
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 
 
 

ROBSON LUIS FERRAZ DO AMARAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise comparativa de diferentes sistemas de cultivo 

tridimensionais para estabelecimento de um modelo in vitro de 

câncer de bexiga para ensaios de eficácia terapêutica 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2020 

  



 
ROBSON LUIS FERRAZ DO AMARAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análise comparativa de diferentes sistemas de cultivo 

tridimensionais para estabelecimento de um modelo in vitro de 

câncer de bexiga para ensaios de eficácia terapêutica 

 
 
 
 
 

 
Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP 
para obtenção do Título de Doutor em 
Ciências 

 
 

Área de Concentração: Medicamentos e 
Cosméticos 
 

Orientador(a): Profa. Dra. Kamilla Swiech 
Antonietto 

 
 
 
Versão corrigida da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Farmacêuticas em 03/07/2020. A versão original encontra-
se disponível na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP. 

 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2020 



  

A
M

A
R

A
L

,  

R
. L

. F
.	

A
n

á
lise co

m
p

a
ra

tiv
a

 d
e d

iferen
tes sistem

a
s d

e cu
ltiv

o
 

trid
im

en
sio

n
a
is p

a
ra

 esta
b

elecim
en

to
 d

e u
m

 m
o
d

elo
 in

 v
itr

o
 

d
e câ

n
cer d

e b
ex

ig
a
 p

a
ra

 en
sa

io
s d

e eficá
cia

 tera
p

êu
tica

 

Espaço de 2,5 cm 
reservado para 

etiqueta de 
localização da 

biblioteca 

DOUTORADO 

FCFRPUSP 

2020	

	



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA 
FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

Amaral, Robson Luis Ferraz do 
Análise comparativa de diferentes sistemas de cultivo 
tridimensionais para estabelecimento de um modelo in vitro 
de câncer de bexiga para ensaios de eficácia terapêutica. 
Ribeirão Preto, 2020. 

251 p.; 30cm. 
 

Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP – Área de concentração: 
Medicamentos e Cosméticos. 

Orientador: Antonietto, Kamilla Swiech. 
 

       1. Cultura 3D. 2. Esferoides tumorais. 3. Câncer de bexiga. 
	

	

	

  



FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
Robson Luis Ferraz do Amaral 
Análise comparativa de diferentes sistemas de cultivo tridimensionais para 
estabelecimento de um modelo in vitro de câncer de bexiga para ensaios de eficácia 
terapêutica 
 

Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP 
para obtenção do Título de Doutor em 
Ciências 
 
Área de Concentração: Medicamentos e 
Cosméticos. 

 
Aprovado em: 03/07/2020 
 

Banca Examinadora 
 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 
Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 
Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dedico esta tese à Universidade Pública brasileira e a todos 

os corajosos pesquisadores e cientistas deste país. 

 
 
 

  



AGRADECIMENTOS 
 

Em primeiro lugar, ao Ensino Superior público brasileiro de qualidade, em especial à 

Universidade de São Paulo, por permitir que eu tenha hoje um título de Bacharel em 

Ciência Biológicas e a chance de defender uma tese de doutorado.  

 

À Professora Dra. Kamilla Swiech, pelo privilégio e prestígio de poder ter sido 

orientado nos últimos 10 anos por uma mulher, mãe e cientista, de profissionalismo 

e dedicação inigualáveis. Detentora da minha eterna admiração, Kamilla é exemplo 

e inspiração para mim, para seus demais alunos, e para todos que lutam por 

reconhecimento, respeito e visibilidade cada vez maiores às mulheres 

pesquisadoras neste país.  

 

Ao Prof. Dr. Chong-Xian Pan, por ter me dado a oportunidade de compor seu grupo 

de pesquisa por seis meses e pela confiança e reconhecimento de meu trabalho. 

 

À Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, seu corpo docente e 

funcionários, por proporcionarem um ambiente rico em conhecimento e essencial ao 

meu desenvolvimento profissional.  

 

Ao Department of Internal Medicine, Division of Hematology and Oncology da 

University of California Davis Medical School pela receptividade calorosa durante a 

realização de parte do doutorado no exterior. 

 

Ao Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, em especial, à 

ex-coodernadora Profa. Dra. Renata Fonseca Vianna Lopez e ao coordenador Prof. 

Dr. Flávio da Silva Emery, pelo apoio e incentivo que recebi diretamente dos dois no 

início e no final de meu doutorado.  

 

Aos secretários do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Eleni 

Angeli Passos e Henrique Theodoro, pela dedicação, paciência e auxílio.  

 



Às Professoras Dra. Priscyla Daniely Marcato Gaspari, Dra. Andréia Machado 

Leopoldino e Dra. Ângela Maria Moraes pelas colaborações que proporcionaram o 

desenvolvimento deste trabalho.  

 

À Dra. Mariza Miranda Abreu, Dra. Maike Zimmermann, Dra. Ai-Hong Ma, Dr. 

Hongyong Zhang e Dr. Lucas Oliveira Souza pela colaboração direta em 

experimentos que compõem esta tese.  

 

À Professora Dra. Maria Vitória Lopes Badra Bentley e ao Professor Dr. Roberto 

Santana da Silva da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto pelo 

apoio e infraestrutura fornecida para que alguns experimentos pudessem ser 

realizados. 

 

Às funcionárias Maria Dolores Seabra Ferreira, da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, pela ajuda no preparo das amostras para a microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), e Camila Menezes, da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, 

pelas análises de citometria de fluxo. 

 

À Dra. Amanda Mizukami, Dra. Carol Caliari, Ma. Monize Decarli, Dra. Larissa Bueno 

Tofani, Ma. Letícia Bueno, Dra. Renata Spagolla, Dra. Lorena Rigo Gaspar Cordeiro 

pelas horas incansáveis de discussões a respeito deste trabalho. 

 

À Lilian Moreira Mendes pela revisão da versão final da tese.  

 

Este trabalho foi realizado com o apoio do(a): 

 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) – Processo 

2015/05102-1 (3 anos de bolsa de Doutorado Direto). 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – 

Código de Financiamento 001. 

 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Processo 

443981/2014-0 (3 anos de Auxílio à Pesquisa). 



 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior – Brasil (CAPES) – 

(Processo 88881.133479/2016-01) – Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

(PDSE), realizado no período de 01/07/2017 a 30/12/2017 na University of California 

Davis Medical School, Sacramento, Califórnia, EUA.  

 

Agradecimentos especiais 

 

Agradeço à mulher que mais amo nessa vida, minha mãe, Vera Alice, que sempre 

me apoiou, incentivou e esteve ao meu lado durante esta jornada. 

 

Ao meu pai, Ló, que não pôde presenciar o final deste percurso, mas que era quem 

mais tinha certeza de que este dia chegaria.  

 

À toda a minha família, em especial à minha segunda mãe, Vera Lúcia, meu 

segundo pai, Tadeu, meus primos Rudmila, Rudnei, Laíze, Rafael, Felpe e às 

minhas pequenas Maria Isabella e Helena Maria. 

 

À família que me acolheu na Califórnia, Dino Grassini e Stephen Phillips. 

 

A todos que são e foram do Laboratório de Tecnologia de Cultivos Celulares da 

FCFRP (eternos “Kamilletes”), em especial, Angelo, Amanda, Larissa, Rafael, 

Matheus, Natália Leite, Nathália Santos, Maiane, Tárik, Marlon, Luciano e Lili, e 

técnicos Ângela e Fernando, por encherem os meus dias de alegria, todos os dias. 

 

Por fim, a todos aqueles que me fazem a pessoa mais feliz deste mundo por tê-

los em minha vida. Em especial, Ciça, Duda, Loba, Julinha, Palito, Juliana Ribeiro, 

Manoela, Birdo, Manga, Piri, Nathália Feitosa, Ket, Sptz, Dahyes, Iemanjá, Piolha, 

Andruw, Gabriela Rezende, Marcela Freitas, Giuliana Bertolino, Aline, Lilian, Mário, 

Marcela Tavares, Giovanni, Juliana Abriata, Margarete, Isabella, Tais, Guilherme, 

Elisa, André, Giulia, Ivna, Tanaka, Júlia, Bruna, Danone, Jacú, Peagá, GPS, Pedi, 

Rapha, Pink, André, Tatiana Magalhães, Blanka, Pepino, Poti, Patrícia, Tiago, Zana, 

Taty, Bruno Japa, Naara, Bidi, Perse, Topeira, Marcelly Cunha, Anselmo e 

Fernanda.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Your faith was strong, but you needed proof.” 

