro

gênio líquido (LR-2l, Union Carbide).

4.

CONTAGEM DE

C~LULAS

Suspensões homogêneas de células, obtidas por tripsinização conforme descrito no item 3
metro (câmara de Neubauer) ou
Electronics).

eram contadas em hemocitô

Contador

Coulter

(Coulter

Neste último caso diluições apropriadas

eram

feitas em PBSA (para evitar aglutinação das células) e

conta-

das na faixa de 10

3

a 10 4 células/ml onde a linearidade

e

a

equivalência com contagens feitas em hemocitômetro era maior.

5.

MEDIDAS DE INCORPORAÇÃO DE TIMIDINA 3H EM DNA
Timidina 3H (48,5 Ci/mmole) da New England

Nuclear

era adicionada ao meio de cultura numa concentração final vari
ável dependendo do tipo de experiência.
incorporação o meio era removido e TCA
tração do material ácido solúvel.

Decorrido o tempo

5%

adicionado para

Após incubação por 15

de
ex-

minu

o
tos à frio (4 C) o TCA era removido e as células dissolvidas em
pequeno volume de NaOH 0,5 N (0,5 ml por placa de 35 mm
1 ml por placa de 60 mm).

Uma alíquota (0,1 - 0,3 ml)

ou
deste

material era aplicado em filtro de papel Whatman n9 17 (4 cm 2 ).
Os filtros eram lavados em TCA 5% à frio, álcool 95% e acetona

-30e, depois de secos, mergulhados em líquido de cintilação
g/l PPO + 0,1 g/l POPOP dissolvidos em tolueno).

(4

A radiati-

vidade incorporada em DNA era então determinada usando-se Oon
tador de Cintilação em meio líquido modelo LS,
Instruments Inc.

6.

Beckman

(PaIo Alto, California, E.U.A.).

AUTORRADIOGRAFIA E TESTE PARA DETECÇÃO DE MICOPLASMA
A incorporação de timidina 3H era feita como desçri

to para o item anterior.

Após incorporação, as células, ade

ridas à superfície da placa, eram submetidas a dois tratamen
tos com TCA 5% (15 minutos, 4 o C), lavadas com etanol 95%
secas ao ar.

e

As placas eram cobertas com filme Kodak AR-lO,

expostas por tempo variável, reveladas (Revelador D19b), coradas com Giemsa 10% e observadas ao microscópio para determinação do índice de marcação (número de núcleos marcados/nú
mero de células).
Todas as linhagens de·células eram testadas periodi
camente para a presença de Mycoplasma através de métodos autorradiográficos já estabelecidos (NARDONE et aI.,

1965,

STUDZINSKI et aI., 1973).

7.

MEDIDAS DE EFICI!NCIA DE PLAQUEAMENTO
A viabilidade das células numa dada população

foi

estimada através de sua capacidade de formar colônias.

Para

tanto uma suspensão homogênea de células era preparada (conforme descrito no item 3 desta seção)

e a concentração

células determinada por contagem no homocitômetro.

de
AP9S

-31-

diluição seriada as células eram plaqueadas em baixa densidade (100 - 300 células/placa 60 mm de diâmetro) em meio

rico

(10% soro DME) e o crescimento acompanhado por 7-10 dias.Após
este período as células eram fixadas com

forrnald~ído

radas com cristal violeta 1% e o número de

colônia~

10*, cocom

mais

de 50 células era determinado por contagens à olho nú.

A efi

ciência de plaqueamento é dada pela relação número de

colô-

nias desenvolvidas/número de cãlulasplaqueadas.

8.

CLONAGEM DE

C~LULAS

(SEGUNDO O MtTODO CLASSICO DE PUCK

&

MARCUS, 1955)
Após obtenção de colônias (corno descrito no item
algumas delas eram selecionadas e marcadas, sob

7),

microscópio

de fase, com auxílio de pincel mágico de ponta fina.
de cultura era removido e a placa lavada com PBSA.

O
Após

~eio

a

remoção do PBSA, pequenos anéis de vidro (4 mrn diâmetro) previamenteesterilizados em placa de Petri contendo uma fina ca
mada de graxa de silicone (Corning Co.), eram colocados ao re
dor da colônia demarcada.

O bordo engraxado do anel

te adesão do mesmo à placa e impermeabilização e
to da colônia.

perrniisolamen-

Em seguida algumas gotas de tripsina (O,l%)era

adicionado a cada um dos anéis e a placa incubada por

alguns

minutos a 37 0 C para remoção das células da superfície.

Com

o auxílio de uma pipeta Pasteur o conteúdo de cada um

dos

anéis (com as células correspondentes a um única colônia) era
transferido para uma placa de Petri pequena (35 rnrn de diâme tro) contendo meio de cultura fresco.

Após incubação

por
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alguns dias esta placa era tripsinizada e o processo era

rep~

tido (reclonagem) para garantir a origem à partir de uma única colônia.

9.

DETERMINAÇÃO DO íNDICE MIT6TICO
Células aderidas à superfície de placas ou

lamínu-

las eram fixadas em TCA 5% ou formol 10%, coradas com Giemsa
10% e observadas ao microscópio.

O índice mitótico era

de-

terminado através da relação: número de células mitóticas/númeto total de células após a contagem de no mínimo 2000 células/placa.
.~

10.

DETERMINAÇÃO DO CARIOTIPO DE UMA LINHAGEM DE C!LULAS (S!
GUNDO MtTODO DE HSU & POMERAT, 1953)
para a determinação do número médio de cromossomos par

célula, colchicina (Sigma Chem. Co.) numa concentração

de

a culturas crescendo
exponencialmente as quais eram incubadas por 1 h a 37 o c. Ao final des0;,1

glml era adicionada

te período as células eram tripsinizadas, lavadas com PBS para remoção da tripsina e suspensas em solução hipotônica (RCl
0,56%).

Após 15 minutos à temperatura ambiente as células e-

ram fixadas por sucessivas lavagens com mistura de metanol-ãcido acético (3:1) e centrifugação.
lulas era ressuspenso

O sedimento final de cé-

em pequeno volume (0,2 - 0,5 ml)

do

fixador e a suspensão aplicada a lâminas previamente tratadas
com metanol. As placas metafásicas eram observadas ao microscópio de fase e o número médio de cromossomos determinado
('
pós contagem de pelo menos 50 destas placas.

a-
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.

11.

ENSAIO DE CRESCIMENTO EM SUSPENSÃO
O protocolo adotado foi uma modificação do

estabelecido por STOKER,

1968.

Pl~cas

método

de agar sólido (0,9%

agar em 10% FCS DME) e meio metocel (1% metilcelulose

em

10% FCS DME) eram preparados com antecedência.

em

Culturas

crescimento exponencial eram tripsinizadas e a concentração
da suspensão

dete~inada

por contagens no hemocitômetro.

luições seriadas desta suspensão foram feitas em meio

Di
meto

cel e as células foram plaqueadas nas placas de agar em 4 ml
de meio metocel nas seguintes densidades: 10 6 , 105, 10 4 , 10 3
e 10

2

células/placa.

As placas eram realimentadas semanal -

mente através da remoção cuidadosa do meio velho e adição de
5-10 ml de meio

metoc~l

fresco.

Como as células crescem

na

interface agar-metocel este procedimento não altera a distri
buição das células ou o desenvolvimento das colônias.

O nú-

mero de colônias visíveis à olho nú era determinãdo (normalmente após 21 dias de incubação) com auxílio de uma

caixa

escura provida de iluminação lateral.

12.

ESTABELECIMENTO DE UMA COLONIA DE CAMUNDONGOS "NUDE"
Camundongos " nude" são mutantes atímicos que

suem sistema imunológico extremamente reduzido devido a
sência

d~

linfócitos do tipo T.

Desdé seu isolmoonto

posau-

{I~

& CATTANACH, 1962; FLANAGAN, 1966) estes animais têm
utilizados para ensaios de tumorogenicidade uma vez que

sido
nao

apresentam os incovenientes de rejeição devidos à presença de
de antígenos de histocompatibilidade.
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A colônia foi iniciada à partir de animais (do tipo
Swiss) trazidos do laboratório do Dr. Gordon Sato (Universida
de da California San Diego, La Jolla, California, Estados Uni
dos).

Normalmente estes animais são mantidos por

cruzamento

entre macho homozigoto (nu/nu) com fêmea heterozigota
da mesma linhagem (RYGAARD, 1973).

(nu/+)

Como não dispunhamos

da

linhagem Swiss da qual os animais se originaram optamos

por

cruzar os homozigotos entre si.
A baixíssima resistência destes animais à
exigiu condições especiais de manutenção.

infecções

Os animais eram man

tidos em sala a mais asséptica possível, à temperatura

cons

tante, em gaiolas especiais providas de filtro de ar.
las,

forrag~m

Gaio-

(palha de pinho), garrafas de água, raçao,

etc

eram autoclavados e os animais manuseados em condições assépticas.
Como a fêmea "nude" tem a tendência a atacar e

co-

mer seus próprios filhotes, logo após o nascimento estes

fi-

lhotes eram transferidos para gaiolas contendo fêmeas
mais da linhagem A que haviam tido filhotes na mesma

norépoca.

Os filhotes "nude" eram criados pela mãe adotiva até os

21

dias de idade sendo, daí para a frente, mantidos em gru~os de
não ma~s de 4 anima~s/gai0la em condições especiais.

A

al!-

mentação dos animais consistia de ração' (Produtor n9 49,

An-

derson Clayton S/A) autoclavada, aveia em flocos e leite

em

pó, sendo suplementada por complexo vitaminico.
Apesar do tipo de cruzamento adotado acarretar
fertilidade reduzida,as ninhadas eram em média de

12

em
e

os
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animais apresentaram sobrevida relativamente alta (por volta
de 400 dias).

13.

ENSAIO DE TUMOROGENICIDADE E ANALISE HISTOPATOL9GICA DOS
TUMORES
Uma suspensao homogênea de células era obtida

tripsinização de uma cultura subconfluente.
0,25 ml desta suspensão (contendo 1-2 x 10

6

por

Alíquotas

de

células)

eram

injetadas na região escapular de camundongos "nude" de 4 sema
nas.
ca.

Cres~imento

tumoral era seguido por palpação

periódi-

Ao final de uma experiência os animais eram sacrificados

e os tumores cuidadosamente dissecados, pesados e fixados

em

formaldeído 10% para posterior análise histopatológica.
obs~rvação

Análise histopatológica era feita por
microscópio de cortes de 3-4

~

ao

de espessura corados com hema

toxilina-eosina.

14.

DETERMINAÇÃO DO CONTEODO INTRACELULAR DE cAMP PELO

~TO

DO DE GILMAN (1970)
As
diâmetro).

cultura~

s

foram feitas em placas de vidro (9 cm di

Uma placa de cada vez era colocada em gelo picado

e, após rápida remoção do meio, a superfície celular era lava
da com PBS à frio e 3 ml de TCA 5% adicionado por placa
qual era então incubada por 30 minutos ã 40 c.

Ao cabo

a
des-

te período o extrato ácido era transferido para um tubo cônico com tampa rosqueável.

Para eliminação de TCA do

to,6 ml de éter gelado previamente saturado com

água

extraeram

-36adicionados por tubo. Após adição de HC1 numa concentração fi
nal de 0,1 N o tubo era agitado mecanicamente por 5 minutos
à frio. A extração com éter era repetida mais 4 vezes e o
éter residual da amostra eliminado por evaporação. O extrato aquoso era então congelado em nitrogênio líquido e liofilizado (New Brunswick Scientific Lyophilizer, New

Brunswick,

New Jersey, E.U.A.). A amostra liofilizada correspondente a
uma placa era dissolvida em 250 P1 de H2O bidestilada e alíquo
tas de 25 pl eram usadas para determinação da quantidade
cAMP por placa. Após extração com TCA as placas eram

de
lava-

das com etanol 95% e as células dissolvidas em NaOH 0,5 N.Amoss
tras deste.material eram usadas para determinação de proteína
pelo método de LOWRY, 1951.
O ensaio de cAMP era feito num volume final de 210 pl
com a seguinte mistura de reação: tampão acetato de sódio 50
mM pH 4,0; 1,5 pmole de cAMP 3H (10.000 cpm), 50,pg de

inibi

dor de proteína quinase e amostras do extrato celular. A reação era iniciada por adição de 1 pg de proteína quinase e incu
bada por 90 minutos à 4°C. Após interrupção da reação por diluição com tampão fosfato de potássio 20 mM pH 6,0, a mistura
era filtrada em filtros de nitrocelulose Millipore do

tipo

HA (0,45 p). Os filtros eram extensivamente lavados com tampão fosfato e, depois de secos, a radiatividade determinada em
aparelho de cintilação (Beckman).
Proteína quinase e inibidor de proteína quinase, preparadas à partir de músculo de coração de boi pelos métodos
de MIYAMOTO et al., 1969 e APPLEMAN et al., 1966 respectivamen
te, foram gentilmente cedidos pela Dra. Lélia Mennucci
Departamento).

(deste
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As determinações de cAMP eram feitas através de

uma

curva padrão de cAMP que seguia concomitantemente.

15.

PURIFICAÇÃO DE FATORES DE CRESCIMENTO DA PITUITÂRIA (PF)
A obtenção do PF utilizado neste trabalho

esteve

°

principalmente a cargo de A.G. Gambarini e H.A. Arme1in.
processo de purificação encontra-se descrito em ARMELIN
a1.

(1976, 1977) e compreende as seguintes etapas:

et

glându -

las pituitárias congeladas de boi, adquiridas da Companhia de
Alimentos do Brasil, eram homogeneizadas em máquina de

moer

carne do tipo industrial e o homogeneizado era suspenso
(NH4)2S04 0,15 M pH4,5.

Após remoção do material

por filtração em gaze e de partículas grandes por

em

fibroso
centrifug~

çao o pH do sobrenadante era ajustado para 7,0 com NaOH

2 N.

Esta suspensão corresponde ao extrato cru cujo pH era ajustado para 3,0 com HP0 3 0,5 N.

° precipitado,

coletado por cen-

°

trifugação, não tinha atividade sendo então descartado.

sobrenadante era ajustado para pH 7,0 e precipitado com(NH4)2S04
55%.

Após coleta do precipitado (P ), a concentração
2

de

(NH4)2S04 era aumentada para 100% e o precipitado (P 3 ) nova mente coletado.

Ambos os precipitados de (NH4)2S04 eram

cos em atividade e

apresentar~ at~vidades

específicas

muito

semelhantes, razão pela qual a precipitação com sulfato
amônio 55% foi considerada etapa desnecessária.

as

ri-

de

precipi~

de sulfato de anônio eram dissolvidos ~ água, dialisaàos,concentrados

por u1trafi1tração e 1iofi1izados.O m1teria1 1iogi1izado

era

dissolvido em tampão fosfato 0,005 M pH 6,0 e aplicado a

uma

coluna de carboximetil Sephadex C-50.

por

E1uição era- feita
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aumento descontínuo da força iônica; assim quase toda a prote!
na era eluída em até 0,1 N de NaCl enquanto a atividade permanecia adsorvida.
1 M.

Esta atividade era eluída somente com

NaCl

A fração correspondente a NaCl 1 Mera dialisada, liofi-

lizada e chamada PF (fator ou fatores de pituitária).
ração de PF consiste num pó branco que é rapidamente

A prep!
solúvel

em água e contém 7-8 bandas de proteína por eletroforese

em

gel de poliacrilamida a pH 4,5.

16.

TRATAMENTO DE ENZIMAS, SORO E FATORES DE CRESCIMENTO

COM

PMSF
solução fresca de PMSF 10 mg/ml em etanol 95% era adi
cionada às soluções a serem tratadas para concentração
o
de 1 mg/ml. Após incubação (4 horas, 37 C) as soluções
dialisadas contra PBS + 5% etanol e depois contra PBS, à
Paralelamente alíquotas das mesmas soluções eram'tratadas
mesma maneira porém na ausência de PMSF.

final
eram
o
4 C.
da

As soluções eram fei

tas em PBS nas seguintes concentrações: PF 1 mg/ml; soro ~etal
bovino (FCS) 25%, trombina 5 mg/ml e tripsina 300

~g/ml.

Este

tratamento inativa totalmente tripsina (tendo como

substra-

to azocaseina) e trombina (usando como indicador a

coagula -

ção de fibrinogênio).

17.

PROTOCOLO PARA OBTENÇÃO DE C~LULAS GARENCIADAS PARA
OU

C~LULAS

SORO

EM REPOUSO

Culturas subconfluentes eram tripsinizadas para
çao de uma suspensão homogênea de células.

Diluições

obte~

~op~

-39.-

eram feitas e as células eram plaqueadas em meio de cultura c9~
tendo 3-5% de soro numa densidade de 1-2 x 10 4 cé1ulas/cm 2 .Após
24 horas as culturas eram lavadas com solução salina

fosfato

(PBS), meio 0,2% FCS DME era adicionado e a incubação

prosse-

guia por 24 horas.

Ao fim deste período as células estavam ca-

renciadas para soro, apresentando uma população enriquecida
células em repouso (ou células Go).

Estas culturas

em

carencia-

das foram usadas regularmente para ensaios de atividade estimu1atória da síntese de DNA.

18.

ENSAIO PARA MEDIDA DA ATIVIDADE ESTIMULATORIA DA

StNTESE

DE DNA'
Células carenciadas para soro (em repouso) eram obtidas como descrito no item 17.

Soro,

hormônios ou fatores,cu-

,
jas atividades desejava-se testar, eram adicionados a
estas
3
.
-7
culturas. 12 horas após, timidina H (0,25 ~c/ml; 10
M)
era
adicionada e a incorporação prosseguia por 12 horas.

Ao

final

deste período as células eram co1etadas para medida da incorporaçao de timidina 3H em DNA (conforme o item 5 desta seção)

ou

do índice de marcação (conforme item 6 desta seção) .

19.

PROTOCOLO BÂSICO PARA TESTE DE VARIANTES
usando o protocolo descrito no item

procurava-se

testar a resposta a soro (5 ou 10%), hidrocortisona,
PF e combinações dos mesmoas.

No caso da resposta

insulina,
apresenta-

da ser igual à da célula parental o clone era descartado,
rém, qualquer resposta alterada era explorada até

po-

poder-se

-40-

estabelecer e caracterizar o clone como variante.

20.

PROTOCOLO PARA DETERMINAÇKo DO TAMANHO DA FASE

PR!-REPLIC~

TIVA (Gl)
Células em repouso eram obtidas como descrito no item
17 desta seçao.

Soro, hormônios ou fatores

d~ cr~sc1mento

eram

adicionados ao mesmo tempo que timidina 3H (0,5 ~c/ml, 5X~O~7M)
no tempo zero.

Após diferentes intervalos de tempo e po~

período de 24 horas, amostras eram coletadas para medida

um
da

incorporação de timidina 3H em DNA(item 5) ou do índice de marcação (item 6).

21.

PROTOCOLO PARA MEDIDA DA QUEDA DE StNTESE DE DNA
Culturas subconfluentes em crescimento exponencial na

pre~ença

de meio de cultura contendo 5% de soro, eram

lavadas

com PBS e o meio mudado para 0,2% de soro ou para meio sem
ro.

so-

Após diferentes intervalos de tempo e por um períoqo de 24

horas,pulsos (0,5 - 1,0 hora) de timidina 3H (1 ~c/m1;48,5 ~)
eram feitos em parte das culturas para determinação da incorporaçao de timidina 3H em DNA (item 5) ou do índice de

marcação

(item 6).

22.

HORMONIOS, ENZIMAS, INIBIDORES E OUTROS REAGENTES
Preparações impuras de hormônio 1utein1zante (LH),

timu1ador do folícu10 (FSH), estimu1ador de tiróide (TSH),

e~
Q~

crescimento (GH) e prolactina, fornecidos gratuitamente peloU.S.
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National Institutes of Health (NIAMD Hormone

Distribution

Program) eram dissolvidos em PBS pH 7,0 em concentrações
100

~g/ml

e mantidas congeladas.

Insulina de porco

de

cristali-

na (Sigma Chem. Co.) dissolvida em solução salina pH 3,5
100

~g/ml

era também mantida congelada.

para

Estradiol, Dexametas2

na, Androstan, l-Oehidrotestosterona e ll-Deoxycorticosterona
eram da Sigma Chem. Co. enquanto Hidrocortisona provinhª

d~

Nutritional Biochemical Corpo e Progesterona e Testosterena da
Calbiochem.
95% a 500

Todos os esteróides eram dissolvidos em

~g/ml

e mantidos na geladeira.

eta.nol

Adrenocortiçot~opina

(ACTH) Acthar da Armour Pharmaceutical Co. era dissolvida

em

PBS pH 7,0 a 12 U/ml.· Fator de crescimento epitelial (EGF)foi
preparado segundo COHEN (1962); Somatomedina B

parcia~ente

rificada e Somatomedina C altamente purificada foram
te cedidas pelo Dr. J. Van Wyck.

pu

genti~en

prostaglandina F 2a

(sal

de

trometamina) era da The Upjohn Co.
Tripsina cristalina era um produto da Sigma

enquan-

to a preparação ativa de trombina foi purificada e gentilmente
cedida pelo Dr. J.R. Giglio (Universidade de são Paulo,
rão Preto, são Paulo).

Ribei

O inibidor de protease PMSF (fluoreto

de fenilmetilsulfonila) foi gentilmente cedido pelo Or. J.C.C.
Maia (deste Departamento).

BAPNA

(a-N-benzoil-pL-arginin~-p-

-nitroanilida HC1), azocaseina e azoalbumina foram gentilmente
cedidos pelo Or. E.P. Camargo (Escola Paulista de

Medicina,

são Paulo) .
Nucleosídeos (timidina), nucleotídeos (cAMP, dibutiril cAMP, 5'-AMP, cGMP), Teofilina, Colchicina e

Ciclo~eximida
1

.•••

"
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eram da Sigma Chem. Co. e Citocalasina B foi adquirida

da

Aldrich Chem. Co. Inc.
As frações de soro bovino (a,

ee

y Globulina, Albumi

na e fibrinogênio) eram da Nutritional Biochem. Co.
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lI!.
1.

RESULTADOS

ATIVIDADE ESTIMULATORIA DA StNTESE DE DNA POR SORO E FATORES
DE CRESCIMENTO

1.1.

Atividade de Soro
A atividade estimu1atória de soro foi regularmente ensaia-

da usando-se células

careneiaª~§

protocolo

em Métodos (item 17).

ra

descrito

qS quais eram obtidas segundo o

Curvas

de dose

pa-

soro com células 3T3 e Y-l são apresentadas nas figs. 6 e 7.

10·
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2
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..J
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Q.
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o
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4

6

8

10

% DE SORO
Fiq.. 6 - Curva de dose de soro (FCS) para células 3T3. Atividade est~ulatória da slntese de ONA, conforme descrito em Métodos.
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% de Soro
Fig. 7 - Curva de dose de soro (fCS) para células Y-l. Ativida
estimulatória da síntese de DNA,conforme descrito em Métodos.-

Note-se que o nível de síntese de DNA é proporcional à concen tração de soro até atingir

am"plateau".

Os diferentes

níveis

de resposta são devidos à diferentes proporções de células
iniciam a fase S,

que

"

conforme foi verificado por autorradiografia.

Para a atividade do soro contribuem hormônios clássicos e
fatores de crescimento, cuja identiticação ainda não foi

feita,

-45-

porém admite-se que sejam de natureza hormonal.

O efeito de hor

mônio,s clássicos no crescimento de células 3T3 e Y-l será considerado mais adiante.

Quanto aos fatores de crescimento,

foram estudados: EGF e PF.

dois

Embora não tenha sido efetivamente

demonstrado que estes fatores sejam componentes do soro, seu estudo é absolutamente necessário por se constituirem em protõti pos dos postulados fatores de crescimento.

1.2.

Atividades de EGF e PF
EGF é uma pequena protelna ácida descoberta por

COHEN

(1962) em glândulas salivares de camundongos, a qual tem sua e!
trutura qulmica totalmente caracterizada mas cujo papel fisiolõ
gico é ainda obscuro.
Recentemente (ARMELIN, 1973) foi pela primeira vez demons
trado que EGF é ativo na estimulação de fibroblastos.

A fig.8a

mostra uma curva de dose para EGF na estimulação de

células

3T3

(~s

células Y-l não respondem a este fator).

As

ativida-

des de EGF e PF, em concentrações saturantes, sobre células 3T3,
é somatõria (fig. 8b) sugerindo que estes fatores agem por meca
nismos independentes.
Ao contrário de EGF, PF está ainda quimicamente mal carac
•
nesta
terizado. O fator (ou fatores) de pituitiria utilizado
tese foi preparado à partir de hipófises bovinas.

Extratos

pituitária foram obtidos e fracionados conforme descrito
item 15 de Métodos.

Atividade estimulatória da slntese de

de
no
DNA

foi ensaiada para as diversas frações obtidas, inclusive a preparação final chamada PF.

Curvas de dose das diversas frações,
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Fig. 8 - Curva de dose de EGF para células 3T3. Atividade es
timulatória da síntese de DNA, conforme descrito em Métodos. -

ensaiadas com células 3T3 e Y-l,são apresentadas nas figs. 9 e
10 respectivamente.

PF mostrou-se mais ativo que a

prepara-

çao de NIH-LH-B8, mais ative que o extrato cru e, além

disso,

nao contém inibidores da síntese de DNA para estas células. Ou
tras preparações de PF apresentaram comportamento

semelhante

com pequenas diferenças na atividade especifica.
Alguns autores (BURGER, 1970; SEFTON & RUBIN, 1970)
sentaram resultados indicando que proteases estimulam

apr~

slntese

de DNA e divisão celular em fibroblastos de embrião de galinha.
Por outro lado é sabido que proteases podem contaminar
ções de hormônios proteicos da pituitária (ELLIS,

prepar~

1958).

Em
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Fig. 9 - Curvas de dose das frações obtidas de glândulas pitui
tárias, para células 3T3. Atividade estimulatória da
sinte=
se de DNA, conforme descrito em Métodos. 0--0 extrato
cru;
o-o precipitado de sulfato de amônio 55%; /1-/1 precipitado
. de sulfato de amônio 100%; ~-~ NIH-LH-B8; ~ PF.

face disso foi necessário verificar se a atividade estimulatória da sintese de DNA exibida por PF não era devida a protea ses presentes na preparação.

Esta possibilidade foi

testa-

da da seguinte maneira: primeiro, ensaios de atividade proteolI
tica foram feitos em preparações de PF e, segundo,

tripsina

e trombina foram usadas no nosso ensaio padrão com células carenoiadas na tentativa de mimetizar a atividade de PF.

Ativi-

dade proteásica não foi detectada em preparações de PF

usando

azoalbumina, azocaseina e BAPNA como

substratos a pH 5,6; 7,0'

e 8,C, com concentrações de PF de até 150

~g

de proteIna

por

-48ml.

Além disso a atividade estimulatória de PF nao se

se for previamente tratado com PMSF (Tabela lI).

altera

Verificou-se

também que tripsina e trombina não apresentam qualquer

ativid~

de estimulatória da síntese de DNA em células 3T3 e Y-I.

Da-

dos estes resultados concluimos que a atividade estimulatória
de PF provavelmente não é devida a proteases.

-
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10
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Fig. 10 - Curvas de dose das frações obtidas de glândulas pitui
tárias, para células Y-l. Atividade estimulatória da
síntese
de DNA, conforme descrito em Métodos. 0--0 extrato cru; o-c
precipitado de sulfato deamônio 55%; ~-~precipitado de sulfato de amônio 100%; ~-~ NIH-LH-B8; C>--C> PF.

-49Tabela II - Efeito de PMSF sobre a atividade estimulatória

de

soro e PF
Incorporação de Timidina 3H em DNA
(cpm/placa)
Células 3T3
Controle (0,2% FCS)

Células Y-l

8400

4000

1% FCS dializado

17700

9600

1% FCS dializado/PMSF

13200

6800

1

~g/ml

PF dializado

12500

10400

1

~g/ml

PF dializado/PMSF

13000

11400

Tratamento de soro (FCS) e PF com PMSF, conforme descrito em Mé
todos.
!

1.3.

Resposta de Células Carenciadas
Na

resposta de células carenciadas à estimulação é

de

interesse examinar duas variáveis: a} a extensão do "lag "

que

precede a onda de síntese de DNA e b} a velocidade com que

as

células entram na fase S (início da replicação).
A fig.' 11 mostra uma cinética de estimulação com

soro,

medida em termos da porcentagem de núcleos marcados após incGrporação contínua de timidina 3H.
e igual a 14 horas.

Note..,.se que o "lag " é

claro

Se estes resultados forem lançados

termos de 100 - % de núcleos marcados (ou células que

em
ainda

não entraram em S) em função do tempo, num gráfico semilogaritmico, obtém-se a curva da figo 12.

Este gráfico mostra que

entrada de células em S segue uma cinética de primeira

a

. ordem.
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Fig ..11 - Cinética de reestimulação da sIntese de DNA por soro,
em fibroblastos (ST1) carenciados para soro. Pro~ocolo descrito em Métodos. !I-.!1 culturas controle (não estimuladas);
o-o estimuladas com 5% FCS em t = o. Gráfico da % de
núcleos marcados (células que entraram em S) em função do
tempo
após reestimulação; ~scalas lineares.

Este padrão parece ser geral sendo um ponto importante o caráter tudo ou nada da resposta celular.

O "lag

ll

é o tempo

que

leva para uma célula deixar o estado Go e atingir S passando p~
la fase Gl c postulada na introdução. Operacionalmente pode-se
referir a este "lag " simplesmente como uma fase Gl.
pod~os

ad!antar que na resposta das células

caren-

ciadas o "lag " que precede a slntese de DNA é constante e
depende nem do tipo e

n~m

não

da concentração do estimulador (soro,
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hormônio ou fator de crescimento).

Já a constante de velocida-

de da entrada de células em S aumenta com a concentração do estimulador.
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Fig. 12 - cinética de reestimulação da síntese de DNA por soro,
em fibroblastos (ST1) carenciados para soro. t ) - t )
culturas
controle (não estimuladas); O-O estimuladas com 5% FSC
em
t = O. Neste gráfico semilogaritmico foram lançados os
valores de (100 - % de núcleos marcados) os quais correspondem
a
células que ainda não entraram em S, em função do tempo.

2.
2.1.

ANALISE DO COMPORTAMENTO DE

C~LULAS

3T3

Parâmetros de Crescimento
Os parâmetros de crescimento da linhagem 3T3 encontram-

-se resumidos na Tabela III.

Para comparação foram colocadostam

bém nesta tabela, dados referentes à linhagem SV3T3 e a
te STI derivada de células 3T3 e discutida mais

adiante~

varianNote-se

Tabela III - -Propriedades de células 3T3, STl e SV3T3

Linhagem

Densidade de saturação

Tempo de dobr.amento

Metoc

2
(células/cm )
10% CS

3T3

0,4xlO

STl

4,lx10

SV3T3

4,5xl0

5
5
5

Crescimen

(hora)
1% CS

0,9xl0
2,5x10

4
4

2,5x10 5

10% CS

1% CS

18

90

-

14,5

38

+

13

13

+

Densidade de saturação e tempo de dobramento foram determinados através de cu
Contagens de células, ensaios de crescimento em suspensão e cariótipos, confor
todos.
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que a linhagem 3T3 praticamente não cresce em baixas concentraçoes de soro (1%), apresenta densidade de saturação em 10%
soro da ordem de 10 vezes menor que a linhagem 3T3
da por vírus sV40.