(Leonard Cohen) 

 
 
 
 

 



	 	 	 	 i	

	

RESUMO 
 

AMARAL, R. L. F. Análise comparativa de diferentes sistemas de cultivo 
tridimensionais para estabelecimento de um modelo in vitro de câncer de 
bexiga para ensaios de eficácia terapêutica. 2020. 251 f. Tese de Doutorado. 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2020.  
 
Diferentes técnicas de cultivos tridimensionais (3D) foram avaliadas a fim de 
estabelecer um modelo de câncer de bexiga com capacidade de recapitular in vitro 
características do tumor in vivo. Na primeira parte, utilizando a linhagem celular de 
câncer de bexiga RT4, compararam-se sistemas de cultivo 3D livres de suporte, 
utilizando as técnicas de flutuação forçada (Placas ULA, Ultra low attachment) e gota 
suspensa (Placas HD, hanging drop), e sistemas de cultivo dependentes de suporte, 
utilizando microcarregadores e hidrogéis (Matrigel, Alginato e HydroMatrix), quanto à 
formação de esferoides RT4. Estes foram caracterizados quanto aos aspectos 
morfológicos, de crescimento celular e metabolismo. Somente os cultivos utilizando 
as técnicas ULA, HD e os suportes Matrigel (50% v/v) e HydroMatrix (0,25% v/v) 
foram capazes de gerar esferoides com parâmetros de forma adequados 
(solidez > 0,95; esfericidade ~ 0,90; arredondamento entre 0,7 e 0,9). Nos cultivos 
ULA e HD, foi gerado um único esferoide por poço, com diâmetros entre 200 e 
600 µm. O crescimento celular foi reduzido e, consequentemente, a atividade 
metabólica menos intensa nos esferoides quando comparados aos cultivos 2D. Os 
cultivos em Matrigel e HydroMatrix, por sua vez, geraram vários esferoides por poço, 
com diâmetros que não ultrapassaram 200 µm. Os esferoides em Matrigel 
apresentaram crescimento celular e metabolismo superiores aos observados nos 
cultivos 2D. Foram selecionados os esferoides RT4 gerados em ULA e em Matrigel 
para a avaliação da sensibilidade à Doxorrubicina (DOX) e da expressão de genes 
comumente superexpressos em tumores sólidos de bexiga. Os esferoides RT4 
gerados em ULA foram menos sensíveis ao tratamento com DOX (IC50 8,62 ± 
1,53 µM) do que os cultivos 2D (IC50 2,35 ± 0,39 µM) e Matrigel (IC50 3,31 ± 
1,28 µM). Nos esferoides RT4 em ULA, houve maior expressão dos genes 
ALDH1A1 e H-RAS, dois dos principais genes envolvidos nos mecanismos de 
resistência e reincidência de tumores de bexiga. Já nos cultivos em Matrigel, quase 
todos os genes analisados foram mais expressos (HIF-1α, IFIT5, MDR-1, IL3, 
ALDH1A1 e H-RAS). Na segunda parte do projeto, a estratégia de cultivo em ULA 
com 5% Matrigel foi utilizada com sucesso para a geração de esferoides com células 
primárias de tumor de bexiga humano (BL0293 e BL0808) derivados de modelos 
PDX (patient-derived xenografts). Os perfis de sensibilidade dos esferoides BL0293 
e BL0808 à Cisplatina e à Gemcitabina foram semelhantes aos obtidos previamente 
nos ensaios in vivo com os modelos PDX BL0293 e BL0808. De forma geral, foi 
possível concluir que os cultivos 3D realizados utilizando a técnica de gota suspensa 
em placas ULA e em Matrigel foram capazes de recapitular in vitro características do 
tumor in vivo, podendo ser considerados como promissores modelos 3D de câncer 
de bexiga. O presente trabalho traz de forma inédita uma análise comparativa entre 
os esferoides de tumor de bexiga gerados com diferentes técnicas de cultivo 3D em 
relação a morfologia e a capacidade em recapitular algumas característica do tumor 
in vivo. 
 
Palavras-chave: Cultivos 3D; Esferoides tumorais; Modelo in vitro; Câncer de bexiga. 
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ABSTRACT 
 

AMARAL, R. L. F. Comparative analysis of different three-dimensional culture 
systems for the establishment of an in vitro bladder cancer model for 
therapeutic-efficacy assays. 2020. 251 f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2020.  
 

Different three-dimensional (3D) cell cultures techniques were evaluated in order to 
establish a bladder cancer model with the ability to recapitulate in vitro the tumor 
features observed in vivo. Using the bladder cancer cell line RT4, the first part of the 
project focused on comparing the scaffold-free 3D cell culture systems, employing 
forced floating (Ultra-low attachment plates, ULA) and hanging drop (HD plates) 
techniques, and scaffold-dependent systems, employing microcarriers and hydrogels 
(Matrigel, Alginate and HydroMatrix), to generate RT4 spheroids. These were 
characterized regarding morphological parameters, cell growth and metabolism. Only 
3D cell culture using the forced floating and hanging drop techniques, and Matrigel 
(50% v/v) and HydroMatrix (0.25% v/v) scaffolds, were able to generate spheroids 
with suitable parameters (solidity>0.95; sphericity~0.90; rounding between 0.70-
0.90). In the ULA and HD cell cultures, a single spheroid was generated per well, 
with diameters ranging between 200 and 600 µm. The cell growth and, consequently, 
the metabolism observed in these spheroids were lower than in 2D cultures. The 
Matrigel and HydroMatrix cultures, on the other hand, generated several spheroids 
per well, with diameters that did not exceed 200 µm. The spheroids in Matrigel 
showed cell growth and metabolism higher than those observed in 2D cultures. RT4 
spheroids generated in ULA plates and Matrigel were selected to assess the 
Doxorubicin (DOX) sensitivity and the expression of commonly overexpressed genes 
in solid bladder tumors. ULA plates’ spheroids were less sensitive to DOX treatment 
(IC50 8.62 ± 1.53 µM) than 2D (IC50 2.35 ± 0.39 µM) and Matrigel (IC50 3.31 ± 1.28 
µM) cultures. Moreover, it was observed a higher expression of ALDH1A1 and HRAS 
genes in RT4 spheroids generated in ULA, two of the main genes involved in the 
mechanisms of resistance and recurrence of bladder tumors. Almost all the analyzed 
genes (HIF-1α, IFIT5, MDR-1, IL3, ALDH1A1 and HRAS) were more expressed in 
Matrigel cultures. In the second part of the project, the strategy based on the use of 
ULA cultures with 5% of Matrigel (v/v) was successfully applied to generate 
spheroids using primary human bladder tumor cells (BL0293 and BL0808) derived 
from PDX models (patient-derived xenografts). The sensitivity profiles of the BL0293 
and BL0808 spheroids to Cisplatin and Gemcitabine were similar to those obtained 
previously in the in vivo tests using PDX models BL0293 and BL0808. In general, it 
was possible to conclude that both 3D cultures generated using the forced floating 
technique (ULA plates) and Matrigel scaffold were able to recapitulate in vitro some 
characteristics of the solid tumor in vivo and can be considered as promising 3D 
models of bladder cancer. The present work shows an unprecedented comparative 
analysis between the bladder tumor spheroids generated with different 3D cell culture 
techniques regarding the morphology and the ability to recap some features of the 
tumor in vivo. 
 