Além disso enquanto células

de

transforma

SV3T3

crescem

em suspensao de metilcelulose formando colônias macroscópicas,
células 3T3 não crescem neste meio, chegando, no máximo a

for-

mar microcolônias de 6 a 8 células.
~

interessante lembrar que estes parâmetros (dependên-

cia de soro, densidade de saturação e crescimento em suspensão)
têm sido classicamente usados para distinguir os fenótipos "no!:.
mal" e"transformado".

respe~

As células 3T3 e SV3T3 tipificam,

tivamente, células "normais" e "transformadas".

2.2.

Efeito de Soro, Hormônios e Fatores de Crescimento

o efeito de diferentes concentrações de soro sobre

a

síntese de DNA de células 3T3 em repouso pode ser-visto na figo
6.

"Plateau" é

atingido ã concentrações entre 2 e 4%.

A atividade estimulatória da síntese de DNA de

hormô

nios e fatores de crescimento foi medida e os resultados
sumarizados na tabela IV.

Esta tabela indica que a

estão

modulação

do crescimento de células 3T3 é complexa, envolvendo um

núme-

ro ainda indefinido de reguladores extracelulares do tipo endócrino.

O efeito destes reguladores é variado podendo

combina

ções deles levar a efeitos somatórios ou sinergísticos.
destacar aqui alguns pontos.

Cabe

Hidrocortisona tem pequeno efeito

estimulatório em concentrações fisiológicas; insulina s6

tem

efeito efeito estimulatório significativo em concentrações

não
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Tabela IV - Atividade estimulatória de diversos fatores sobre a
síntese de DNA de células 3T3 e STl carenciadas para soro

Fatores de crescimento,
hormônios ou soro

Células
3T3

Células STl

- H

+

H

o

EGF
Insulina (I)
Hidrocortisona (H)

15

PF

44

o

o

Somatomedina B

1,3

O

O

Somatomedina C

0,9

O

O

PGF 2a

5

O

O

105

65

24

O

O

11

O

Albumina (BSA)
PF + H

85

EGF + H

55

PF + EGF

70

PF + I

105 a

EGF + I

103 a

BSA + I
NT

PGF 2a -+- I
CS

100

100

100

FCS

110

108

178

Todos os tatores foram usados em concentrações saturantes: EGF
100 ng/ml; Insulina: a 2,5 ~g/ml e b 50 ng/ml; hidrocortisona:
300 ng/ml; PF: 1 ~g/mI; Somatomedinã B: 1 ~g/ml;
Somatomedin~ C:
30 ng/ml; PGF : 500 ng/ml; BSA (albumina de soro bovino):
10
2
mg/ml; CS (sor~ de vitelo): 5%; FCS (soro fetal bovino): 5%. Os
valores da tabela representam a média de 3 experimentos. As ati
vidades foram normalizadas em relação à CS. NT: não te.stado.
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fisiológicas (2,5

~g/ml).

No entanto ambos, hidrocortisona

insulina, em concentrações fisiológicas, têm efeito
ti co quando adicionadas junto com PF.
8b) EGF e PF têm efeitos somatórios.
também PGF 2a

sinergís-

Como já mencionado (fig.
Somatomedinas B e C

e

Já

têm atividade marginal ou não têm atividade.

a combinação de PGF 2a com concentrações fisiológicas de
lina mostra atividade significativa.

e

insu-

Preparações

comerciais

de albumina de soro bovino podem apresentar altas

atividades

(de 5 lotes testados, 2 tiveram alta atividade, 2 tiveram baixa

ativida~e

e 1 não teve atividade).

Estas atividades

sao

devidas a fatores contaminantes da albumina de difícil separaçao.

Preparações de albumina de ovo de galinha são isentas de

atividade.

2.3.

Efeito da Densidade da população Sobre a Resposta

Celu-

lar à Reestimulação da síntese de DNA

o efeito da densidade da população sobre o crescimento celular em culturas de fibroblastos foi bastante
da no passado.

estuda-

A rigor antes da descoberta da ação de

hormô

nios e fatores de crescimento sobre fibroblastos, o efeito

de

densidade era o único fenômeno considerado digno de estudo

no

crescimento destas culturas.

A literatura

é vasta, confusa

frequentemente controversa, da! a situa~ão polêmica em que

e
se

encontrou o fenômeno conhecido como inibiçÃo de contacto.

Co-

mo coneequência disso o efeito da densidade da populaçÃo

so-

bre a estimulaçÃo da resposta celular é ainda sujeita
das.

a

davi-
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Em nosso ensaio padrão de atividade as culturas

sao

esparsas (1,0 - 1,5 x 105 células por placa de 6 cm de diâme tro).

Nestas circunstâncias as células estão distribuídas ho-

mogeneamente pela superfície da placa, aparecendo isoladas
em grupos de no máximo quatro células.

Com esta

ou

distribuição

a resposta das células ã estimulação é completamente ao

aca-

so: os autorradiogramas mostram que o índice de marcação

com

timidina 3H é homogêneo e independente da área considerada. E~
tes resultados mudam quando as culturas começam a ficar

con-

fluentes sendo agora crítico o efeito de contiguidade.

Este

fato é claramente demonstrado por experiências do

seguinte

tipo: 200 oélulas são semeadas em placa de 6 cm de diâmetro;
permite-se o crescimento de colônias até atingirem o
médio de 1000 células por colônia.

tamanho

Neste ponto o número

de

células por placa é igual ao usado no ensaio padrão de ativid!
de.

Agora, entretanto, as células estão agrupadas em colônias

grandes as quais apresentam. dois tipos de célul&s quantoã localização: células da periferia (não totalmente circundadas par
outras) e células do centro da colônia (totalmente circundadas
por células vizinhas).

Urna vez obtidas as colônias procedeu-

-se ao ensaio de atividade de soro e fatores de crescimento por
autorradiografia.

Os resultados mostraram que as células

da

periferia da colônia apresentam porcentagens crescentes de núcleos marcados com concentrações crescentes de soro até

que,

em concentrações saturantes de soro a marcação torna-se homogê
nea (100% das células apresentando núcleos marcados).

A

ex-

tensão do halo de núcleos marcados é também proporcional à con
centração de PF e, para urna dada concentração de PF, o halo

é

.
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Figo 13 - Esquema do padrão de marcação em colônias de células 3T3 rees
ou preparações impuras de NIH-LH-B8. Efeito de hidrocortisona. A área
ta a proporção de núcleos marcados.
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Fig.14 - Fotomicrografias ilustrando o padrão de marcação de
colônias de células 3T3 reestimuladas com soro, PF 6u NIH-LH-B8.
Efeito de hidrocortisona. a) Controle (não estimulado); b) es;,
timuladas com concentrações subótimas de soro, PF ou NIH-LH-B~;
c) concentrações sub6timas de soro, PF ou NIH-LH-B8 + hidrocori
tisona (109 ng/ml); d) concentração saturante de soro(5% FCS);
.0 mesmo aspecto é obtido com concentrações subótimasde PF (ou
NIH-LH-B8) + hidrocortisona + 0,5% FCS. Aumento: 50X.
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maior quando em presença de hidrocortisona (efeito sinergístico).

Estes resultados, que encontram-se esquematizados na figo

13 e ilustrados na figo 14, mostram, portanto, que a capacidade de resposta das células aos fatores de crescimento

dimi-

nui-se ã medida que vão ficando circundadas por outras.

Esta

•

parece ser uma propriedade geral de fibroblastos normais, sendo ausente ou muito menos acentuada em fibroblastos transforma
dos.

Não obstante a diminuição da magnitude da resposta,

cél~

las confluentes mostram a mesma cinética de resposta quando es
timuladas (ver seção seguinte) •

2.4.

cinética da Entrada de Células em S Após Estimulação
Estudos cinéticos foram feitos a fim de medir o "lag"

que ocorre entre as reestimulação por soro ou fatores de crescimento e a síntese de DNA (operacionalmente definido como Gl) •
O protocolo seguido está descrito no item 20 de Métodos.

Os

resultados, apresentados nas figs. 15 a e b, indicam que:

a)

a onda de síntese de DNA que ocorre após estimulação com soro,
hormônios ou fatores de crescimento é precedida de um "lag" idêntico de 12 a 13 horas; b) o efeito aditivo de PF e

insuli-

na sobre a estimulação dada por EGF e o efeito sinergístico de
hidrocortisona sobre a estimulação dada por PF (tabela IV) são
devidos a um aumento na velocidade de entrada em S sem
ferir com o tamanho do "lag"; c) o "lag" (ou Gl) é
e independente do fator estimulatório.

inter-

constante

Deve-se mencionar ain-

da que o tamanho do "lag" independe da densidade da

cultura

sendo o mesmo para células confluentes ou subconfluentes.
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Fig. 15 - Cinética de reestimu1ação da síntese de DNA por sorQ,
hormônios e fatores de crescimento em células 3T3. 0--0 Controle (não estimuladas); f)-f) EGF (0,1 g/ml); o-o Insulina (2,5
~g/ml); 6--6 PF (1 ~g/ml); I--t EGF (0,1 ~g/m1) + PF (1 ~g/ml) +
Insulina (2,5 ~g/ml);~--~PF (1 ~g/ml) + hidrocortisona
(0,3
~g/ml); 0--0 Soro (10% FCS).

Interpretamos estes resultados da seguinte maneira:
somente células que estão em Go (estado de repouso) respondem
estimulação e b) o estímulo apenas determina se a célula sai

a)
à

ou

não de Go mas não interfere com a velocidade com que elas progr!
dem até a fase S.
pe~a

Esta interpretação é ainda melhor evidenciada

experiência da figo 16.

Neste cas9 as células

foram
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Fig. 16 - C!néti~a da e~trada ~ s.de células 3T3 carenciadas ~
ra soro, apos estimulaçao CQm hormonios e fator de crescimento.
~ Controle (não estimuladas)'; &---4) PF (1 lJg/ml,
adicionado
em t = O); 0--0 PF (1 lJg/ml em t · O) + hidrocortisona
(0,3
lJg/ml em t = O) + insulina (2,5 lJg/ml em t = O); II--!I PF (1 Vg/
ml em t = O) + h,idrocortisona (0,3 lJg/ml em t = 5 h) +
insulina (2,5 vg/mlem t = 5 h).

estimuladas no tempo zero com PF ou com a combinação de PF + insulina + hidrocortisona.

~lém

disso um lote de culturas foi es-

timulado no tempo zero somente com PF e 5 horas depois insulina
e hidrocortisona foram adicionadàs.
células estimuladas com PF apenaEl

Como era de se esperar

Oll co~

a combinação de

as

~I
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em t = O, começaram a entrar em S ao mesmo tempo, somente

que

no primeiro caso o fluxo de entrada (cinética de primeira or dem) foi muito menor.

Já as culturas estimuladas com PF(t = O)

e insulina + hidrocortisona (t = 5 h) apresentaram uma

cur-

va bifásica para entrada em .S: inicialmente a velocidade

de

entrada foi idêntica à de PF apenas e, posteriormente (aproximadamente 5 horas depois) a velocidade passou a ser igual à de
culturas estimuladas em t

= O com

a combinação de PF +

insu-

lina
+ hidrocortisona.
r

2.5.

Efeitos da Diminuição da Concentração de Soro no Meio de
Cultura
Conforme foi indicado pelos dados já apresentados,

redução do soro no meio de cultura leva ao acúmulo das
las no estado Go (repouso).

a

célu-

Para células em crescimento expo-

nencial este acúmulo é progressivo e a cinética do processo foi
seguida através de: a) a frequência de núcleos marcados

após

pulso de timidina 3H (estimativa do "pool" de células em

S)i

o índice mitótico.

figs.

17 a e b.

Os resultados são apresentados na$

b)

A curva de frequência de núcleos marcados (fig. 17a)

revelou que 4 a 5 horas após à redução do soro, o "pool"

de

células em S cai continuamente.

1%

O valor mínimo (menor que

de núcleos marcados) só é atingido cerca de 20 horas após
diminuição da concentração de soro.

A curva de índice mitõti-

co (fig. 17b) mostrou uma queda brusca após 3 horas para
ter-se, então, num patamar.

a

Estes resultados são

man-

interpreta-

dos da seguinte maneira: a) após a redução do soro, células que
c
estão em Gl (células em GI compromet~ eaa a ~tese de DNA)
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Fig. 17 - Cinética da entrada de células 3T3 no estado de repou
so (Go). Pulsos de 30 minutos de timidina- 3 H. D~talhes do prõ
tocolo em Métodos. 0--0 Culturas'mantid&s em 5% de soro (FCS);
~ Culturas transferidas em t .='0 para meio contendo
0,2%
FCS.

continuam entrando em S e da figo l7a obtém-se uma
estimativa
c
para Gl de 4 a 5 horas;. b) o "pool" de células em G2 flui normalmente para a mitose; c) 3 horas após a

red~ção

do soro o ín-

dice mitótico cai bruscamente devido a uma queda na
de de progressão das células através de S.

velocida-

Esta última inferên

cia está de acordo com o longo tempo (20 horas) para que o índi
ce de marcação atinja o seu nível mínimo, após a redução do soro, comparado com o tempo de duplicação da cultura em alto soro
"

que- é de 16 horas.
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3.

ANÂLI8E DO COMPORTAMENTO DO MUTANTE 8Tl DERIVADO DE

C~LULAS

3T3

3.1.

Isolamento da linhagem 8Tl
Estudos do controle do crescimento celular poderiam ser

ampliados e enormemente facilitados se pudessemos dispor de mutantes ou variantes de células 3T3 com respostas diferentes
hormônios e fatores de crescimento.

A busca deste tipo de

a
var~

ante levou-nos ao i~olamento e caracterização da linhagem 8Tl.
Clones isolados de culturas de células 3T3 mutagenizadas e não mutagenizadas passavam por uma triagem inicial

após

um teste de resposta a soro, PF e hidrocortisona (fig. 18) .Além
disso, como rotina, adotava-se também inspecionar

monocamada~

confluentes para a presença de focos de células empilhadas
quais correspondem a células espontaneamente transformadas.

as
O

plaqueamento sucessivo de uma cultura deste tipo, não mutagenizada, em meio contendo baixa concentração de soro, permitiu-nos
obter uma população enriquecida em células variantes.

Esta po-

pulação foi clonada e reclonada (de acordo com o item 8 de Méto
dos) e os clones resultantes foram
de Métodos.

~estados

segundo o item

Como o comportamento dos clones variantes

dos era idêntico, escolhemos um,
mos os outros.

qu~

19

obti-

chamamos 8Tl, e descarta -

Passamos então à caracterização do

variante

8Tl.

3.2.

Parâmetros de Crescimento
O crescimento de células 8Tl em diferentes concentra -

çoes de soro pode ser visto na figo 19.

A velocidade de
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Fig. 18 - Teste de resposta ã soro, hormônios e fator de crescimento para t
rentes de células 3T3. Atividade estimulatôria da s!ntese de DNA, med1..da
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Fig. 19 - Curvas de crescimento para células STl mantidas em 1%
FCS (~--6) ou 10% FCS (0--0).

e a densidade de saturação são proporcionais à concentração
soro, indicando que a linhagem STl é dependente de soro.

de
Para

comparação apresenta-se resultados obtidos para a linhagem SV3T3
na figo 20.

Estes dados, resumidos na tabela III, mostram

que

em 10% de soro células STl se comportam como a linhagem SV3T3:
empilh~

e atingem alta

vezes maior que

cél~las

densidad~

3T3).

de saturação (da ordem de

10

Em 1% de soro, entretanto, SV3T3

cresce com o mesmo tempo de dobramento e atinge alta densidade
de saturação enquanto o crescimento de células ST1, em

baixas
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Fig. ,20 - Curvas de crescimento para células SV3T3 mantidas em
1% FCS (~--~) ou 10% FCS (0--0).

concentrações de soro, é reduzido.