Keywords: 3D cell culture; Tumor spheroids; In vitro models; Bladder cancer.  
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1.1 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DO 

CÂNCER  

 

As principais causas de adoecimento e óbito da população mundial são as 

doenças e agravos não transmissíveis (DANT), principalmente as doenças 

cardiovasculares (aproximadamente 50% dos óbitos) e o câncer (aproximadamente 

20%) (SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2018). Câncer é um nome genérico dado a uma 

gama de doenças causadas por uma neoplasia maligna. A neoplasia, de forma 

geral, é um fenômeno de proliferação anormal de células que pode levar a um 

aumento no volume de regiões dos tecidos e órgãos, o tumor. As neoplasias 

benignas são caracterizadas por possuírem crescimento mais organizado e lento. As 

neoplasias malignas, por sua vez, tendem a se multiplicar rapidamente e podem 

espalhar-se para outras regiões do corpo, levando a danos na homeostase do 

organismo (RASSY et al., 2020). Além da proliferação descontrolada, outras 

características das células neoplásicas malignas são: instabilidade genética; 

mecanismos de escape do processo de apoptose; manutenção da angiogênese; e 

capacidade de não ser reconhecida pelo sistema imunológico (HANAHAN & 

WEINBERG, 2011). É importante ressaltar que o desenvolvimento do câncer 

depende não só de alterações intracelulares, mas também de interações dessas 

células com o microambiente onde estão inseridas (CONMY & NASHEUER, 2010).  

Dependendo do tecido de origem, as neoplasias podem ser classificadas como 

sólidas, quando os tumores ficam restritos aos órgãos de origem e, em alguns 

casos, apresentam metástase para outros órgãos; ou não sólidas, quando têm 

origem no tecido hematológico ou no sistema linfático e podem circular pelo 

organismo. Como exemplo de tumores sólidos, temos os sarcomas, que se originam 

do tecido conjuntivo; e os carcinomas, que se originam dos tecidos epiteliais e ainda 

podem ser classificados em epidermoides, quando originados de epitélio, e 

adenocarcinomas, quando originários de ductos e glândulas. Os principais tumores 

hematológicos são as leucemias, que se iniciam na medula óssea; os linfomas, que 

se originam no sistema linfático; e o mieloma múltiplo, que se desenvolve a partir 

dos plasmócitos. Os tumores podem ser classificados também de acordo com o grau 

de agressividade, ou seja, a capacidade de tornarem-se invasivos e de espalharem-

se pelo organismo (desenvolverem metástase) (INCA, 2017). 
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Estima-se que no ano de 2030 haverá cerca de 22 milhões de novos casos de 

câncer no mundo (BRAY et al., 2012); no Brasil, a doença é a segunda causa de 

mortes. Avalia-se que ocorreram 600 mil novos casos de câncer no biênio 2018-

2019 no território brasileiro, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA, Rio de Janeiro, Brasil). O tipo mais incidente é o 

câncer de pele não melanoma (cerca de 170 mil novos casos por ano), seguido 

pelos de próstata, pulmão, mama feminina e cólon e reto. Além disso, estimou-se 

um aumento nas taxas de incidência para os cânceres de colo do útero, estômago e 

esôfago (INCA, 2017). Além do sofrimento enfrentado por milhares de famílias, essa 

doença também gera gastos significativos para o governo. De acordo com o estudo 

realizado pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), o 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil chegou a gastar 4,7 bilhões de reais em 

tratamentos contra o câncer no ano de 2017 (IQVIA, 2017). Os principais 

tratamentos disponíveis hoje são a radioterapia (uso de radiação para eliminar as 

células tumorais); a quimioterapia (administração de compostos com ação 

antineoplásica); as terapias-alvo (compostos direcionados a moléculas específicas 

do tumor que direcionam a ação do fármaco); e a cirurgia de ressecção (remoção do 

tecido tumoral do organismo) (LIU et al., 2019). Dentre eles, a quimioterapia é a 

abordagem mais utilizada desde 1940 (CHABNER & ROBERTS, 2005). Atualmente, 

é vasto o número de fármacos disponíveis para o tratamento do câncer. No entanto, 

muitos ainda apresentam ineficácia recorrente e podem desencadear efeitos 

colaterais no paciente. Por isso, tanto os pesquisadores na área de oncologia quanto 

a indústria farmacêutica continuam na busca de novos compostos com ação 

antineoplásica para o desenvolvimento de medicamentos cada vez mais eficazes.  

O desenvolvimento de novos fármacos é um processo bastante complexo e de 

alto custo (LIU et al., 2019). Esse processo pode ser divido em 4 estágios principais: 

(1) descobrimento de compostos com ação antineoplásica; (2) ensaios pré-clínicos; 

(3) ensaios clínicos, estes divididos em fase I, II e III; (4) aprovação pelas agências 

regulatórias e comercialização. São as agências regulatórias, como a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, Brasília, Brasil), a Food and Drug 

Administration (FDA, Silver Spring, EUA) e a European Medicine Agency (EMA, 

Amsterdã, Holanda), que estabelecem os requerimentos que um composto deve 

possuir para aprovação e comercialização. O Centro Trufts para o Estudo do 

Desenvolvimento de Medicamentos (grupo acadêmico sem fins lucrativos da 
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Universidade Trufts, em Boston) estima que, do descobrimento de um novo 

composto com ação antineoplásica até seu lançamento no mercado, sejam 

necessários no mínimo 10 anos, e o custo desse processo pode chegar a US$ 2,6 

bilhões (DIMASI; GRABOWSKI; HANSEN, 2016; ZHANG & TANG, 2018). Alguns 

autores defendem que os gastos com o processo de desenvolvimento são 

normalmente recuperados em um curto espaço de tempo após a comercialização 

desses medicamentos, no entanto, sabe-se que muitos destes não conseguem 

autorização das agências regulatórias para serem comercializados ou são retirados 

do mercado devido a problemas de eficácia e segurança (BRANCATO et al., 2020).  

Do total de compostos candidatos a fármacos antineoplásicos que iniciam o 

processo de desenvolvimento, apenas 5% são aprovados pelas agências 

regulatórias (HUTCHINSON & KIRK, 2011). De acordo com estudos realizados por 

Hwang et al. (2016), de todos os compostos não aprovados, a maioria (57%) não o é 

por motivos de falta de eficácia, e outra parcela considerável (17%) por motivos de 

segurança. Os primeiros ensaios de eficácia e segurança são realizados durante a 

fase pré-clínica (SINGH et al., 2016). Todavia, mais de 90% dos compostos 

candidatos a fármacos que são aprovados durante a fase pré-clínica não 

apresentam resultados positivos quanto à eficácia e segurança nos ensaios clínicos 

subsequentes, e são abolidos do processo de desenvolvimento (VAN DER WORP et 

al., 2010). Esses dados elucidam a incapacidade dos ensaios convencionais 

empregados na fase pré-clínica de executar a triagem dos compostos de maneira 

eficiente. A ineficiência desses ensaios, por sua vez, deve-se principalmente à não 

capacidade dos modelos in vitro e in vivo empregados em recapitular as principais 

características do tumor in vivo (WARING et al., 2015; LANGHANS, 2018). Revela-

se, portanto, a necessidade do desenvolvimento de novos modelos pré-clínicos a 

serem aplicados no processo de desenvolvimento de novos fármacos (HWANG et 

al., 2016), sobretudo para alguns tipos de câncer que urgentemente necessitam do 

desenvolvimento de novos tratamentos, como o câncer de bexiga.  

 

1.1.1 Câncer de bexiga 

 

O câncer de bexiga, mais comum em homens, é o nono tipo mais comum de 

câncer no mundo. Só no ano de 2012, estimou-se a ocorrência de 430.000 novos 

casos no mundo, com o registro de 165.000 mortes (ANTONI et al., 2017). 
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Indivíduos que apresentam alguns sinais e sintomas como sangue na urina, 

mudanças nos hábitos urinários ou irritativos, impossibilidade de urinas e dor lombar, 

podem ser encaminhados para realização de exames capazes de diagnosticar o 

câncer de bexiga, como exame de urina, citologia da urina, cultura de urina e uso de 

marcadores tumorais (INCA, 2017). Até o momento não há exames de rotina que 

possam levar a diagnóstico preventivo.  

As causas do câncer de bexiga nem sempre são claras para o urologista, e o 

tumor pode se desenvolver tanto por mutações por meio da ação direta de agentes 

genotóxicos quanto por danos no epitélio, que impulsionam o processo de 

proliferação para restauração da barreira urinária, infecções ou irritações 

prolongadas. Os principais fatores de risco associados ao câncer de bexiga são: o 

tabagismo (mais alto) (ZEEGERS et al., 2000); produtos químicos como aminas 

aromáticas, azocorantes, benzeno e benzidina (SILVERMAN et al., 1992); e alguns 

medicamentos como ciclofosfamida e fenacetina (ORTIZ et al., 1992). Várias 

alterações genéticas têm sido relacionadas ao início do desenvolvimento do câncer 

de bexiga, e a maioria pode estar associada a mecanismos de bloqueio do 

checkpoint da fase G1/S do ciclo celular (COTE & DATAR, 2003). O 

desenvolvimento do estágio invasivo muscular tem sido relacionado à perda da 

função da proteína p53 (KIRSCH & KASTAN, 1998), e o potencial metastático, à 

perda da função da proteína retinoblastoma (pRb) (POLLACK et al., 1997).  

 Os tumores malignos da bexiga são do tipo sólido, e podem ser classificados 

em três classes de acordo com a origem: carcinoma de células de transição (inicia 

nas células do tecido mais interno da bexiga, sendo o mais comum); carcinoma de 

células escamosas (inicia nas células delgadas e planas); e adenocarcinomas (início 

nas células glandulares) (INCA, 2017). O grau de invasão segue a classificação 

geral para outros tumores, como apresentado anteriormente, e o estágio (T) em que 

o tumor se encontra depende de quais tecidos da bexiga foram invadidos. Quando 

diagnosticado como não invasivo muscular, pode ser classificado como Ta e Tis 

(estágio 0), que são os carcinomas papilares e planos não invasivos; ou T1, que são 

tumores que crescem a partir da camada de células que reveste a bexiga em 

direção ao tecido conjuntivo logo abaixo, a mucosa, mas não atingem músculo. Se 

for diagnosticado como invasivo muscular, pode ser classificado como T2 (o tumor 

cresceu pela mucosa e submucosa, chegando ao tecido muscular); T3 (cresceu em 

toda a camada muscular da bexiga e no interior da camada de tecidos adiposos 
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adjacentes); e T4 (o tumor se espalhou para além dos tecidos adiposos da bexiga, 

para outros órgãos e estruturas mais próximas como próstata e vesículas seminais) 

(KNOWLES, 2008; CHEN et al., 2015). Quase 70% dos casos de câncer de bexiga 

são diagnosticados inicialmente como do tipo T1 não invasivo e de grau baixo, que 

se encontram ainda na camada interna da bexiga (epitélio transicional), não 

invadindo camadas mais profundas do tecido muscular (ANTONI et al., 2017).  

 Quando diagnosticado nos estágios iniciais, o procedimento padrão de 

tratamento envolve a cirurgia de ressecção do tumor, seguida por tratamento 

intravesical com a vacina Bacillus Calmette-Guérin (BCG) (EILFER; SCARPATO; 

CLARK., 2015), que reduz a recorrência do tumor e diminui a probabilidade de 

progressão. A BCG faz com que o sistema imunológico crie condições para eliminar 

as células cancerígenas de tumores superficiais. Nesses casos, as chances de o 

tumor evoluir para um estágio invasivo variam entre 10 e 15%. Porém, se o tumor é 

diagnosticado em estágios T2 ou superiores, as chances de progredir para um tipo 

invasivo aumentam para 30% (DALBAGNI, 2007). Além disso, mesmo após 5 anos 

de tratamento, de 50 a 70% dos pacientes diagnosticados com tumor em estágio T2 

ou superior apresentam recidiva, sendo considerada a maior taxa de recorrência 

registrada entre os tumores sólidos (SYLVESTER et al., 2006). O procedimento 

nesses casos é a remoção total da bexiga (cistectomia), o que pode causar grandes 

impactos na qualidade de vida do paciente (BABJUK et al., 2013), seguido de 

quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia. 

 Nos tratamentos com imunoterápicos utiliza-se comumente atezolizumab, 

durvalumab, avelumab, nivolumab ou pembrolizumab. Já na quimioterapia, utiliza-se 

Cisplatina ou Mitomicina, combinadas ou não com fluorouracilo, quando realizada 

junto com radioterapia. Já quando a quimioterapia eh administrada sem radioterapia, 

os fármacos mais utilizados são •Gemcitabina, Cisplatina, Metotrexato, Vinblastina, 

Doxorubicina e paclitaxel, de forma combinada ou não. Apesar de muitos fármacos 

disponíveis, a progressão do tumor de bexiga e a alta recidiva estão associadas à 

metástase tumoral e à resistência dessas células a eses fármacos convencionais 

utilizados (KNOWLES, 2008), sendo, portanto, necessário o desenvolvimento de 

novos compostos terapêuticos mais eficazes para tratar, principalmente, os 

pacientes diagnosticados em estágios iniciais e evitar a progressão para um estágio 

mais invasivo (SASAKI et al., 2017). 
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 As pesquisas que envolvem a descoberta de novos compostos para o 

tratamento do câncer de bexiga são particularmente dificultadas devido à utilização 

de modelos pré-clínicos que não recapitulam com precisão aspectos fisiopatológicos 

do tumor de bexiga. As culturas em monocamada ou bidimensionais (2D) de 

linhagens celulares de câncer de bexiga (modelo in vitro) e os modelos xenográficos 

(in vivo), desenvolvidos com células de linhagens ou primárias de pacientes, são os 

modelos pré-clínicos convencionais utilizados atualmente no processo de 

desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento do câncer de bexiga. Esses 

modelos têm se mostrado insuficientes para recapitular as características nativas 

dos tumores de bexiga e predizer de maneira fidedigna a resposta aos compostos 

testados (CHOI et al., 2014). 

 

1.1.2 Modelos pré-clínicos  

 

No processo de desenvolvimento de novos fármacos, os ensaios pré-clínicos 

envolvem a avaliação da eficácia e segurança de novos compostos em modelos in 

vitro (utilizando células) e in vivo (utilizando animais experimentais, ou de 

laboratório) (DOMCKE et al., 2013; GOODSPEED et al., 2016). Os estudos iniciais 

que elucidaram a natureza complexa e os vários estágios de desenvolvimento de 

diversos tipos de câncer foram realizados em modelos animais. Diversos modelos in 

vivo foram desenvolvidos para investigar as alterações celulares, moleculares e 

histológicas das neoplasias humanas (DIGIOVANNI, 1992; CURT, 1994). Por essa 

razão, esses modelos são amplamente utilizados em estudos pré-clínicos para 

avaliar o potencial terapêutico de novos candidatos a fármacos antineoplásicos. Os 

animais são capazes de fornecer o microambiente heterogêneo necessário para o 

desenvolvimento dos tumores, uma vez que podem oferecer uma matriz extracelular 

(MEC) natural com células estromais e fatores de crescimento, além de um sistema 

vascularizado (LIU et al., 2019). O modelo experimental mais utilizado são os 

camundongos, devido ao fato de as linhagens serem altamente padronizadas, 

possuírem características conhecidas e monitoradas após várias gerações, além de 

compartilharem similaridades genéticas e fisiológicas com os humanos (HANN & 

BALMAIN, 2001). Os modelos experimentais animais utilizados no estudo do câncer 

podem ser divididos em quatro categorias: espontâneos, induzidos, geneticamente 

modificados e transplantados. No primeiro modelo, o desenvolvimento do tumor se 
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dá de maneira natural, por meio, por exemplo, de alterações na dieta. O modelo 

induzido envolve a utilização de agentes químicos. Já os geneticamente modificados 

são construídos a partir de edições no genoma desses animais que levam à 

expressão de oncogenes ou à inibição de genes supressores (OSTRAND‐

ROSENBERG, 2004). Por fim, os modelos transplantados são os que têm 

demonstrado maior controle e taxa de sucesso no desenvolvimento do tumor, sendo 

amplamente aplicados nos ensaios de eficácia de compostos candidatos a fármacos 

antineoplásicos (SPIRIDON et al., 2002; POULIN et al., 2015). Dentre os modelos 

transplantados destacam-se os modelos singênicos e xenográficos. No primeiro, 

transplanta-se em camundongos células tumorais também de camundongos, 

podendo ser ortotópico, quando o transplante é realizado no sítio onde tumor será 

desenvolvido, ou experimental, quando transplantado via corrente sanguínea. Já os 

modelos xenográficos são gerados por injeção de linhagens de células tumorais 

humanas ou por transplante de fragmentos do tecido tumoral humano em animais 

imunodeficientes, o que viabiliza os enxertos de outra espécie.  