A tabela III mostra

ainda

que células STl, ao contrário da linhagem parental 3T3, sao ca
pazes de crescer em suspensão, isto é, não dependem de uma superfície sólida para crescer, e apresentam a metade do

com-

plemento cromossômico de células 3T3, ou seja, possuem apenas
40 cromossomos.
A aplicação de nosso teste rotineiro de triagem
18) revelou que células STl são apenas parcialmente

(fig.

dependentes

-69-

de soro: a síntese de DNA é reduzida quando a concentração

de

soro é passada de 5 para 0,2% mas um nível significativo de sín
tese permanece (20% após 24 horas de incubação em baixo soro),
sendo as células carenciadas passíveis de reestimulação por readição de soro.

Além disso

as células STl diferem da

linha-

gem parental por não responderem a PF e serem inibidas por concentrações fisiológicas de hidrocortisona (100 ng/ml) ao invés
de estimuladas.
Na verdade experiências posteriores mostraram (tabela
IV) que células STl não respondem à maioria dos hormônios
fatores que agem sobre a linhagem parental 3T3.

e

Somente hidro-

cortisona tem efeito sobre STl em concentrações fisiológicas,pois
insulina só é ativa em doses altas enquanto albumina

apresen-

-

ta um fator ativo de natureza ainda indefinida (ver a

seçao

3.7) •

Resumindo, podemos dizer que a linhagem STl exibe,
cultura, um fenótipo típico

em

~e fibro};>1asto transformado. "::·Ó. in-

teresse nesta linhagem cresceu quando tivemos indícios de
hidrocortisona induzia em STl uma transição de um fenótipo
formado para um fenótipo "normal".

que
tr~

Dadas as vantagens óbvias

de uma célula deste tipo os efeitos de hidrocortisona

nestas

células foram estudados com cuidado.

3.3.

Efei~o
!

de Hidrocortisona

o efeito de hidrocortisona na curva de resposta
dose para soro pode ser visto na figo 21.

~

de

possível notar que

quando o esteróide é adicionado ao mesmo tempo que o soro

à
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Fig. 21 - Curva de dose de soro para células STl na ausência
(0--0) ou na presença (~) de hidrocortisona (300 ng/ml). Atividade estimulatória da sIntese de DNA, medida conforme Métodos.

célula ST1 em repouso, a curva de dose fica desviada para concentrações mais altas de soro.

Além disso o efeito

inibitó-

rio de hidrocortisona sobre a sIntese de DNA é tanto maior
to menor a concentração de soro (fig. 22).

Assim a sIntese de

DNA residual encontrada em células mantidas em baixo
(0,2%) é
meio.

essencia~ente

~

soro

abolida por adição de hidrocortisona ao

A ação inibitória de hidrocortisona aumenta

progressiv~

mente com o tempo de incubação a1cançandonIvel máximo após 20
horas (fig. 23).
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Fig. 22 - Efeito da concentração de soro na atividade inibitória da síntese de DNA por hidrocortisona (300 ng/ml) em células STI.

A inibição da síntese de ONA por hidrocortisona
é devida ã morte de células.

-

n~o

A eficiência de plaqueamento (de

terminada segundo o item 7 de Métodos) é a mesma tanto na presença como na ausência de hidrocortisona: 52,0 e 52,7% respectivamente.
Células STI crescem bem tanto em soro de vitelo

como

em soro fetal bovino formando multicamadas de células

empilha

das e desorganizadas e alcançando altas densidades de

satura

ção (tabela V).

A adição de hidrocortisona causa uma

~o
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Fig. 23 - Cinética da inibição da sintese de DNA por hidrocor
tisona (300 ng/ml) em células ST1.

Tabela V - Efeito de hidrocortisona na densidade de saturação
de células STl
Tipo de
soro
FCS
CS

Troca de
meio

Densidades de saturação (cél./cm 2xlO- 5)
+

H

-

H

+

1,6
0,7

4,6
1,9

+

0,6
0,3

4,2
2,2

10 4 células/cm 2 foram semeadas em 10% soro fetal bovino ou 10%
soro de vitelo· 20 horas depois hidrocortisona (300 ng/ml) foi
adicionada ã metade das culturas. O meio de algumas
placas
foi trocado de 2 em 2 dias. Contagens de células, conforme qes
crito em Métodos.
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na densidade de saturação de 3 vezes em soro fetal bovino e

7

vezes em soro de vitelo (tabela V) indicando que na presença de
hidrocortisona soro fetal bovino suporta melhor o crescimento
que soro de vitelo.

Este efeito pode ser visto também na tabe-

la IV em termos de estimulação da sIntese de DNA.
ça do hormônio as células tornam-se achªtadas e

Na

fo~am

presenmonocama

da regular ao atingirem a densidade de saturação (em ambos

·os

tipos de soros).

«
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Fig. 24 - Efeito de hidrocortisona na velocidade de crescimento
de células ST1. A seta indica o ponto em que hidrocortisona(300
nglml) foi adicionada e
e. Controle: O o.
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o tempo de duplicação (TO) é também alterado por hidro
cortisona.

Quando o hormônio é adicionado a uma cultura

em

crescimento exponencial TO passa de 15 para 20 horas (fig. 24).
Esta alteração na velocidade de crescimento ocorre 13 a 14

ho-

ras após a adição de hidrocortisona.

o

efeito de hidrocortisona foi estudado também em colô

nia de células STl,obtidas segundo protocolo descrito no item 7
de Métodos.

Na ausência de hidrocortisona as colônias são

sorganizadas, frouxas

(com células fracamente aderidas urnas

deàs

outras) e apresentam maior grau de empilhamento no centro da co
lônia.

Na presença do hormônio as células da região central da

colônia são isométricas e fortemente aderidas urnas às outras.Co
lônias de células STl crescendo em 10% de soro foram
das a tratamento com baixo soro ou baixo

submeti-

soro + hidrocortisona

por 24 horas e, neste ponto,reestimuladas por adição de diferen
tes concentrações de soro.

A análise do padrão de

distribui-

çao de núcleos marcados/Por autorradiografia, encontra-se esquematizada na figo 25 e ilustrada na figo 26.

Na ausência

de

hidrocortisona a frequência de núcleos marcados é

proporcio-

nal à concentração de soro mas estes se encontram

distribuídos

homogeneamente por toda a colônia.

Por outro lado na presença

de hidrocortisona os núcleos marcados ficam restritos à periferia da colônia sendo que aqui (como em colônias de células 3T3)
o halo de núcleos marcados

é proporcional à concentração

de

soro.
Ao contrário da linhagem parental 3T3, células STl
queadas em suspensão de metilcelulose (item 11

de

pl~

Métodos)

?

O~cr.SORO

Q,2cr. SORO + H

0.5cr. SORO

0.5cr. SORO + H

1.0cr.· SORO

I,Ocr.

SORO + H

5,0% SORO

5,Ocr. SORO + H

Fiq. 25 - Esquema do padrão de marcação em colônias de células STl sub
concentrações de soro na presença e na ausência de hidrocortisona (300
escuros representam núcleos marcados.
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•

lO"

..~

•

f
Fig. 26 - Fotomicrografia ilustrando o padrão de marcaçao em co
lônias de cilulas STl na ausincia (a, b, c) e na presença
(d;
e, f) de hidrocortisona (300 ng/rnl): a) e d) 0,2% FCS; b) e
0,7% FCS; c) e f) 5% FCS. AUIl\ento: lOOX •.

e)
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desenvolvem colônias macroscópicas de cerca de 3 mm de diâmetro
em 21 dias (ver ilustração na figo 27).

Eficiências de plaque~

mento de 1 a 5% foram obtidas em meio metocel contendo 10%
soro enquanto com 0,2 a 5% de eoro a eficiência de
to foi sistematicamente zero.

de

plaqueamen-

Células STl plaqueadas em

metocel + hidrocortisona não formaram colônias.

Esta

meio

inibição

da formação de colônias por hidrocortisona não é devida à morte
das células uma vez que a remoção da hidrocortisona (por

lava-

gem e realimentação das placas com meio metocel sem hidrocortisona) 21 dias após o plaqueamento levou, aos 46 dias de plaqueamento, ao surgimento de colônias do mesmo tamanho e com a mesma
eficiência de plaqueamento apresentada, aos 21 dias, por culturas paralelas mantidas na ausência do hormônio.

3.4.

Análise da Atividade de Diversos esteróides Sobre

célu-

las STI
A ação inibitória de uma série de esteróides sobre

a

síntese de DNA foi Lnvestigada a fim de determinar quais

os

grupos funcionais necessários para a atividade inibitória.

Os
~

resultados são apresentados na figo 28 e na tabela VI onde fo
ram colocados dados comparativos da estimulação de células

3T3

pe~os

con

diversos esteróides.

~

possível verificar que: a) a

figuração do C-20 e C-2l de hidrocortisona (comum a todos

os

glicocorticóides) é necessária porque a substituição de -CH 2 0H
em hidrocortisona por -CH

3

em progesterona causa uma diminuição

acentuada na atividade inibitória e porque os esteróides sexuais
(que não possuem C-20 e C-2l) foram completamente inativos;

b)

o grupo -OH do C-I! que é essencial para atividade glicocorticóide
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Fig. 28 - Inibição da síntese de DNA em células STl por diversos esteróides; curvas de dose. Os esteróides foram adicionados a células carenciadas para soro. Após 20 horas de incubação, timidina 3H foi incorporada por 4 horas e a
incoreoração em DNA medida como descrito em Métodos. % de inibiçao foi
obtida por comparação de culturas tratadas com culturas
não
tratadas. o-o dexametasona; ~ hidrocortisona; !I-!1 desoxicorticosterona; 0--0 cortisona;Â - Â progesterona; V -"\7 17 '@-estradiol; ~-~ testosterona; O-O dihidrotestosterona.

~USH

& MALESH, 1959) nao é necessário para a atividade inibi-

tória em células STl porque desoxicorticosterona (que não

pos-

sui -OH no C-ll) e çortisona (que possui C=O no C-ll) são

bas-

tante ativos.

Portanto a atividade inibitória de esteróides em

células STl não correlaciona perféitamente com suas

atividades

glicocorticóides,;' enquanto a atividade estimulatória destes esteróides sobre células 3T3 segue perfeitamente a atividade glicocorticóide (THRASH et al., 1974 e resultados obtidos por nós,
apresentados na tabela VI) .

Tabela VI - Estimulação da síntese de DNA em células 3T3 e inibição da sínt
STl por diferentes' esteróides
Esteróide

Estimulação de células 3T3 "normais"

Inibição de c

concentração para

concentração

50% de estimulação

Estimulação relativa

máxima

50% de inibiçã

(ng/ml)

(%)

(ng/ml)

Dexametasona

1

100

1

Hidrocortisona

6

100

2

40

13

7

Desoxicorticosterona

a

Cortisona

inativo

Progesterona

,
t 'lVO a
lna

Estradiol

inativo a

Testosterona

inativo a

20
100

Dibidrotestost.erona

Os valores representam a média de 3 experimentos e foram calculados à part
como da fig. 28. Esteróides foram adicionados a células carenciadas para
Metodos.
a: inativo à conce~trações de até 10 3 ng/ml; b: ã 10 3 ng/ml (nenh
t.iva abaixo desta -concentraçao) •
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3.5.

Ação de hidrocortisona no ciclo celular
Resultados como os das figs. 23 e 24 sugeriram-nos

q~e

a açao de hidrocortisona podia ser específica para um ponto

do

ciclo celular anterior à fase S.

Particularmente interessava-

c
-nos saber se este ponto estaria na transição Go ~ Gl .

Para

testar esta hipótese, hidrocortisona foi adicionada à

culturas

crescendo exponencialmente na presença de 5% de soro.

Duran-

te as 13 horas seguintes o "pool" de células em S foi

estima-

do através de pulsos de timidina 3H e autorradiografia.

Os re-

sultados, apresentados na figo 29}revelaram que: a) a porcentagem de células em S permanece constante pelas primeiras 5

ho-

ras; b) à partir daí a porcentagem de células em S cai progressivamente por 6 horas atingindo então um novo "plateau".
resultados seriam exatamente os
apenas afetasse células em
é

provável

- em Gl.
c
estao

que

~ó

nao

Se esta

Gl,

esperados
5

ou

se hidrocortisona

mais

horas

sejam afetadas as
-

int~rpretaçao es~iver

Estes

antes de S;

células

correta, os

que
dados

c
da figo 29 permitem estimar Gl , como sendo de 5 horas, e S entre 6 e 7 horas (à partir do tempo necessáfio para a

porcent!

gem de núcleos marcados ir de um "plateau" a outro).
Os dados das figs. 24 e 29 indicam que hidrocortisona
nao deve interferir com o fluxo de células através da

mitose.

Portanto, se hidfocortisona for adicionada a uma cultura em eres
cimento exponencial, é de $e prever que o índice mitótico perma
c
necerá constante por um período de tempo igual a G1 + S + G2+M.
Esperava-se que este tempo fosse maior que 11 horas (Gl
menor que 15 horas (T

D

c

na ausência de hidrocortisona, que

+ S) e
repr~

senta uma boa aproximação do tempo médio de geração (PAINTER

&
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Fig. 29 - Cinética do efeito de hidrocortisona sobre células 5Tl
crescendo exponencialmente: Medidas do· Indice de marcação.
Hidrocortisona (300 9g/m1) adicionada em t
O. Pulsos de timidina 3H (1 hora, 10- M). Detalhes do protocolo em Métodos.

=

MARR, 1968).

Experiências deste tipo foram realizadas e os

sultados encontram-se na figo 30.

Conforme a previsão.

~nteFio+

o índice mitótico cai somente 14 horas após a adição do
nio.

horrnô.,

Era de se esperar que a queda fosse brusca urna vez que

mitose é, em geral, de curta duração.

re-

Note-se que o tempo

a
de

mitose pode ser calculado, com boa aproximação, à partir do Indi
ce mitótico (0,053) e do TD (15 horas) em crescimento
exponencia1 e " s teady-state", obtendo-se o valor de 0,6 horas. Levan:b-~
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em conta que Gl

=

c

+ 5

= 11

horas (da figo 29) , Gl c + 5 + G2 + M

14 horas (da figo 30) e que M

G2 deve ser igual a 2,4 horas.

.

=

0,6 horas, calcula-se

que

Aceitando-se o raciocínio

de-

senvolvido acima, e razoável concluir-se que hidrocortisona ca.u
sa diminuição na velocidade de

cr~scimento (T

D

passando de

15

para 20 horas) por aumentar o tempo médio de residência das cé
,

!

lulas no estado Go ou por diminuir a probabilidade da

-

çao Go

-+

transi-

C

Gl •

(/)

«

u
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-

~
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Fig. 30 - Cinética do efeito de hidrocortisona sobre células STl
crescendo exponencialmente:·Medidas do índice mitõtico.
()-{)
Controle (5% FCS) i ~ 5% FCS + hidrocortisona (300 ng/ml).
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Fig. 31 - Cinética do ~feito da redução do soro e/ou adição de
hidrocortisona sobre células STl crescendo exponencialmente:~e
didas do Indice de marcação. Pu1~os de t1mina 3H (1 hQra,10~7M).
Detalhes do protocolo em Método. 0--0 0,2% FCS; ~ Q,2' FCS
+ hidrocortisona (300 ng/m1); 0--0 5% FCS + hidrocortisoqa(300
ng/ml).

Dado que o efeito de hidrocortisona é muito mais
tuado em baixas concentrações de soro, um outro tipo de
ência também foi feitq.

ace~

expe~1

Células crescendo exponencialmepte

em
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5% de soro foram transferidas para 0,2% de soro ou 0,2% de so-

ro + hidrocortisona e

a porcentagem de núcleos marcados (fig.

31) e o índice mitótico (fig. 32) foram medidos periodicamente.
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Fig. 32 - Cinética do efeito da redução do soro e/ou adição de
hidrocortisona sobre células STl crescendo exponencialmente:Me
didas de índice mitótico 0--0 Controle (5% FCS); 0--0
0,2%
~CS; ~--~ 0,2% FCS + hidrocortisona (300 ng/ml).