O modelo xenográfico mais empregado atualmente é o que utiliza fragmentos 

de tumores provenientes de pacientes (PDX, do inglês, patient-derived xenografts) 

(WILLEY et al., 2015; ZHANG et al., 2014), que são implantados em linhagens de 

camundongos imunodeficientes, como Nude, Rag (-) (do inglês, recombination-

activating genes), IL2RG (-) (do inglês, interleukin 2 receptor gamma), scid (do 

inglês, severe combined immunodeficiency), NOD (do inglês, Non-obese diabetic) e 

NSG™(NOD scid gama, JAXCC) (HIDALGO et al., 2014). Os tumores que crescem 

nesses modelos PDX são capazes de manter a heterogeneidade intratumoral, as 

características histopatológicas, o comportamento metastático e o perfil de 

expressão gênica (CASSIDY; CALDAS; BRUNA, 2015). Pan et al. (2015) mostraram 

que os modelos PDX de câncer de bexiga retiveram 92 a 97% das alterações 

genéticas dos pacientes de onde as amostras de tumores se originaram. Esses 

modelos têm sido utilizados para a seleção personalizada de fármacos e a 

identificação de mecanismos de resistência (ZENG et al., 2017). Os modelos PDX, 

no entanto, também apresentam algumas desvantagens técnicas, como a 

disponibilidade de amostra fresca; a necessidade de complexos procedimentos 

cirúrgicos para garantir um enxerto eficiente; e a baixa taxa de sucesso 

(PRESTWICH, 2008). A falta de padronização dos protocolos para realização dos 

enxertos e as variações de um laboratório para outro quanto às condições de 
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manutenção e fator de estresse desses animais levam a baixa eficiência e 

reprodutibilidade na geração desses modelos (SIOLAS & HANNON, 2013). 

Normalmente, o estabelecimento do modelo para esses ensaios leva de 2 a 8 

meses. No caso de seleção personalizada de fármacos, nesse longo período podem 

ocorrer, no tumor do paciente, mutações ou processos metastáticos que não 

estavam presentes na primeira biópsia, dificultando a indicação do quimioterápico 

com maior probabilidade de sucesso. Muitas vezes, o paciente vem a óbito antes 

mesmo que se concluam os ensaios nos modelos PDX (MALANEY; NICOSIA; 

DAVÉ, 2014). O longo tempo de geração desses modelos aliado à baixa taxa de 

sucesso de enxerto elevam os custos dessa abordagem. Nos Estados Unidos, o 

custo para um paciente manter um modelo PDX com seu tumor varia de 

US$ 10.000,00 a US$ 25.000,00 (WILLYARD, 2018). 

Mesmo proporcionando um microambiente tumoral heterogêneo com células 

estromais, sistema vascular e condições biofísicas e bioquímicas para o 

desenvolvimento dos tumores, os modelos animais possuem também limitações 

para mimetizar de maneira fidedigna o microambiente do tumor humano, uma vez 

que há a substituição dos componentes do estroma humano por elementos murinos 

(GHEIBI et al., 2017; JUNG et al., 2017). Além disso, a ausência de células imunes, 

por se tratar de animais imunodeficientes, e a falta de moléculas de adesão e fatores 

de crescimento humanos podem alterar a resposta das células aos compostos 

testados (SHULTZ; ISHIKAWA; GREINER, 2007), levando até mesmo a resultados 

contrários aos obtidos em ensaios clínicos (KELLAND, 2004; ELLIOTT & YUAN, 

2011).  

Apesar das limitações quanto à disponibilidade de animais, variabilidade dos 

procedimentos empregados, alto custo de manutenção e aspectos éticos envolvidos 

no uso de animais (VAN VLIET, 2014), as agências regulatórias, como a FDA, ainda 

exigem que sejam realizados os ensaios in vivo para a aprovação de um composto 

(MAK; EVANIEW; CHERT, 2014). No entanto, a falta de padronização nos ensaios 

in vivo leva ao uso indevido desses animais nos ensaios pré-clínicos. Os resultados 

podem não ser confiáveis e prejudicar o planejamento dos ensaios clínicos. Para 

mudar esse paradigma e reduzir o número de animais utilizados, tanto as indústrias 

farmacêuticas quanto os órgãos governamentais têm estudado várias estratégias 

(BURDEN et al., 2015; FLEETWOOD et al., 2015). Hoje, qualquer planejamento 

experimental ou ensaio pré-clínico que envolva animais deve respeitar os princípios 
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dos 3Rs (do inglês, refine, reduce e replace), propostos em 1959 por Russell-Burch 

(JAROCH; JAROCH; BOJKO, 2018). Devem ser seguidos protocolos que visem a 

minimizar o número (redução), o sofrimento e o estresse dos animais (refinamento), 

por meio de um plano racional de experimentos. Isso pode ser alcançado, por 

exemplo, com uma avaliação cuidadosa dos grupos controles utilizados, do tamanho 

das amostras, com randomização e análises estatísticas visando reduzir o risco de 

erros sistemáticos nos experimentos (WÜRBEL, 2017). No caso do terceiro R, 

referente a substituição, cada vez mais se tem estudado o desenvolvimento de 

métodos alternativos ao uso de animais em pesquisas pré-clínicas. A total 

substituição de animais por modelos alternativos já é uma realidade em algumas 

áreas, como no desenvolvimento de cosméticos, por exemplo. No que diz respeito à 

seleção de compostos candidatos a fármacos com ação antineoplásica, não há 

ainda modelos alternativos que possam substituir totalmente os modelos animais. 

Nesse caso, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea), 

órgão governamental ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC, Brasília, Brasil), recomenda incisivamente a realização de 

ensaios em modelos in vitro previamente aos ensaios em modelos in vivo 

(BEISSNER et al., 2018), a fim de que se possa realizar uma primeira triagem dos 

compostos candidatos, diminuindo, assim, o uso de animais.  

Pelas razões acima citadas, os modelos in vitro têm atualmente um papel de 

destaque para o processo de desenvolvimento de novos fármacos. Desde que eles 

permitam selecionar eficientemente os compostos, pode haver redução do uso de 

animais durante a fase de experimentação pré-clínica e redução do risco de retirada 

do fármaco do mercado, evitando desperdício de recursos financeiros pelas 

indústrias farmacêuticas (BRANCATO et al., 2020). As normas para a realização de 

ensaios in vitro foram pela primeira vez definidas em 1980 pelo Instituto Nacional do 

Câncer dos Estados Unidos (NCI, National Cancer Institute, Bethesda, EUA) , com a 

publicação de um painel de linhagens celulares (NCI60) que apresenta os principais 

tipos de tumores, como leucemia, melanomas, câncer de colón, de pulmão, do 

sistema nervoso central, de ovário, mama e próstata. Nesse painel, as células 

tumorais são mantidas por meio da tecnologia de cultivo bidimensional (2D), em que 

as células crescem em monocamada aderidas a uma superfície, e os compostos 

candidatos a fármacos são avaliados quanto ao potencial efeito de inibição do seu 

crescimento (SHOEMAKER, 2006). Durante as décadas de 1980 e 1990, foram 
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analisados cerca de 10.000 compostos utilizando esse painel, e muitos destes são 

utilizados hoje como agentes quimioterápicos e imunoterapêuticos (MAYR & 

BOJANIC, 2009). Esses ensaios levaram à padronização de testes de viabilidade 

celular que fornecessem respostas rápidas e reprodutíveis nas culturas 2D de 

células.  

A tecnologia de cultivo de células animais pode ser considerada uma revolução 

no campo da ciência, uma vez que abriu caminho para diversas linhas de pesquisa 

que buscavam compreender a biologia celular, a morfologia e o desenvolvimento de 

tecidos, mecanismos de doenças, produção de proteínas e ação de compostos com 

efeito terapêutico (SANYL, 2014). Como consequência, os modelos in vitro com 

cultura de células já forneceram informações para entender o desenvolvimento de 

doenças como Parkinson, HIV (do inglês, human immunodeficiency virus), diabetes 

e câncer, bem como o mecanismo de ação de alguns compostos terapêuticos 

(BRESLIN & O’DRISCOLL, 2013; CHOI et al., 2014). 

Willhelm Roux, em 1885, foi responsável pelo primeiro isolamento de células 

provenientes de um embrião de frango (HEAMS, 2012). Em 1951, Dulbecco 

desenvolveu um meio de cultura sintético artificial, baseado no meio de cultura 

utilizado por Eagle, que ficou comumente conhecido como Dulbeccos’s modified 

Eagle medium (DMEM) (VERMA, 2012). Também em 1951, Scherer, Syverton e 

Gey (1953) estabeleceram a primeira linhagem celular derivada de câncer cervical. 

A partir daí, a técnica de cultivo de células animais tornou-se rotineira em muitos 

laboratórios. As linhagens celulares de diversos tipos de câncer, que crescem 

continuamente e possuem alta taxa de proliferação, podendo ser cultivadas por 

longo período de tempo, podem ser adquiridas em bancos de células comerciais 

como a American Type Culture Collection (ATCC) e o Banco de Células do Rio de 

Janeiro (BCRJ).  

Existem hoje disponíveis comercialmente nesses bancos de células diversas 

linhagens celulares de câncer de bexiga que se originaram de tumores com 

diferentes graus de invasão. Dentre as linhagens consideradas de grau 1, ou baixo 

grau de invasão, a linhagem RT4 é a mais utilizada, sendo citada em mais de 13 

trabalhos, de acordo com a revisão de Vasyutin et al. (2019). As linhagens MGHU3 e 

SW780 são também exemplos de linhagens de câncer de bexiga de grau 1. De 

maneira geral, essas células caracterizam-se por serem bem diferenciadas, 

apresentarem proliferação lenta e possuírem morfologia muito próxima às células 
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normais de bexiga (SANLI et al., 2017). As linhagens celulares de grau 2, RT-112 e 

5637, são moderadamente diferenciadas e possuem maior risco de invasão 

muscular, sendo, portanto, consideradas mais agressivas (SANLI et al., 2017). As 

linhagens de grau 3 já são consideradas de alto grau, apresentando morfologias 

mais anormais e facilmente distinguíveis das células normais de bexiga. São mais 

agressivas e possuem maior taxa de proliferação, apresentando comportamento 

metastático com maior frequência (KITAMURA & KAKEHI, 2015). As linhagens 

HT1376, J82 e T24 são exemplos de células de grau 3, sendo esta última utilizada 

nos modelos in vitro de carcinoma transicional pouco diferenciado. Por fim, as 

linhagens 253 JP, EJ138, e TCCSUP são linhagens de grau 4 comumente utilizadas 

em modelos in vitro de carcinomas de invasão muscular. 

Os ensaios in vitro que utilizam tecnologias de cultivo tradicionais 2D são mais 

simples, rápidos e econômicos, quando comparados aos modelos animais, além de 

versáteis e reprodutíveis (NIU & WANG, 2015; CHATZINIKOLAIDOU, 2016; 

AMELIAN et al., 2017). Nessa tecnologia, as células crescem aderidas a uma 

superfície plástica (BRESLIN & O’DRISCOLL, 2013) e interagem com as células 

vizinhas de maneira bidimensional (WANG et al., 2014). No entanto, a maioria das 

células em um organismo vivo, inclusive as tumorais, crescem em um 

microambiente tridimensional (3D). O microambiente 3D é importante, pois o 

fenótipo e a função de células individuais são fortemente dependentes de interações 

com proteínas da matriz extracelular (MEC) e com células vizinhas (ABBOTT, 2003). 

Células cultivadas em condições 2D exibem uma redução significativa nas 

interações célula-célula e célula-MEC, limitando a capacidade dessas culturas de 

mimetizar respostas celulares naturais in vitro (LEE et al., 2009). 

As interações célula-MEC são importantes, uma vez que as células se 

comunicam com o microambiente celular em que estão inseridas, recebendo 

constantemente estímulos por meio de: (i) fatores solúveis no fluido intersticial; (ii) 

adesão célula-célula ou célula-matriz extracelular; ou (iii) forças mecânicas. Os 

sinais são transmitidos para o interior das células, induzindo uma cascata de 

eventos interativos em vários níveis. Os eventos moleculares podem incluir 

mudanças na expressão gênica, fosforilação e desfosforilação de proteínas e trocas 

moleculares entre os espaços intra e extracelular. Mudanças na 

endocitose/exocitose, remodelamento do citoesqueleto e deformação nuclear podem 

ocorrer no nível subcelular. No nível celular, por sua vez, os estímulos ambientais 
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podem causar mudanças na morfologia e mobilidade celular, influenciar a 

proliferação, diferenciação, apoptose, metabolismo e outras funções (SOUCY & 

ROMER, 2009; DISCHER et al., 2009; ENGLER et al., 2006; ELLIOT & YUAN, 2011; 

BAKER & CHEN, 2012; HICKMAN et al., 2014). 

As condições 2D também podem afetar a morfologia das células em cultura, 

afetando, assim, suas funções, organização de estruturas internas, secreção de 

proteínas da MEC e sinalização celular (MAHMUD et al., 2009;). Devido à menor 

interação com o microambiente externo, as células também perdem a sua 

polaridade, isto é, diferenças espaciais na forma, estrutura e função, bem como na 

localização de organelas em seu interior, levando a mudanças nas respostas a 

vários fenômenos, como a apoptose (MSEKA; BAMBURG; CRAMEL, 2007). No 

tumor in vivo, conforme será discutido a seguir, a disponibilidade de nutrientes, 

gases, metabólicos e moléculas sinalizadoras às células varia dependendo da 

massa do tumor e organização das células (PAMPALONI; REYNAUD; STELZER, 

2007). Células localizadas em diferentes regiões do tumor podem apresentar 

comportamentos e fenótipos diferentes, caracterizando a heterogeneidade celular 

dos tumores sólidos (GILBERT et al., 2010). Essa heterogeneidade celular não é 

frequentemente observada nas culturas em monocamada, uma vez que as células 

possuem o mesmo acesso aos compostos e moléculas disponíveis no meio de 

cultura. 

Da mesma forma que os estímulos externos afetam drasticamente as 

propriedades, o comportamento e as funções das células, eles podem afetar 

também a resposta das células aos compostos que estão sendo testados (QUAIL & 

JOYCE, 2013; SMITH & KANG, 2013; YULYANA et al., 2015). Portanto, apesar de 

fornecerem importantes e valiosas informações e serem amplamente utilizados, 

ensaios baseados em cultivos 2D não predizem de maneira precisa a eficácia e 

citotoxicidade in vivo, como também outros efeitos biológicos (SANTO et al., 2016). 

Uma vez que as principais características dos tumores sólidos in vivo não são 

reproduzidas nos modelos tradicionais 2D, um grande número de compostos que 

possuem eficiência inadequada não são corretamente identificados na fase pré-

clínica e seguem para os ensaios in vivo, aumentando o tempo e custo do processo, 

e também contribuindo para o uso excessivo de animais (BRESLIN & O’DRISCOLL, 

2013; DOKE & DHAWALE, 2015; MENSHYKAU, 2017). Nesse contexto, emerge a 



	 14	

necessidade de modelos in vitro com maior capacidade preditiva, tanto na academia 

quanto na indústria farmacêutica (WARING et al., 2015). 

Novas tecnologias de cultivo in vitro e modelos in silico vêm sendo hoje 

estudados a fim de contornar as limitações citadas acima (CARVALHO et al., 2015; 

KONSTORUM et al., 2017). Os modelos in silico baseiam-se em modelos 

computacionais e equações matemáticas, que são utilizados para prever o 

progresso do tumor, heterogeneidade e efeitos terapêuticos sem a necessidade de 

realizar experimentos em laboratório (KONSTORUM et al., 2017). Alguns estudos 

mostram concordância destes com experimentos realizados em modelos in vivo 

(PALLADINI et al., 2010). As vantagens dessa abordagem são o alto controle dos 

parâmetros e a alta eficiência, no entanto, a alta complexidade da fisiologia dos 

tumores ainda dificulta a construção de modelos computacionais heterogêneos, e o 

conhecimento insuficiente dos mecanismos da tumorigênese pode resultar em 

modelagens inadequadas (LIU et al., 2019). Muitos trabalhos têm focado na melhora 

dos parâmetros de robustez dos modelos in silico que possuem potencial para 

revolucionar no futuro a maneira como os ensaios biológicos são realizados. No que 

tange às novas tecnologias de cultivo in vitro, o cultivo tridimensional (3D) emerge 

como um modelo promissor para seleção de novos candidatos à terapia do câncer, 

uma vez que é capaz de recapitular, dentre outras características, a arquitetura 3D 

do microambiente onde as células tumorais crescem (BRESLIN & O’DRISCOLL, 

2013; FENNEMA et al., 2013; ZIMMERMANN et al., 2013; NUNES et al., 2019). As 

vantagens dessa tecnologia de cultivo serão discutidas em mais detalhes a seguir. 