A curva da figo 31 mostra que: a) como para o caso de 5% de so
ro, o índice de marcação não cai durante as primeiras 5

horas;

b) na verdade em culturas transferidas para 0,2% de soro

sem

hormônio existe uma tendência para aumentar o índice de marcaçao nas primeiras horas; c) após 5 horas o índice de
çao cai continuamente até níveis negligenciáveis no

marca caso

de
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0,2% + hidrocortisona, levando cerca de 20 horas para atingir
o mínimo.

Comparando as curvas da porcentagem 'de núcleos mar-

cados para 5% de soro + hidrocortisona (fig. 29) e 0,2% de soro + hidrocortisona (fig. 31), deve-se destacar dois pontos:a)
o ombro, durante o qual o índice de marcação é constante,
é
o mesmo (5 horas) e corresponderia a Gl c ; b) o tempo durante o
qual o índice de marcação cai (desde o "p l a teau" das primeiras
5 horas até o seu valor mais baixo, período este que deve

ser

igual ao comprimento de S) é muito maior para 0,2% de soro +hi
drocortisona (de 6 a 7 horas).

Este último resultado

que a redução do soro no meio de cultura diminui a

sugere
velocida-

de com que as células atravessam S, muito embora não interfira
com a entrada em S das células que já estão comprometidas
a replicação do DNA.

com

Situação equivalente já foi focalizada no

caso de células 3T3 (fig. l7a).
Os dados de índice mitótico (fig. 32) estão de acordo
com estas

interpret~ções.

culturas para 0,2% de

~oro

Três horas após a transferência das

+ hidrocortisona (ou para 0,2%

soro somente) o índice mitótico cai bruscamente para

de

atingir

um patamar cujo valor é 50% mais baixo e que é mantido por cer
ca de 17,5 horas (e
te nulo).

à

24 horas o indice mitótico é praticamen-

Se o "pool" de células em G2 não fosse afetado pelo

tratamento mqS o fluxo de células através de S fosse diminuido,
\

os resultados da figo 32 seriam exatamente os esperados.
Em conclusão pode-se dizer que há dados convincentes
indicando que hidrocortisona interfere apenas com a
passagem
c
de células de Go para Gl , e~quanto a redução do soro
parece
causar dois efeitos: diminui a probabilidade da

transição

-88-

Go

-+

Glc e aumenta o tempo necessário para as células atraves-

sarem S.

3.G.

Efeito de Hidrocortisona Sobre a Reestimulação de Células
STl Carenciadas para Soro

Uma vez verificado que hidrocortisona interfere
c
a transição Go -+ Gl , tornou-se de interesse saber se a

com
res-

posta de células carenciadas à reestimulação por soro, era alte
rada pelo hormônio.

Células STl foram carenciadas por 24 horas

em 0,2% de soro ou 0,2% de soro + hidrocortisona e, em
da) reestimuladas por adição de soro.

segui-

O "lag" que precede a sín

tese de DNA foi medido pela incorporação da timidina 3H em
(fig. 33) ou pela porcentagem de núcleos
Estes resultados mostram

clarament~

marcados (fig. 34a e b)

que o "lag" é maior (14 ho-

ras) na presença de hidrocortisona do que na sua ausência
horas).

DNA

(10

A onda de mitoses (fig. 35) das células tratadas com o

hormônio também apareceu defasada de 4 horas em relação às célu
las não tratadas, indicando que a diferença se encontra no
ríodo anterior a S (ver tabela VII).

pe-

Estes resultados são, por
(

tanto, coerentes com a proposição de que hidrocortisona interfe
re somente com a transição Go ~ Gl c .

3.7.

Ação de Fatores de Crescimento Sobre Células STI
O corpo de resultados apresentados até aqui mostra que

é inapropriado chamar o efeito de hidrocortisona sobre
STl de ação inibitória como o fizemos inicialmente.

Na

células
verda-

de o hormônio induz uma alteração estrutural nestas células,que
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Fig. 33 - Cinética de reestimulação da sIntese de DNA em células
STl tratadas ou não com hidrocortisona. C>--i> 0,2% FCS; ()--{) 5%
FCS; . !I-!1 0,2% FCS + hidrocortisona (300 ng/ml); o-o 5% FCS
+ hidrocortisona (300 ng/ml); ~-~ 0,2% FCS + hidrocortisona; es
teróide removido em t = O.

leva à transição do fenótipo transformado para o "normal". g des
necessário enfatizar a importância que teria a elucidação do mecanismo envolvido nesta ação de hidrocortisona.
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Fig. 34 - Cinética (após reestimulação)da entrada em S por células STI não tratadas (a) ou tratadas com 300 ng/ml de hidrocortisona (~). 0--0 0,2%-FCS; ~ 5% FCS
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Fi~. 35 - Cinética(após reestimulação)da entrada em M por célu
las STI não tratadas (b) ou tratadas com 300 ng/ml de hidro
cortisona (~). !I-!1 e- ()---f) 0,2% FCSi o-o e 0-0 5% FCS.
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Tabela VII - Estimativas de Gl e T (Gl + S + G2) na reestimulação de célula

(Gl+'H _ Gl- H)

Cinética de in.corporação

1) 14,5

1) 10,4

1) 4,1

de ti.Jirl.dina

2) 14,5

2)

10,6

2) 3,9

2) 13,9

2) 10,1

2) 3,8

3 H em DNA

í.ndi.ce de marcaçao

índice mitótico
+8

-8

T+H

2)

21,

GI
e GI
representam o tamanho do "lag" que precede a sintese de.DNA (em
tratadas com hidrocortisona ou não tratadas, respectivamente.T+H e T-H são
valente a GI + S + G2 para células tratadas e não tratadas, respectivament
ficamente à partir de curvas como aquelas apresentadas nas figs. 34'a e b.
ram feitas à partir de curvas de indice mitõtico como as da figo 35.- Os-nÜ
pondem à estimativas obtidas de 2 experimentos totalmente independentes.
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Procurando levar avante a análise deste
nau-se lógico perguntar se

mecan1smo,to~

hidrocortisona alterava a

respo!

ta de células STl a fatores de crescimento de natureza conheci
da.

Assim, a atividade de diversos fatores que estimulam

síntese de DNA da linhagem parental 3T3 foi testada em
las STl, na

pres~nça

e na ausência de hidrocortisona.

mo dos dados obtidos é apresentado na tabela IV.

a

céluUm resu

Verificou-se

que apesar de hidrocortisona induzir, em células STl, alta dependência para soro e "inibição de contacto", a célula perman!
ce sem resposta a EGF, PF, somatomedinas e PGF 2a . Somente insulina e albumina bovina são ativas: na ausência de hidrocort1
sana a atividade destes fatores é somatória (fig. 36a) e,
presença do hormônio, é sinergística (fig. 36b).

A

na

ativida-

de da albumina parece ser devida a um contaminante não dializã
vel, o qual pode ser um fator de crescimento ainda desconhecido.

a

b

~

-

)(

2

3

4 5

10

20

I

2

3

CONCE~TRACÃO (mg/ml)

4 5

10

20

Fig. 36 - Atividade estimulatória de insulina e albumina de saro
bovino (BSA) sobre a síntese de DNA de cé~~las STl a) na ausên
cia de hidrodartisona; b1 na presença de hfdrocortisona (300ng/rnl) 0-0 e d-O BSA; (}--0 e 11-11 BSA + Insulina(l ~g/m1.).
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A atividade de proteases, como tripsina e trombina,na
estimulação da síntese de DNA de células STl foi testada.
resultados foram negativos tanto na ausência como na

Os

presença

de hidrocortisona.

3.8.

Ação de Hidrocortisona Sobre Tumores Induzidos por células STl
Como vimos, células STl em cultura apresentam uma

sé

rie de características de células transformadas: empilhamento,
alta densidade de saturação, crescimento em suspensão,

etc.

Testes de tumorogenicidade em camundongos "nude" (item 13

de

Métodos) revelaram que, ao contrário da linhagem parental 3T3,
células STl são capazes de induzir tumores em animais (fig. 37
e tabela 111).

A análise histopatológica destes tumores (item

13 de Métodos) indicou tratar-se de fibrosarcomas com alto grau
de anaplasia, alto índice mitótico e com propriedades invasi vas acentuadas (fig. 38).

Vimos

a~nda

qUe, em cultura,

hidro~

cortisona induz, reversivelmente, a transição do estado transformado para o estado normal (crescimento ordenado, baixa densidade de saturação, incapacidade de crescer em suspensão,etc) .
A definição destes fenótipos em cultura é, entretanto, opera cional, não se sabendo se têm correspondência com a fisiologia
do animal intacto.

Daí ser necessirio efetuar testes "in vivo".

Procuramos investigar, então, se esteróides ativos em
, cultura eram capazes de inibir o crescimento de tumores induzi
dos em animais.

Os resultados, que podem ser vistos na

tabe

la VIII, mostram claramente a inibição de crescimento tumoral
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Fig. 37 - Efeito de hidrocortisona no crescimento de tumores
induzidos por células STl em camundongos "nude". Aspecto dos
an~ais aos 38 dias de experiência a) Controle (não tratado);
b) Injetado periodicamente com dexametasona (10 ~g/animal).
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Fig. 38 - Cortes histológicos de tumores induzidos por células
STl em camundongos "nude": a) Controle (não tratado); b) injetado periodicamente com dexametasona (10 ~g/animal). A
seta
indica células em divisão. Aumento: 640X.
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tumo~es

Tabela VIII - Efeito de dexametasona no. crescimento de
induzidos em camundongos "nude" por células STI

Animal
~

numero

Injeções

de

dexametasona

Peso do animal

Peso do tumor

(g)

(mg)

I

22,1

194

2

23,7

202

4

20,7

242

5

18,5

86

6

+

15,3

22

7

+

15,0

29

7 animais de 4 semanas foram inoculados com 1;5 x 10 6 células
cada um. Aos 20 dias todos os animais apresentavam tumores pal
páveis (de 0,5-1,0 cm). Neate ponto alguns animais passaram i
receber injeções subcutâneas de dexametasona (10 ~g/animal cada
2 ou 3 dias). 18 dias depois os animais foram sacrificados
e
os tumores dissecaQos. Animal n9 3 morreu antes do té~ino da
experiência.

provocado por dexametasona.

Além disso a análise histopatolõ-

gica revelou crescimento bloqueado (virtual ausência de
ses) e um grau muito menor de malignidade (fig. 38).
resultados são encorajadores pois indicam que o hormônio

mitoEstes
é

ativo também "in vivo".

3.9.

Níveis Intracelulares de cAMP em Células STl
Evidentemente estavamos interessados em obter informa

çoes sobre o mecanismo de ação da hidrocortisona ao nível bioquímico.

Como cAMP tem sido apontado como mediador importante
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1974)p~

na regulação do crescimento celular (SHEPPARD & BANNAL,
receu-nos razoável investigar se o hormônio induzia

altera -

ções nos níveis intracelulares de cAMP em células ST1.
Medidas de cAMP foram feitas pelo método de
(1970).

GILMAN

Células STl crescendo exponencialmente em meio conten-

+ 0,5) pmoles de cAMP por mg
do 5% de soro apresentam 9,5 (proteína.

A adição de hidrocortisona a culturas neste

gio não alterou significativamente o nível de

cAMP.

de
está-

Já o ca -

renciamento das células por 24 horas em 0,2% de soro, levou

a

um aumento do nível de cAMP para 20,5 (~ 0,5) pmoles/mg de proteína.

Na verdade a redução do soro no meio de cultura

a um rápido aumento de cAMP.

leva

Assim, 1 hora após a transferên -

cia de células de meio contendo 5% de soro para meio sem
o nível de cAMP atinge 26,0 pmoles/mg de proteína.

soro,

Este aumen-

to do cAMP intracelular de células ST1, em resposta à

redução

do soro no meio de cultura, tem sido encontrado éntre todas

as

linhagens de fibroblastos estudadas, devendo ser, portanto, uma
propriedade comum.

Quando hidrocortisona esteve presente duran

te·o carenciamento (24 horas em 0,2% de soro), o nível de

cAMP

foi o mesmo que aquele encontrado na ausência do hormônio, isto
é, 21,0 pmoles/mg de proteína.

Portanto não conseguimos detec-

tar nenhum efeito de hidrocortisona sobre os níveis intracelula
res oe cAMP em células ST1.

3.10.

Alterações Morfológicas de Células ST1: Efeito de Soro,
cAMP e Hidrocortisona
A ação de hidrocortisona sobre células STl é do

tipo

pleiotrópico; logo era importante fazer uma inspeção cuidadosa
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dos efeitos do hormônio sobre a célula, na tentativa de encontrar indicações de seu efeito primário.
Como já foi mencionado, hidrocortisona torna

~s

célu-

las,STl mais achatadas e aumenta sua adesão tanto à superf1cie
da placa de cultura como às células vizinhas.

Estas observa "~

,

ções indicam que estão ocorrendo alterações na superfície
lar.

Na verdade STI apresenta alterações morfológicas

muns para fibroblastos, alterações estas que dependem do

cel~

incocom-

plexo membrana-citoesqueleto e que fornecem sugestões intereasantes sobre o possível efeito primário de

hidrocortison~.

Um aspecto muito interessante de células STI é a dramática alteração morfológica que sofre quando o soro é retirado do meio. ,Assim, quando transferidas para meio sem soro,IOO'
das células se arredondam em apenàs 30 minutos adquirindo

'

'0

aspecto da' fi_g~ 39.
Est~

fen&meno de

arredon~amento

não é bloqueado

inibidores de s1nteae de proteína ou RNA.

P9~

Citocalasina B tam-

bém não interfere com o fenômeno mas colchicina bloqueia

oom-

pletamente o arredondamento, mostrando que se trata de processo dependente de microtúbulos.
Concentração de 0,2% de s9roé suficiente para evitar
o arredondamento das células.

Albumina bovina substitui par-

cialmente o soro, porém os diversos hormônios ou fatores pro.

teicos testados

·1

(~nsulina,

ACTH, somatomedinas e PF) ou comb1-

naçoes deles, não tiveram qualquer
to provocado pela retirada de soro.

efeit~

$obre o arredondamen
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~--oe

Fig. 39 - Alteração morfológica provocada pela retirada do soro ou por adição de cAMP a culturas de células STl. a) Contra
le (não tratado); b) t~atado por 30 minutos em meio sem
sorõ
ou 30 minutos em meio contendo 5% de soro + 100 mM cAMP. Aumento: l50X.

-100Durante estas experiências uma observação interessante foi feita: verificou-se que a adição de cAMP ao meio de cul
tura contendo altas concentrações de soro causa 100% de arredondamento (fig. 39) mimetizando o efeito da retirada do soro.
Tanto cAMP como dibutiril-cAMP provocam o arredondamento

na

presença de 5% de soro, porém 5' AMP ou cGMP. não têm . qualquer
efeito.

Esta observação sugere que

c~~

desencadearia o arre-

dondamento agindo a nível de micfotübulos.

-

Como mostra a figo 40a hidrocortisona nao impede
o arredondamento provocado pela retirada do, soro ocorra

que
mas

acelera o retorno das células ao estado natural (achatadas).Na
ausência de·hidrocortisona, albumina, em baixas

concentrações

(0,2 mg/ml) não tem efeito sobre o arredondamento (fig. 40b)po
rém em concentrações de 1 e 5 mg/ml o arredondamento é

retard~

do (100% atingido apenas depois de 5 horas), como mostram
figs. 40 c e d.

Na presença de hidrocortisona,

p~rém,

as

albumi-

na ('1 e 5 JUg/ml) inibe totalmente o arredondamento.
Na figo 41 encontram-se as cinéticas do processo

de

arredondamento provocado por diversas concentrações de cAMP na
presença e na ausência de hidrocortisona.

Foi possível

veri-

ficar que este esteróide bloqueia o arredondamento

provocado

por cAMP.

dependen-

E mais ainda: este efeito bloqueador é

te da síntese de proteína, uma vez que cicloheximida impede t2
talmente a ação inibitória de hidrocortisona, conforme mostra
a figo 42.
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mg/ml alb~ina; d) MSS + 5,0 mg/ml albumina. C)-;J na ause~
cia de hidrocortisona; ~ na presença de h1drocort1sona
(300 ng/ml).