A existência de um modelo pré-clínico perfeito, capaz de unir todas as 

características essenciais para mimetização do organismo nativo, ainda não é uma 

realidade. Cada modelo possui suas vantagens e limitações (resumidas na Tabela 

1), e sua aplicabilidade dependerá do objetivo a ser alcançado. Nas três últimas 

décadas, um dos principais dilemas da indústria farmacêutica foi a busca por 

modelos pré-clínicos que pudessem ser compatíveis com os ensaios de alto 

desempenho (HTS, do inglês, High throughput screening).  
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Tabela 1 – Principais vantagens e desvantagens dos modelos pré-clínicos utilizados 
no processo de descobrimento de novos fármacos 
 

Modelos Vantagens Desvantagens 

In vivo
1
 

• Métodos padronizados; 

• Microambiente heterogêneo; 

• Presença de MEC com células estromais e 
fatores de crescimento; 

• Presença de vascularização; 

• Manutenção do perfil de expressão gênica; 

• Variedade de ferramentas e protocolos 
analíticos disponíveis. 
 

• Presença de componentes do estroma murino 
em vez de humano; 

• Ausência de células do sistema imune, no caso 
de camundongos imunodeficientes; 

• Técnica demorada e complexa, baixa taxa de 
sucesso; 

• Alto custo; 

• Baixa reprodutibilidade; 

• Limitações éticas; 

• Impossibilidade de ser aplicado em ensaios 
HTS. 
 

In vitro – 2D
2 

• Independência do uso de animais; 

• Técnicas de cultivo simples e rápidas; 

• Baixo custo; 

• Fácil monitoramento; 

• Boa reprodutibilidade; 

• Variedade de ferramentas e protocolos 
analíticos disponíveis; 

• Possibilidade de ser aplicado em ensaios 
HTS. 

• Não mimetização da estrutura 3D do tumor; 

• Alteração da morfologia da célula; 

• Reduzida interação célula-célula; 

• Reduzida interação célula-MEC; 

• Perda de polaridade celular; 

• Alteração da performance de crescimento e do 
metabolismo celular; 

• Distribuição homogênea de nutrientes e O2 
entre as células; 

• Ausência de heterogeneidade celular; 

• Alteração do perfil de expressão gênica. 

In vitro – 3D
3
 

• Independência do uso de animais; 

• Recapitulação da arquitetura 3D do 
microambiente tumoral nativo; 

• Preservação da morfologia das células; 

• Crescimento e metabolismo celular mais 
próximo do nativo; 

• Perfil de expressão gênica mais próximo do in 

vivo; 

• Possibilidade de ser aplicado em ensaios 
HTS. 

• Exigência de técnicas de cultivo mais 
complexas e custosas que 2D; 

• Técnica de cultivo mais demorada; 

• Ausência de padronização dos protocolos de 
cultivo; 

• Dificuldade no monitoramento das culturas; 

• Baixa variedade de ferramentas e protocolos 
analíticos disponíveis. 

In silico
4
 

• Independência do uso de animais e células; 

• Sem necessidade de síntese ou preparação 
dos compostos a serem testados; 

• Sem necessidade de alta infraestrutura 
laboratorial; 

• Alto controle dos parâmetros; 

• Alta eficiência; 

• Tempo reduzido de execução; 

• Baixo custo; 

• Alta aplicabilidade em ensaios HTS 

• Não fornecimento de um resultado proveniente 
de um ensaio experimental, apenas predições; 

• Limitado: depende da disponibilidade de dados 
experimentais para modelagem; 

• Baixa robustez devido à alta incidência de 
modelagens inadequadas; 

• Exigência de softwares especiais para análise 
dos resultados; 

• Não reprodução da complexidade tumoral. 

 
1 Prestwich, 2008; Siolas e Hannon, 2013; Mak; Evaniew; Chert, 2014; van Vliet, 2014; Goodspeed et 
al., 2016; Gheibi et al., 2017; Beissner et al., 2018; Liu et al., 2019. 
2 Mahmud et al., 2009; Niu e Wang, 2015; Chatzinikolaidou, 2016; Amelian et al., 2017. 
3 Breslin e O’Driscoll, 2013; Fennema et al., 2013; Zimmermann et al., 2013; Edmondson et al., 2014; 
Nunes et al., 2019. 
4 Benfenati et al., 2010; Palladini et al., 2010; Konstorum et al., 2017; Liu et al., 2019. 
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Os ensaios HTS ganharam popularidade nos últimos anos e se tornaram o 

método padrão nas indústrias que realizam processos de descoberta de novos 

fármacos. Essa abordagem permite avaliar nos modelos pré-clínicos a atividade de 

um grande número de compostos em um curto período de tempo por meio do uso de 

processos automatizados e análise de dados em larga escala (MARTIN et al., 2011). 

Essa abordagem pode ser aplicada na triagem de diferentes tipos de bibliotecas, 

incluindo química combinatória, genômica, proteínas e peptídeos, acelerando a 

descoberta de novos fármacos e reduzindo os custos do processo. Para serem 

compatíveis com os ensaios HTS, os modelos pré-clínicos devem ser passíveis de 

miniaturização, escalonáveis e reprodutíveis (SZYMANSKI; MARKOWICZ; 

MIKICIUK-OLASIK, 2012).  

 

1.2 TECNOLOGIA DE CULTIVOS TRIDIMENSIONAIS (3D) 

 

 Hamburger e Salmon (1977) foram os primeiros autores a reportar uma cultura 

3D utilizando solução de ágar e células-tronco tumorais (CTTs) humanas. A partir 

daí, diversos trabalhos começaram a mostrar as semelhanças entre células 

cultivadas em condições 3D e células que crescem em massas tumorais sólidas 

(MAZZOLENI; DI LORENZO; STEIMBERG, 2009). Hoje tem-se registro da aplicação 

das culturas 3D não só na pesquisa oncológica, mas também em outras áreas, 

como na engenharia de tecidos. As células cultivadas em condições 3D apresentam 

melhores propriedades regenerativas quando comparadas com abordagens 

fundamentadas em cultivos em 2D, sendo capazes de mimetizar a organização 

multicelular 3D típica dos tecidos formadores de órgãos (MURPHY & ATALA, 2014; 

LASCHKE & MENGER, 2017a). As culturas 3D também estão sendo utilizadas 

como modelos para estudar as condições fisiológicas de diversos tecidos e órgãos, 

como, por exemplo, as propriedades anticoagulantes e anti-inflamatórias de células 

endoteliais que, ao serem cultivadas em condições 3D, apresentam a relação 

superfície-volume celular aumentada, mimetizando as condições naturais (SFRISO 

& RIEBEN, 2020). Estudos de neurodesenvolvimento e doenças neurodegenerativas 

têm sido realizados em células-tronco neurais humanas (hNSC, do inglês neural 

stem cell) diferenciadas cultivadas em condições 3D (SIMÃO et al., 2016). Quando 

comparados a modelos in vitro 2D convencionais, os cultivos 3D de células 

hepáticas se apresentam como um modelo preditivo para estudos a longo prazo de 
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toxicidade induzida por fármacos (BELL et al., 2018), uma vez que reproduzem 

características funcionais típicas do tecido nativo, como a atividade dos citocromos 

P450, P2B6 e P2C9 (RAMACHANDRAN et al., 2015). 