Neste ponto tornou-se interessante verificar 8e e,tas alterações morfológicas po4iam interferir com a r •• st~m~

-

lação da síntese
de DNA em c'lulas carenciadas para loro.Cul
.
turas carenciadas foram reestimuladas, por adição de

102;'0,
I

e, ap6s diferentes intervalos de tempo transfer1d.1 paramaio

Cf)

j'ot
o
o

w

a:
a:

cf:

li)

cf:
..J
:J
..J

s

II~Õ4M

IÕ M

Ir

-H

/~~/~H

.o~

IÕ

3

M

lu

~/1\ ~

·W

u

I ,.../'

UJ

o

*

o

YJ.{,~

I 111
5

10

22

5

10

22

5

HORAS APÓS ADICÃO DE cAMP

Fig. 41 - Cinética do proc~sso de arredondamento induzido por cAMP na pres
centrações de cAMP: a9 10- Mi b) 10- 4 M; c) 10- 3 M. ~
na ausência d
~
na presença de hidrocortisona (300 ng/m1).

-103-

Cf)

<!

()
()

o
w

a::
o:
«

+ CH + H

()

o
o«
z
o

o

50

+CH

10

Cf)

«

....J

::>

....J

..w
U

w
O

5

aSl

10

24

HORAS APÓS ADiÇÃO

Fig. 42- Efeito de hidrocortisona e cicloheximida no arredon
damento provocado por cAMP em células STl.
Hidrocórtisonã
(300 ng/ml) e cicloheximida (1,5 mM) adicionados ém t = O.Nos
tempos indicados cAMP (10- 4 M) foi adicionado e a % de células arredondadas determinada 1 hora depois.

sem soro.

Os resultados de medidas da

tram-se na figo 43.

~íntese

de DNA, enc9n-

Detalhes do protocolo para este tipQ

de

experiência podem ser vistos na legenda da mesma figura.

E~

tes resultados indicam que se a transferência para meio

sem

soro for feita até 3 horas de reestimulação (células no

iní-

cio de Gl) a reestimulação não ocorre.

Se a transferência for

feita 14 horas após a adição de soro, a reestimulação da s!n~
tese de DNA ocorre normalmente.

~

importante lembrar que

14

horas após a adição de soro a maior parte das células já está,
c
no mínimo, comprometida (Gl ) com o processo

de síntese

~e

-104de DNA (e uma boa parte já está em S).

Estes resultados indiproce~

cam, portanto, que o arredondamento não interfere com o

so de síntese de DNA se este já tiver sido desencadeado ou com
o seu desencadeamento em células já comprometidas. Deve-se lem
brar que a reestimulação de células carenciadas com soro

du-

rante 3 horas, seguida de transferência para 0,2% de soro, leva a "uma eficiente estimulação da sintese de DNA.
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Fig. 43 - Efeito de arredondamento sobre a reestimulação de cé
lulas STl carenciadas para soro. a) Adição de soro (5% FCS)
t = O. Nos tempos indicados (45 min, 3 h, 14 h) culturas foram lavadas e transferidas para meio sem soro.
Incorporação
de timidina -3H em DNA, entre 15 e 24 horas.
Culturas não re
estimuladas transferidas para meio sem soro;
culturas rees=
timuladas transferidas para meio sem soro.b)Controles: sem lavar ou lavadas porém transferidas para meio contendo 0,2%
de
soro (~) ou 5% de soro ([J).
_

em

Numa tentativa de conclusão final podemos dizer
as observações relatadas nesta seção sugerem que

que

hidrocorti-

sona pode estar causando todos os seus efeitos através da indu
çao de uma alteração estrutural (dependente da síntese de prote!
na)

ao nível do sistema superfície

celular~membrana-citoesqu~
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4.

4.1.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE

C~LULAS

ADRENAIS Y-1

Efeito de Soro
Células adrenais Y-l crescendo exponencialmente, quan-

do submetidas à remoção total ou parcial do soro, respondem com
uma diminuição da

sIntes~

de DNA (fig. 44).

No entanto

nlvel significativo de sIntese de DNA permanece

N

mesmo

um
após

-x

'O

-c

-o
C

C-

......

E

CO

o

12

24

36

48

horas após reduçao do soro
Fig. 44 - Cinética do efeito da redução do soro sobre a slntese
de DNA em células Y-l. Pulsos de timidina 3H de 30 minutos. De
talhes do protocolo em Métodos.
0--0 Culturas mantidas em si
de soro (FCS); ~ culturas transferidas em t = O para
meio
~ontendo 0,2% FCSi 6--6
culturas transferidas em t = O
para
meio sem soro.
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Fig. 45 - Alteração morfológica provocada por ACTH e cAMP em
células Y-l. a) Controle (não tratadas); b) após 5 horas em
ACTH (0,6 U/ml); c) apór 5 horas em cAMP (10- 3 M); d) aspecto da variante AR-l (na presença ou na ausência de ACTH 0,6
U/ml). Aumento: 150X.

-Lot-
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48 horas na total ausência de soro, indicando que as células en
tram num estado de repouso parcial ou relativo.

Estas células

podem ser reestimuladas e na figo 45 encontra-se resultados
resposta à diferentes concentrações de soro quanto à

da

síntese
,

de DNA.

Esta resposta foi proporcional à concentração de soro

sendo máxima em 10% de soro (estimulação de 7 vezes).

O

grau

de estimulação de células Y-l com alta concentração de

soro

foi variável: comumente conseguia-se 4 a 10 vezes, porém
res de 30-40 vezes foram encontrados.

valo-

Esta variabilidade é de-

vida a diferentes níveis de síntese residual de DNA antes

da

reestimulação.

4.2.

Efeito de Hormônios e Fatores de Crescimento
O efeito de uma série de hormônios e fatores de cresci.

mento na síntese de DNA de células Y-l foi testadq,
descrito no item 18 de Métodos.
preparaçoes impuras de TSH (até 5

conforme

Hidrocortisona (100-300 ng/ml),
~g/ml),

GH até 5 ~g/ml) foram totalmente inativos.

FSH (até 5

~g/ml)

Preparações de

e
LH,

por outro lado, foram estimulatórias à 0,5 ~g/ml e inibitórias

à 2

~g/ml

(fig. 10) indicando a presença de substâncias de efei

to antagônico nestas preparações.

Como mostra a figo 10, a

pr~

paração de PF é 200 vezes mais ativa que extrato cru de pituit!
ria, 10-20 vezes mais ativa que preparações impuras de LH
além disso, não contém inibidores da síntese de DNA.

~

e,

impor

tante ressaltar que hidrocortisona e insulina não alteram
efeito estimulatório dado por PF.
de·~hidrocortisona

o

Assim, o efeito sinegístico

sobre a atividade de PF, observado com fibro-

blasto 3T3, não ocorre com células adrenais Y-l.

-lQ9Efeito de ACTH e cAMP

4.3.

o único hormônio clássico que apresentou efeito sobre
síntese de DNA destas células foi ACTH.
figo

45

Conforme

ilust~aQo

este hormônio provoca também uma resposta

na

morfo16giQa

dramática de arredondamento em células Y-l e este efeito
ser mimetizado por adição de cAMP ao meio.

pode

A cinética do proce.

de

so de arredondamento provocado por diferentes concentrações
ACTH em 2 concentrações diferentes de soro, pode ser
figo 46.

~

após 5 horas

possível notar que: a) resposta máxima é
d~

v~st4

Q.

consegQ~da

exposição ao hormônio; b) concentrações mais

tas de ACTH são necessárias na Pfesença de 10% de soro do
em 0,2% de soro; c) o efeito tende a ser reversível na

~l

que

presença

de concentrações subõtimas de ACTH.

fi)

O
'O

IQQ,

.g

a

Ib

c:
o

'O

e
t-

o

fi)

.E

~

50

-o

::J

~

III
o
horas ap6s ad I Cão de ACTH
Fig. 46 - Cinética do processo de arredondamento provocado por

diferentes conoentrações de ACTH ~ meio con,tendo 0,2' Fes (a)
ou 10% FCS (e). coneentra90es de ACTH em mU: 0--0 0,11 e--I
10; CJ-CJ 100; &-!I 600; 1;.---1;. 1200.
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o efeito de ACTH sobre a síntese de DNA de células Y-l
.pode ser visto nas curvas de dose apresentadas na figa

47. Este

hormônio teve atividade inibitória tanto em baixa como em
concentração de soro.

alta

Em 0,2% de soro, 0,1 mU/ml causou

25%

de inibição e 50% de inibição foi atingida com 3 mU/ml.
tas concentrações de soro foram

neces~árias

Em al-

concentrações

mais

altas de ACTHi assim, em 10% de soro, 10 mU/ml causaram

ape-

,

nas 10% de inibição e 50% de inibição exigiu 70 mU/ml.

Nas mes

mas condições, ACTH não teve efeito algum sobre a síntese de DNA
de células 3T3 ou STl.

100,----------------------------,

o

l<t
O

CO

Z

on-:::=::::=----...L------...L------..L-:-----~

IÕ'

tO

10·

10'

mU de. ACTH
Fig. 47 - C'urvas de dose de ACTH para células Y-l na presença
de 0,2% FCS (~--~) e 5% FCS (0--0).

-111-

o efeito inibitório de ACTH sobre células Y-l foi

p~i

...

observado por MASUI & GARREN (1971) os quai$

postula-

ram que a ação deste hormônio era mediada por cAMP.

Podemos

meiro

verificar que cAMP e dibutiril cAMP inibem a síntese de

DNA

em concentraçoes
maiores que 10 - 3
M (10·4 M tendo efeito

mui-

to reduzido e 10- 5 M não tendo qualquer efeito) enquanto

cGMP

não teve qualquer efeito (estimulatório ou inibitório) •

4.4.

Cinética da Reestimulação de Síntese de DNA
A resposta de células Y-l a soro e PF foi analisada

em experiências cinéticas.
figo 48

~

e

e indicam

Os resultados, apresentados

que: a) células Y-l em repouso

na

respon~

dem à adição de soro ou PF com uma onda de síntese de DNA

a

qual ocorre apenas após um "lag" (Gl) i b) este "lag" é o mesmo
para células estimuladas com soro ou com PF (e igual a 11 ho-

ras)i c) Gl é idêntico ainda

pa~a

células estimuladas com di-

ferentes concentrações de sorOi d) a velocidade de entrada em
S é proporcional à concentração de soro e PFi e) diferenças na
magnitude de resposta são devidas a diferente número de
lulas entrando em S (fig. 48 b).

Portanto respostas de

cémagn~

tudes diferentes não são devidas ã alteração no tamanho

de

Gl mas sim à diferente proporção de células entrando em S.

4.5.

Ação de ACTH no Ciclo Celular
A ação inibitória de ACTH sobre a estimulação

dada

por PF foi investigada usando o protocolo descrito na legenda
da figo 49.

Os resultados, apresentados nesta figura,mostram
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Fig. 48 - Cinética de reestimulação da síntese de DNA por soro
e PF em células Y-l carenciadas para soro. a) Incorporação de
timidina 3H em DNA; b) índice de marcação ~ Controle (n~o
estimulado); 0--0 5% FCS; C~ 0,75% FCS; 6--6 1 ~g/ml PF.

que ACTH adicionado 2 horas antes

ou até 2 horas depois de PF

bloqueia totalmente a estimulação dada por PF.

A adição

de

ACTH de 6 horas em diante, porém, permitiu a expressão da atividade estimulatória de PF com magnitudes crescentes. Estes re
sultados sugerem que após estimulação com PF as células

que

progridem em direção a S ficam resistentes à ação de ACTH apenas após 6 horas de estimulação.

A partir deste ponto o núme-

ro de células resistentes a ACTH aumenta progressivamente
mesma forma que a função entrada de células em S.

Corno

da
o

"lag" observado para entrada em S foi de 11 horas, pode-se dizer que as células estimuladas por PF ficam resistentes
acão de ACTH 5 horas antes da entrada em S.

à
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Fig. 49 - Cinética da inibição, por ACTH, da atividade estimula
tória de PF. a) Células Y-l carenciadas para soro foram estimü
. ladas com 1 g/ml PF em t ~ O. Nos tempos indicados, ACTH (O,b
U/ml) foi adicionado a culturas estimuladas (CJ) e não jstimuladas (~); b) Contrles (sem adição de ACTH). Timidina H foi
incorporada entre 13 e 32 horas.

Os resultados apresentados acima nos

indicar~

lulas Y-l só seriam sensíveis a ACTH se estivessem num
anterior a Gl c . Procurando analisar esta idéia mais a

que çéperíodo
fundo,

outro tipo de experiência foi feito: células em crescimento exponencial, em meio contendo 10% de soro, receberam ACTH •. Periodicamente for~ efetuados pulsos de timidina,3 H e a
gem de núcleos marcados foi medida.
tados na figo

~O.

Os resultados são

porcentaapresen~

Verificou-se que o índice de marcação perma-

nece constante pelas primeiras 5 horas e depois cai continuamen
te pelas 7 horas seguintes até agingir níveis negligenciáveis.
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Fig. 50 - Efeito de ACTH no índice de marcação de' células Y-l
crescendo exponencialmente. 0--0 Controle (10% FCS), ~
Tratadas com ACTH (0,6 U/ml).

Durante as primeiras 14 horas após a adição de ACTH a velocidade de crescimento não se altera e o índice mitótico
ce constante conforme mostram os dados da figo 51.

perman~

Estes re-

sultados mostram claramente que somente células pós-mitóticas
que estão 5 horas antes de S são sensíveis a ACTH.

A situa -

çao de ACTH em relação ã células adrenais é, portanto,
semelhante à de hidrocortisona em células ST1.

muito

Logo, podemos

adotar a mesma interpretação, isto é, células em Go são blo queadas por ACTH mas assim que entram em Gl c tornam-se resistentes a ACTH.
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Fig. 51 - Efeito de ACTH na velocidade de crescimento e no in
~ice mitótico de células Y-l crescendo exponencialmente.
Cur
vas de crescimento de culturas não tratadas (0--0) ou trata~
das com 0,6 U/ml ACTH (~--~)'.
!ndice mitótico de culturas não
tratadas (e--e) ou tratada~
com
"
. 0,6 U/ml ACTH (Â--Â).

S.

ANALISE DO COMPORTAMENTO DO
LULAS ADRENAIS Y-l e

VA~IANTE

RESISTENT~

AR-l DERIVADO DE

C~

A ACTH

Desde que foi descoberta (MASUI & GARREN, 1971)

que

ACTH inibe o crescimento de célula~ adrenais, foi proposto que
esta ação do hormônio era mediada por cAMP.

Entretanto, após

esta sugestão inicial, nenhum progresso foi feito.
Levando em conta que: a) o efeito de ACTH sobre célu
las Y-l é muito semelhante ao efeito de hidrocortisona

em

-116células STl; b) como vimos, o efeito primário de hidrocortisona parece ser a nível do citoesqueleto; c) cAMP pode

exercer

"atividade" ao nível de componentes do citoesqueleto; d) o citoesqueleto parece ser um mediador (e talvez o mediador centraI) importante na transição Go + Gl c ; e) ACTH leva ao arredondamento de células Y-l, alteração esta que depende da ativi
dade do citoesqueleto - ocorreu-nos tentar um método de sele ção de mutantes de células Y-l resistentes a ACTH.

Estes

tantes seriam muito úteis ao estudo dos mecanismos de ação

mude

ACTH em células adrenais.

5.1.

Isolamento da Linhagem AR-l

o método de

s~leção

consistiu no

~solamento

de célu -

las Y-l que nao se arredondavam com ACTH e posterior teste

de

resposta a ACTH e cAMP.
A seleção envolveu tratamentos sucessivos de

cultu-

ras de células Y-l com o hormônio, remoção das células arredon
dadas e recuperação

da~

população enriquecida em

células achatadas.
célUl~s

Uma vez obtida uma

achatadas na presença do hor-

mônio, procedeu.,..'se à clonag~m(item 8 de Métodos) e isolamento
de colônias com morfologia alterada em relação à linhagem
rental Y-l.

Este procedimento levou ao isolamento do

te designado AR-l o qual apresenta as

segu~ntes

pa-

varian-

caracterlsti

cas: a) morfologia do tipo fibroblasto; b) alta eficiência
plaqueamento (maior que 50%); c) baixa densidade de

de

satura..

ção; d) TO de 24 horas em meio contendo 10% de soro; e) ausência de arredondamento na presepça de ACTH.
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Os variantes de células Y-l resistentes a ACTH isoladas anteriormente (SHIMMER, 1969, 1972) respondem a cAMP.

Por

outro lado o variante isôlado por nós não arredonda na presença de cAMP (em concentrações de até 1

5.2.

mM) •

Efeito de Soro, Hormônios e Fatores de Crescimento
Os resultados, apresentados na tabela IX mostram

que

a carência de soro leva à diminuição acentuada da síntese

de

DNA (as células entram em repouso) e que estas células
ser reestimuladas por soro e PF.
çao dada por soro e PF.

podem

ACTH não altera a estimula -

O resultado mais surpreendente,

po-

rém, foi a estimulação da síntese de DNA dada por ACTH

(de

250%) uma vez que a. linhagem parenta1 Y-l é totalmente
I

inibi-

da por este hormqnio e que outras linhagens testadas (3T3
STl) não mostraram qualquer resposta a ACTH.

A curva de

e
res-

posta de dqse a ACTH na presença de 0,2% de soro é apresentada
na figo 52.

Concentrações mais altas (1,2 U/ml) causaram alte

ração morfológica após 6 horas e lise de 100% das
20 horas de incubação.

c~lulas

após

A mesma curva, feita em 8% de soro,não

revelou efeito algum de ACTH sobre a síntese de DNA.
A resposta a o~tros hormônios foi também testada. Insu~ina

nao teve efeito algumenqpanto hidrocortisona apresentou

estimulação de cerca de 45% da s.íntese de DNA (resultados
mostrados) .

não

Além disso a estimulação dada por PF não é pote~

ciada por hidrocortisona (à semelhança da linhagem parental Y-l
e ao contrário do observado para fibroblastos 3T3).
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Tabela IX - Atividade estimulatória de soro, PF e ACTH sobre a
síntese de DNA de células AR-l

cpm/placa
Controle (0,2% FCS)

1350

Soro (10% FCS)

14100

PF (1,0 Ilg/ml)

14400

ACTH (300 mU/ml)

3300

Soro (10% FCS) + ACTH (300 mU/ml)

12500

PF (1,0 Ilg/ml) + ACTH (300 mU/ml)

12300

Atividades medidas de acordo com protocolo descrito em Métodos

...,
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ACTH (mU/ml X 10 .)
Fig. 52 - Curva de dose de ACTH para células AR-l na presença qe
0,2% FCS. Atividade estimulatória da síntese de DNA medida co~
mo descrito em Métodos.
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Efeito de cAMP

o efeito de cAMPsobre a síntese de DNA pode ser visto na tabela X.

Verificou-se que a adição deste nucleotídeo a

células em repouso não causa efeito algum (o pequeno efeito inibitório observado não parece significativo).

Além

dis~o

a

estimulação dada por Pf não é afetada por cAMP.

Tabela X - Efeito de cAMP sobre a atividade estimulatória

de

PF e soro na síntese de DNA de células AR-l

cpm/placa
Controle

(~,2%

670

FCS)

cAMP (10- 3 M)
cAMP (10 -4 M)
cAMP (10- 5 M)

570

PF (1 ]..lg/ml)

6470

PF (1 ]..lg/ml) + cAMP (10- 3 M)

6420

Soro (10% FCS)

5400

Soro (10% FCS) + cAMP (10- 3 M)

5050

At:i,vida~es

680

670

medidas de acordo com protocolo descrito em Métodos.
.

.

~

Medidas do efeito de ACTH no conteudo de cAMP intrace
lular foram feitas pelo método descrito no item 14 de Métodos.
Resultados preliminares mostraram que o cAMP intracelular
células crescendo

exponencialrn~nte na.

de

presença de 5% de soro é

de 15,5 pmoles/mg de proteína e que 3 vezes este valor foi obtiâo quando as células foram incubadas durante 1 hora com

~CTH.
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~

possível notar, portanto, que o variante postulado

no início desta seção pode ser obtido.

Este resultado

por

si só sugere que ACTH e/ou cAMP bloqueiam a transição GO~Glc,
agindo ao' nível do citoesqueleto.

Além disso esperamos

a exploração destes mutantes traga, no futuro, novas
ções importantes.'

•

que

informa

-121-

IV.

1.

C~LULAS

NORMAIS E

DISCUSSÃO

C~LULAS

TRANSFORMADAS

Fibroblastos 3T3 em cultura apresentam pelo

menos

dois tipos de manifestações do controle de crescimento: alces
sação reversível de crescimento na presença de altas concen trações de soro, após formação de urna monocamada
te de células (TODARO et aI., 1965); b) alto

confluenrequerimento

para soro, ou seja, o crescimento é dependente de altas
centrações de soro (HOLLEY & KIERNAN, 1968).

con-

Por outro lado,

células 3T3 transformadas (por agentes quimicos e físicos
por infecção com virus SV40) não param de crescer ao

ou

atin -

gir confluência (SAMBROOK, 1972) ou ao serem submetidas à carência de soro (ARMELIN, 1973).
Estas diferenças foram, por muito tempo, correlacionadas com a habilidade de células SV3T3 de induzir a
ção de tumores em animais apropriados (AARONSON &

formaTODARO,

1968) e ausência desta propriedade em células 3T3.
Além da perda de controle de crescimento outros
,

metros, medidos em cultura, corno produção de ativador
plasminogênio e habilidade de crescer

emméio

pa~â
~

de

semi-sólido

(POLLACK et al., 1975) foram correlacionados com tumorogenici
dade.
A tentativa de correlacionar transformação,

medida

em cultura, com estado neoplásico tem encontrado algumas difi
culdades.

Assim, BOONE (1975) relatou que a

linhagem

3T3

-122que, em cultura, apresenta manifestações de controle de crescimento (dependência de soro e densidade), sob
das condições, podia desenvolver
mais.

determina -

heman~ioendoteliomas em

Por outro lado, linhagens de células humanas

ani-

tipicame~

te transformadas, por vários critérios, deixaram de

prOdu -

zir tumores qUqndo injetadas em camundongos "nude" (STILES et
aI., 1975).

Estes resultados, entretanto não devem ser toma-

dos como indicaç~o de que não é posslvel correlacionar transformação com estado neoplásico uma vez que: a) a indução

de

hemangioendotelioma por células 3T3 não tem p09~do ser reproduzida em outros laboratórios e, além disso, poderia ser

ex-

plicada por interferências do sistema inflamatório uma

vez

que as condições experimentais envolviam a implantação

nos

animais de esferas de

vid~o

em cuja superflcie cresciam

as

células; b) outros autores (KOPROWISKI, 1977) puderam mostrar
que as linhagens transformadas que STILES et
tar~

al~

(1975) rela-

como não tumorogênicas eram de fato tumorogênicas

o inóculo empregado fosse maior.

~

importante notar

que a primeira série de linhagens de células 3T3

se
também

desenvolvi-

da por TODARO & GREEN (1963) foi a partir de embriões
"linha~em"

alogênica de camundongos Swiss.

da

Posteriormente

AARONSON & TODARO (1968) -desenvolveram outra série de

linha-

gens 3T3, pelo mesmo processo, mas agora de embriões de

ca-

mundongos da linhagem isogênica Balb C.

das

Assim, algumas

contradições, encontradas nos resultados de vários
rios, podem ser devidas ao emprego de células de

laborató
diferentes

origens ou até de células da mesma origem porém mantidas
condições diferentes pelos diversos laboratórios.

em
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o estabelecimento definitivo da correlação transformaçao em cultura - estado neoplásico deve aguardar, porém, um
estudo mais sistemático.

A disponibilidade de

camundongos

"nude" permitindo ensaios de tumorogenicidade, vem

facili -

tar estes estudos.
Os limites de "normalidade" ou transformação em cultura sao às vezes bastante difusos mas de uma maneira geral o
estudo do comportamento de diversas linhagens frente à carência de soro permite agrupá-las em três categorias (ARMELIN

&

ARMELIN, 1977): a) não reguladas: onde a síntese de DNA sofre
pequena ou nenhuma alteração quando submetidas à baixa

con-

-

centração ou ausência total de soro.

Células deste tipo

representadas pela linhagem SV3T3; b)

totalme~te reguladas:o~

sao

de a carência de soro conduz a níveis negligenciáveis da stn.
tese de DNA, exemplificado pela linhagem 3T3; c)

parcialmen-

te reguladas: nas quais a sín'j:ese de DNA diminui (de 3 a
vezes) quando carenciadas para soro•. Um. exemplo deste'
de células é a linhagem Y-I de células adrenais.

As

tiPQ

célu -

las tumorogênicas examinadas até agora mostram-se ou não
ladas ou parcialmente reguladas.
ta, por sua vez,

comport~-se

16

req~

A linhagem STl aqui descri-

como parcialmente

ou totalmen

-

te requlada conforme esteja na ausência ou na presença de hidrocortisona, respectivamente.

2.

NATUREZA DOS FATORES DE CRESCIMENTO
Operacionalmente podemos definir fator de

to como substâncias que limitamo crescimento quando
tes em concentrações sub-ótimas.

-

crescimen

prese~

-124-

A endocrinologia clássica estabeleceu que o controle
de crescimento "in vivo" é exercido por hormônios,

substân

cias que apresentam as seguintes características: a) produzidos esecretados em pequenas quantidades por glândulas

en-

dócrinas; b) agem ao nível celular em concentrações muito bai
xas (da ordem de ng/ml) produzindo efeitos definidos em

célu

las-alvo específicas; c) capazes de desencadear reações bioqu!
micas que persistem mesmo quando não é mais possível

detec

tar sua presença.
~

razoável supor que o crescimento de células em cu!

tura está na dependência de substâncias reguladoras

presen-

tes no soro, urna vez que outras substâncias essenciais

(nutri

entes) são adequadamente supridas pela parte quimicamente definida do meio de

cultu~a.

A abor:dagem experimental utilizada para

identifica-

çao de substâncias reguladoras do crescimento de 'células

em

cultura levou ao isolamento do fator de pituitária (PF).
Os resultados aqui apresentados e outros já publicados (ARMELIN, 1973; ARMELIN & ARMELIN, 1975;

ARMELIN

et

a1., 1976, 1977) apontam para a natureza hormona1 deste

fa-

tor de

crescim~nto

urna vez que: a) age em concentrações

siológicas,ou seja,comparáveis aos níveis hormonais
dos "in vivo"; b) age ao nível celular; c) é capaz de
dear reações bioquímicas as quais resultam em

fi-

detectadesenc~

multiplica -

ção celular; d) o efeito é dependente da concentração; e). sua
ação pode ser potenciada por hormônios clássicos (insulina
hidrocortisona) .

e
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3.

FATORES DE CRESCIMENTO E CICLO CELULAR
No modelo de ciclo celular proposto (fig. 4) o con-

trole de crescimento seria exercido através de reguladores P.2
sitivos ou negativos que agiriam estimulando ou inibindo

a

passagem de células de um estado de repouso (Go) para a- fase
proliferativa.

Esta idéia foi corroborada pelos

resulta-

dos aqui apresentados nos quais: a) o tamanho da fase
replicativa ("'lag" ou Gl) é o mesmo para culturas

pré-

estimula

das com soro ou PF ou ainda combinações de PF com outros fatores de crescimento (EGF) ou com hormônios clássicos (hidr2
cortisona, insulina), indicando que todos estes fatores
tão agindo 'no mesmo

ponto~

es-

b) variações na intensidade

da

resposta são devidas à difetentes propo~ções de células

que

estão sendo estimuladas a deixar Go.

o modelo

supõe ainda que após deixarem Go em dire c
çao a S, numa certa altura (Gl ), as células tornam-se irreversivelmente comprometidas com o processo replicativo.
dências à favor

desta~

Evi

idéias foram obtidas durante o

estu

do da ação de ACTH em células adrenais Y-l e do efeito

prov~

cado por diminuição da concentração de soro e/ou adição
hidrocortisona em fibroblastos STl e

4.

de

3T3.

EFEITO DE HIDROCORTISONA NO MUTANTE STl
Usando diversos métodos de seleção POLLACK

boradores (VOGEL & POLLACK,
obtiveram duas classes de

1973~

1973~

1974)

ou variantes de

célu-

VOGEL et al.,

revertent~s

e cola-

las SV3T3: a) revertentes de densidade que crescem tanto

em
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1% como em 10% de soro mas cuja densidade de saturação é seme
lhante à de células 3T3; b) rever tentes de soro que

crescem

apenas em 10% de soro

e não em 1% e cuja densidade de satura

ção é também a de 3T3.

Os autores concluiram que a alteração

da resposta a soro leva necessariamente à alteração da densidade de saturação uma vez que não foi possível isolar variantes com resposta normal à soro porém que atingisse alta dens!
dade de saturação.

Os resultados aqui apresentados

que o mutante STl por nós isolado é

~xatamente

.

mostram

este tipo

mutante uma vez que atinge alta densidade de saturação

de
(como

SV3T3) porém é dependente de soro (como 3T3).
O· estudo deste mutante revelou que suas
des vao muito mais longe.

potencialid~

A resposta estimulatória de

cres-

cimento que apresenta.· frente à preparações impuras de

albu-

mina de soro bovino aliada à .total ausência de resposta à inú
meros outros fatores ativos em células 3T3 pode yir a
tir o isolamento de um novo fator de crescimento.
de purificação desta atividade, usando a resposta

A

permi
tarefa

estimula-

tória em células S,\l como ensaio, está-sendo levada adiante.
Além disso células STl parecem constituir-se em exce
lente modelo experimental para estudos de mecanismos de regulação do crescimento celular por esteróides.

Tem sido mostra

do que glicocorticóides estimulam o crescimento de células 3T3
"normais" (ARMELIN, 1973; THRASH & CUNNINGHAM, 1973 e
tados aqui apresentados).

Este fato é um tanto

resul-

intrigante

uma vez que fibroblastos normalmente são inibidos por glico corticóides (DOUGHERTY et aI., 1973; FODGE
& RUBIN, 1975).Por
.
tanto não é de se

estran~ar

que células STl sejam inibidas por
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glicocorticóides embora a atividade inibitória não pudesse ser
S~

perfeitamente correla9ionada com atividade glicocorticóide.
ria interes~ante verificar se o padrão de inibição aqui

des-

crito para células STl constituiu-se numa resposta comum

para

fibroblastos.

Esta expectativa é bastante razoável em

de resultados publicados para células de embrião .de

vista

galinha

(FODGE & RUBIN, 1975) e células L (WIGLER et aI., 1975).

o

efeito de hormônios esteróides em células STl reve-

lou-se dramático: a adição de um único hormônio provoca mudança reversível ~o fenótipo celular de um padrão
to transformado para um padrão "normal".

de

crescimen-

Ernboréjl seja

ainda

questionável de que maneira os critérios de norm~lidade, post~
lados em cultura, se correlacionam com a fisiologia "in
(POLLACK et aI., 1975; STILES et

~l.,

vivo"

1976) parece extremamen-

te significativo q fato da reversão fenotípica causada

por

hidrocortisona ocorrer tanto "in vitro" corno "i,n,vivo".
A frequente associação de altos níveis de cAMP

com

inibição de crescimento celular (JOHNSON & PASTAN, 1971; OTTEN
et aI., 1971; 1972; SEIFERT & PAUL, 1972; SHEPPARD & PRASAD,
1973) e de baixos níveis de cAMP com estimulação de crescimento (SHEPPARD, 1972) tem levado à

proposiç~o

corno um importante
componente
do
.
\

si~tema
i

deste

nucleotídeo

de controle da

proli~

feração (SHEPPARD & BANNAI, 1974).
Medidas dos níveis de cAMP de células STl em

condi-

çoes de inibição por hidrocortisona mostraram que o hormônio
não causa alteração nos nÍVeis de cAMP.

Isto sugere que

nucleotídeo não é um mediador da ação de hidrocortisona

este
e

-128-

que este hormônio deve agir diretamente sobre o sistema

de

controle central.
Um outro aspecto extremamente interessante do mutan•
te 8Tl tem a ver com a profunda alteraç~o morfológica de arexóg~

redondamento provocada por retirada do soro ou por cAMP
no.

Como vimos, o arredondamento provocado por cAMP é b l o -

queado por hidrocortisona mas este bloqueio é, por sua
impedido por cicloheximida, indicando que
tisona é

d~pendente

hi~roco~

a ação de

de síntese de proteína.

vez,'

O processo de ar

redondamento é inibido por colchicina, o que aponta para o en
volvimento de microtúbulos no fenômeno.

Portanto a

ra do citoesqueleto torna as células incapazes de

rupturesponder

(

com esta alteração morfológica.

t

importante lembrar que arredondamento, após retira

da de soro do meio de cultura, não é
parental

ne~

observ~do

na

linhagem

em outras linhagens e nem em culturas primárias

de fibroblastos.

Logo,as células STl devem possuir uma alte-

ração ou defeito que lev.a ao aparecimento desta resposta

~or

fológica.

tam-

Esta mesma alteração talvez seja responsável

bém pela pouca adesão da célula à superfície ou às
vizinhas e ainda seja também a causa primária do
formado.

células

fenótipo~

A alteração ou defeito ao qual estamos aludindo de-

ve se localisar no complexo sistema superfície celular - membrana - citoesqueleto.

A hipótese que sugerimos é que hidro-

cortisona exerce sua ação, em células STl, promovendo um repa
ro do defeito do sistema membrana-citoesqueleto,
do, assim, um comportamento normal às células

reconstitui~

. (pelo

m~nos
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parcialmente).

Esta hipótese pode ser testada através de uma

análise dos componentes do sistema membrana - citoesqueleto.
Parece-nos que se deve começar estudando os seguintes compo nentes: mucopolissacarídeos, glicoproteJnas e componentes fibrilares (microtúbulos e microfilamentos) •
Mucopoli~sacarídeos

têm sido implicados em

sos de adesão e reconhecimento celular.

proces-

Além disso

vou-se que a composição de mucopolissacarIdeos

obser-

s~lfatados.

células normais difere fundamentalmente daquela de
transformadas

(DIETRICH 'et alo, 1976).
li~sacari~eos

células

ou tumorais, sugerindo o envolvimento

substâncias em processos regulatórios

do

de

destas

crescimento

A análise da composição de mucopo -

sulfatados de células 5Tl n, ausência e na pre-

sença de hidrocortisona, é, por~anto, de grande interesse.
Alteraçõ~s

de certaS proteinas da superficie

lar têm sido correlacionadas.com o fenômeno de
çao (ver HYNE5, 1976).
la sigla LETS ("large

celu-

transforma-

Uma destas proteinas foi designada pe
exte~nal

transformation

sensitive

protein") por apresentar alto peso molecular (da ordem
250~OOO),

ser passível de marcação por lactoperoxidase e

tar ausente ou muito reduzida
formadas.

de

e~

es-

superfíqies de células trans

Além disso foi possível mostrar que esta

proteína

é sintetizada pela célula (HYNES & HUMPHRYES, 1974;

ROBBIN5

et al., 1974; STONE et al., 1974;. CRICHLEY, 1974;

YAMADA

WESTON, 1974) e está presente na superfície de células
cendo exponencialmente em muito menor quantidade do que
células cujo crescimento é bloqueado por efeitos de

&

cres
em

densida-

de ou de retirada do soro (HYNES, 1974; GAHMBERG et al.,1974;
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ROBBINS et aI., 1974; CRICHLEY, 1974; PEARLSTEIN & WATERFIELD,
1974; HYNES & BYE, 1974).

Evidências diretas da indução

da
hidr~

síntese de proteínas (do tipo LETS) em células STl, por

cortisona, poderiam ser obtidas por iodação da superfície celular usando lactoperoxidase e eletroforese.
/

Experiªncias ~

te sentido serão levadas a efeito no futuro.
Evidências em favor do envolvimento de estruturas fi
brilares (microtübulos e microfilamentos) num grande

número

de processos celulares (como crescimento, mobilidade e reco nhecimento celular) estão se acumulando (EDELMAN, 1976).

"De

feitos" na arquitetura do citoesqueleto de células transforma

&

das têm sido descritos (BRINKLEY et aI., 1975; EDELMAN
~

YAHARA, 1976).

"rep~

possível que hidrocortisona induza um

ro" no citoesqueleto de células STl.

Um teste inicial

desta

possibilidade pode ser feito usando colchicina como ferramenta.
Através

d~

estudos cinéticos do efeito de colchicina

na curva de acumulação de mitoses em culturas crescendo exponencialmente PUCK (1964), em trabalho clássico, concluiu
o ponto de ação de colchicina era ao nível da mitose.
e~tão

Desde

colchicina (e também vinblastina, vincristina e

alcalóides derivados de
Vinca) têm_ -.sido largamente
I
dos para sincronização de células em M.

que

outros
emprega-

Entretanto, se

um

controle existe ao nível de microtúbulos causando bloqueio da
transição Go

+

Gl, um segundo bloqueio seria esperado

daquele descrito por Puck.
tramalém do ponto de

Neste caso, células que

b~oqueio

c
(ou seja Gl , S ou

Se

G2)

riam afetadas pelo inibidor e, portanto, continuariam

além
encon
nao sea
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Por outro lado, células que estão aquém do ponto

de bloqueio (em Go) acumulariam em Go, não contribuindo, portanto para a fração de células em M.

A função acumulação de

mito-

ses deveria ser linear por um certo tempo (igual a Gl c + S + G2)
para, depois, atingir um "plateau" que corresponderia à
de células bloqueadas ao nível de Go

~

Gl.

fração

Assim, se colchicina

provocar bloqueio de células em Go, a curva de acumulação de mitoses, para células STl crescendo exponencialmente na

presença

e na ausência de hidrocortisona, deveria fornecer resultados diferentes.

Esta possibilidade está sendo investigada em

nosso

laboratório.

5.

EFEITO. DE ACTH EM

C~LULAS

ADRENAIS

o efeito do hormônio hipofisário ACTH sobre células

a-

drenais tem sido estudado tanto "in vivo" como "in vitro".
Vários autores têm observado estimulação do crescimento de glândulas adrenais em animais injetados com ACTH (FARESE
& REDDY, 1963; IMRIE et aI., 1965; MASUI & GARREN, 1970). Estes

dados e o fato de hipofisectomia levar à atrofia da glândula adrenaI e desta poder ser mantida por administração de ACTH
levado certos autores (GARREN et aI., 1971) a propor um

tem
papel

tróPico deste hormônio para células adrenais.
A linhagem tumoral funcional Y-l responde a ACTH

com

um aumento de esteroidogênese e uma alteração na morfologia (SATO
et aI., 1970).

O crescimento destas células, porém, é

do por ACTH (MASUI & GARREN, 1971 e resultados aqui
dos).

Além

di~so

inibiapresenta

MASUI & LA PORTE (1973) mostraram que

ACTH
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inibe o crescimento de células Y-l também "in vivo"
plantadas

(quando

~

em camundongos isogênicos).
Assim, efeitos aparentemente contraditórios de

sobre o

cresc~~ento

tumores adrenais

ACTH

de célylas de cortex adrenal normal e

estav~ s~ndo

obtidos,

atribuindo~se

de

o

efeito

inibitório em células Y-l a uma resposta anormal de uma

célqla

tumoral.
Contudo resultados obtidos por outros

investigador~~

(RAMACHANDRAN & SUYAMA, 1975) mostraram que a sIntese de DNA
culturas primárias de células adrenais normais era também
da por ACTH.

inibi~

Estes mesmos autores sugeriram que o papel de

estaria ligado a

pro~eêsos

de diferenciação da glândula

AC~~

adre-

nal enguant9 a prol~feração de células a9renais estaria sob
cont~ole

em

o

de outros fatores.
Neste contexto torna-se extremamente interessante que a

glândula pituitária possua fatores estimuladores da sIntese
DNA para células Y-l (GOSPODAROWICZ & HANDLEY, 1975;
1975 e resultados aqui

apresent~dos)

de

ARMELIN,

e também para células adre-

nocorticais normais de origem bovina (GOSPODAROWICZ et al.,1977)
alguns destes fatores apresentando, inclusive, uma certa especificidage para estas células (ARMELIN et aI., 1977).

Estes resul

tados levam-nos a indagar se o efeito estimulatório de ACTH

ob-

servado "in vivo" não poderia ser atribuIdo a substâncias contaminantes da preparação de ACTH

Cá partir de glândula pituitária)

uma vez que doses muito altas foram usadas nestes estudos.
O papel de ACTH como hormônio diferenciador tem
bastante explorado.

Já em 1957 HAYNES & BERTHET sugeriram

sido
o
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MASUI

GARREN (1971) mostraram que cAMP exógeno era capaz de

&

mimeti

zar o efeito de ACTH em células Y-l tanto em relação à
se de DNA como à

alteraç~o

morfológica.

sínte

SHIMMER (1972) verifi

cou que ACTH provocava estimulação da adenilato ciclase em células Y-l mas não nos variantes Y-6 e OS3 (SHIMMER, 1969)
são insensíveis à adição de ACTH.

Entretanto estes

que

varian-

tes mostravam-se sensíveis à adição de cAMP (SHIMMER,1969,1972)
sugerindo que o defeito nestas células era ao nível de um
çeptor ou de uma adenilato ciclase sensível a ACTH.

re-

Além dis-

so revertentes fenotípicos de células insensíveis a ACTH recuperam a

se~sibilidade

tanto com respeito a adenilato

como a esteroidogênese ($HIMMER, 1976).

ciclase

Estas observações têm

levado à postulação de cAMP como um componente obrigatório
esteroidogênese estimulada por ACTH (SHIMMER &

o

da

ZIMMERMAN,1~76).

trabalho relatado nesta tese adicionou de novo

a

este quadro, a demonstração de que ACTH age exclusivamente
células no estado Go.
ce a entender de

Talvez este dado permita que se

qu~ mane~Fa estim~ladores

em

come-

e inibidores da di-

visão celular promovem o controle da proliferação e da citodiferenciação nos tecidos que estão sujeitos à renovação celular,
no animal adulto.

Mais

qu~

isso, os resultados aqui

apresent~

dos, indicam que o sistema Y-l submetido à ação de PF e
~e~re.s~~taum ~odelo ~~~l~~taeút~l

para 9.

estuqo.d~

ACTH
con~ro

le do crescimento e diferenciação de células 4a cortex

s~pra

renal.
Muito embora ACTH possa exercer sua açao
ria sobre a proliferação celular via CAMP,

nada

inibitõ se

sabe
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ainda sobre como cAMP poderia exercer esta mediação.

O fato

de ACTH causar o arredondamento de células Y-l sugeriu-nos que
este hormônio poderia agir ao nível do citoesqueleto

para

causar inibição pois o citoesqueleto talvez seja o

princi-

pal mediador na regulação do crescimento e da divisão
lar.

celu-

Como corolário desta hipótese tínhamos que a

seleção

de células Y-l que não se arredondam na presença de ACTH, pro
talvez,~

vavelmente forneceria células resistentes a ACTH e,

bém resistentes a cAMP, se este fosse, de fato, o mediador des
ta ação do hormônio.

De fato a linhagem AR-I, selecionada por

este processo, revelou ser uma célula cuja síntese de DNA
estimulada.por PF ou soro, sem que esta estimulação seja
queada por ACTH ou cAMP.

Estes resultados fornecem

é
blo

evidên-

cias, que embora circunstanciais são sugestivas,

indicando

que o mediador da ação inibitória de ACTH (via cAMP ou não) é
o citoesqueleto.
Quando esta tese estava sendo escrita interessantes
Armelin,r~

observações foram feitas com as células AR-I (H.A.
sultados não publicados).

Foi observado que apesar de

cAMP

não inibir a estimulação, por soro, da entrada das

células

AR-l em fase S, este nucleotídeo inibe a entrada das

células

em mitose.

células

Estes dados preliminares indicam que em

AR-I, 'cAMP não bloqueia a transição Go
transição G2

-+

M.

-+

Gl c

mas

t;': importante lembrar que foi

inibe

a

verifica-

do em fibroblastos 3T3 (WILLINGHAM et aI., 1972), células

de

fígado de rato (NOSE & KATSUTA, 1975) e células adrenais

Y-l

(GILL & WEIDMAN, 1977) que cAMP bloqueia a
las em S e, também, ao nível de G2.

~ntrada

das

célu-

Portanto, parece que,com
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as células AR-l, isolamos uma célula na qual os dois efeitos
de cAMP estão desacoplados.

~

desnecessário enfatizar

a

grande importância potencial que esta célula pode ter

para

os estudos de função e mecanismos de ação de cAMPo
Ao se considerar a exploração futura do sistema AR-l
para estudo dos mecanismos de ação de cAMP, é interessante le
var em conta dados atualmente disponíveis na literatura.
Tem sido sugerido que cAMP é um mediador pleiotrópico do crescimento e de outros processos celulares (KRAM

et

al., 1973; OTTEN et al., 1971; PRASAD & SHEPPARD, 1972)

além

de agir como segundo mensageiro na mediação de estímulos hormonais e outros sinais regulatórios externos (ROBISON et al.,
1971) .

o fato de cAMP ser envolvido num grande número

de

respostas celulares e de ter ampla distribuição entre os sisJ

temas biológicos tem dificultado sua visualização como

res-

ponsável direto pelos efeitos observados.
Por outro lado

evid~ncias

em favor do envolvimento da

membrana e de proteínas filamentosas da células (microtúbulos,
microfilamentos e proteínas do tipo actina) num grande número
de processos celulares estão se acumulando (EDELMAN, 1976)

e

a correlação entre funcionamento· de proteínas filamentosas

e

níveis de cAMP parece estar emergindo (OLSEN, 1975).

Assim,

tubulina, a proteína de microtUbulos é formada de dímeros cada um dos quais apresenta um resíduo fosforilado
(GOODMAN et al., 1970).
em reação de fosforilação

de

serina

Estes dimeros servem como substrato
mediaQa~'

por uma quinase estimulada
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por
cial

cAMP.

A

para

formação

su
ou

fosforilação

da

tubulina

função, interferindo,
estado

de

a ligação de colchicina

agregaçao.

parece

talvez
E

ainda

ser essen-

com sua

con-

cAMP

inibe

ã tubulina (GILLESPIE, 1971) e estabi

liza microtúbulos contra dissociação por baixa

temperatura

(KIRKLAND & BURTON, 1972).
Através de uma abordagem genética INSEL et al.(1975)
verificaram que existe um paralelismo perfeito entre a
centração de cAMP necessária para inibição de

con-

crescimento

(medida por acumulação de células em Gl ou Go ou por

número

de células) e a concentração de cAMP necessária para

estimu

lar a atividade de uma proteína quinase (medida por

ligação

específica de cAMP

QU

por estimulação da fosforilação

de

histona) •
Segundo OLSEN (1975) cAMP poderia regular a fosforilação de proteínas filamentosas através da ativação de uma prQ
teína quinase.

Esta fosforilação acarretaria em alterações na

conformação, estado de agregação e/ou contractibilidade

da

proteína filamentosa, o que, em última análise controlaria os
eventos bioquímicos da célula.
Dadas as sugestões e especulações citadas acima
ria interessante analisar as proteínas aceptoras e as
ses depdndentes de cAMP em células AR-l.

A comparação

se-

quina-

.

desta

célula com a linhagem parental Y-l pode ajudar a responder
questão de qual a diferença entre os mecanismos de ação
cAMP ao nível de Gl eG2.

a
de
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