	 Na área oncológica, a tecnologia de cultivo 3D tem como foco possibilitar que 

as células tumorais recapitulem as principais características físicas e bioquímicas 

dos tumores nativos. Os cultivos 3D de células tumorais podem então ser utilizados 

nos estudos dos processos de tumorigênese, migração celular, metástase e na 

investigação de diferentes abordagens de tratamento, como quimioterapia, sistemas 

de entrega de fármacos, terapias gênicas e com vírus oncolíticos, imunoterapia, 

terapias fotodinâmicas e fototerapia, terapia fototermal e radioterapia (revisado por 

NUNES et al., 2019). Em especial, no caso de modelos in vitro 3D que procuram 

recapitular a estrutura de tumores sólidos, as técnicas de cultivo são direcionadas 

para a formação de agregados celulares compactos denominados esferoides ou 

organoides tumorais (KAPATCZYNSKA et al., 2018). Células dispersas em hidrogéis 

e aglomerados celulares não compactos, com fraca adesão entre as células e fáceis 

de serem dissociados, podem ser consideradas culturas 3D, mas não são 

classificadas como esferoides (MOSHKSAYAN et al., 2018). A organização e 

compactação dessas células nos esferoides são elementos essenciais para que 

esses agregados apresentem as características análogas ao tumor sólido in vivo 

(HIRSCHHAEUSER et al., 2010; MEHTA et al., 2012; WEISWALD; BELLET; 

DANGLES-MARIE, 2015).  

 

1.2.1 Cultivo 3D de células tumorais 

 

 As estruturas esféricas 3D formadas pelo agrupamento das células tumorais 

são referidas na literatura com diferentes nomenclaturas dependendo do tipo ou 

origem das células utilizadas no cultivo. Agregados celulares formados por linhagens 

celulares, de um ou mais tipos celulares diferentes, são comumente denominados 

esferoides tumorais multicelulares (MTS, do inglês, multicelular tumor spheroids) ou 

simplesmente esferoides (SUTHERLAND; MCCREDIE; INCH, 1971). Kenny et al. 

(2007), ao analisarem a estrutura de esferoides formados por 25 diferentes 

linhagens de câncer de mama, classificaram-nos em quatro grupos: round, mass, 

grape-like e stellate. Os esferoides de forma round possuem forte adesão entre as 

células, formam agregados arredondados, e os núcleos das células se organizam de 
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maneira regular em torno do centro do esferoide. Os esferoides de forma mass 

também apresentam forma arredondada com forte adesão entre as células, mas 

com núcleo das células desorganizado. Os esferoides com forma grape-like e 

stellate, por sua vez, apresentam fraca adesão entre as células com núcleo 

desorganizado. A diferença é que, nos de forma stellate, as células nos agregados 

apresentam forma mais alongada, de maneira semelhante ao comportamento de 

uma célula tumoral invasiva.  

 Os modelos in vitro tradicionalmente utilizados em estudos pré-clínicos são 

baseados em culturas de linhagens celulares tumorais comerciais. Apesar de serem 

facilmente cultiváveis, as linhagens celulares tumorais são muito diferentes das 

células tumorais originais e podem apresentar alterações genômicas e proteômicas 

devido ao longo tempo de cultivo (GILLET; VARMA; GOTTESMAN, 2013). As 

culturas 3D utilizando células tumorais primárias têm sido o foco de muitos trabalhos 

recentes (GRUNDY et al., 2016; XIE & WU, 2016; AHONEN et al., 2017; GHEIBI et 

al., 2017), sendo capazes de recapitular de maneira mais efetiva aspectos 

encontrados no microambiente do tumor nativo, como interações célula-célula e 

célula-MEC e propriedades mecânicas (BENIEN & SWAMI, 2014). As culturas 3D 

com células primárias podem ser geradas a partir da propagação in vitro das células 

tumorais isoladas de amostras de biópsia ou do cultivo de CTTs isoladas dessas 

amostras (BROUTIER et al., 2017). Quando se utilizam CTTs, os cultivos 3D são 

comumente referidos na literatura como cultura de organoides ou organoides 

tumorais derivados de paciente (PDO, do inglês, patient-derived tumor organoid). O 

advento dos cultivos de organoides tumorais tem despertado interesse da 

comunidade científica, uma vez que são capazes de reproduzir a heterogeneidade 

celular e molecular dos tumores, sendo uma ferramenta essencial para estudos de 

casos raros de câncer que não possuem linhagens celulares disponíveis 

(LANCASTER & KNOBLICH, 2014; CLEVERS, 2016). Ao utilizar-se de células 

tumorais isoladas de amostras de biópsia, as culturas 3D são referidas como 

esferoides tumorais derivados de pacientes (PDS, do inglês, patient-derived tumor 

spheroids) (MIYOSHI et al., 2018; SONG et al., 2018; ZHANG et al., 2018). Por 

serem formados por células tumorais diferenciadas, os PDSs possuem uma 

capacidade reduzida de recapitular a heterogeneidade dos tumores quando 

comparados aos PDOs (BORRETTO et al., 2019).  

Tanto os PDOs quanto os PDSs podem ser aplicados em ensaios 
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personalizados de triagem de fármacos (STADLER et al., 2015; NATH & DEVI, 

2016; PAULI et al., 2017; WEEBER et al., 2017). A abordagem atual de tratamento 

“one-size-fits-all”, isto é, pacientes com o mesmo tipo de câncer recebem o mesmo 

tratamento, não é mais considerada a melhor estratégia terapêutica, pois não leva 

em conta a variabilidade genética individual de cada paciente, o que, por sua vez, 

tem uma influência potencial na análise de resposta ao tratamento (ABOULKHEYR 

et al., 2018). O instituto Hubrecht Organoid Technology (HUB, Utrecht, Holanda), por 

exemplo, lidera hoje um grande estudo que compara a resposta dos PDOs de 

mama, colón e pulmão ao tratamento com fármacos antineoplásicos com a resposta 

clínica do paciente, relatando correlação positiva entre os dois modelos 

(ABOULKHEYR et al., 2018; SACHS et al., 2018;).  

Em relação ao câncer de bexiga, trabalhos envolvendo PDOs e PDSs 

destacam a importância da heterogeneidade genética nesses modelos nos ensaios 

com os fármacos antineoplásicos ao comparar a resposta destes com os resultados 

obtidos em modelos PDX e avaliar a correlação entre eles (LEE et al., 2018a). 

Outros autores descreveram em seus trabalhos diferentes técnicas para geração de 

organoides tumorais de bexiga de diferentes graus de invasão (BURGUÉS et al., 

2007; BENTIVEGNA et al. 2010; INGRAM et al., 2010; PALMER et al., 2016). No 

entanto, a técnica de cultivo dos PDOs e PDSs apresenta vários desafios, dentre 

eles, a baixa disponibilidade de amostra vinda das biópsias, técnicas laboriosas de 

isolamento das células tumorais de componentes do estroma, alto custo dos meios 

de cultura (RINGUETTE-GOULET; BOLDUC; POULIOT, 2018) e complexas 

condições de manutenção dessas culturas, uma vez que necessitam de fatores de 

crescimento externos, como o fator de crescimento epidérmico (EGF, do inglês, 

epidermal growth factor) e as proteínas Wnt3A, R-spondin-1 e Noggin, e uma MEC 

exógena para promover a organização 3D (SHAH; SINGH, 2017). Uma possível 

abordagem para solucionar a limitada disponibilidade de amostras consiste em 

utilizar os modelos in vivo PDX para expandir os fragmentos tumorais coletados nas 

biópsias antes dos cultivos in vitro. Dessa maneira, tem-se material para o cultivo 

suficiente dos PDSs a serem utilizados nos ensaios de eficácia terapêutica 

(YOSHIDA, 2020).  
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1.2.2 Características dos esferoides tumorais 

 

Simplificadamente, o desenvolvimento dos tumores sólidos pode ser dividido 

em dois estágios. Em um primeiro momento, na fase inicial, as células estão em 

constante crescimento, portanto, observa-se aumento no tamanho e volume da 

massa tumoral (WARD & KING, 1997). O crescimento do tumor é mantido até que 

dê início à formação de vasos induzidos pela secreção de fatores pró-angiogênicos 

como o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF, do inglês vascular 

endothelial growth fcator ) e angiogenina (ANG), e pelo remodelamento da MEC 

mediado pelas proteases MMP (do inglês, matrix metalloproteinase) 2 e 9, como já 

discutido (VAN DIJK; GÖRANSSON; STRÖMBLAND, 2013). A partir desse 

momento, as células adquirem propriedades invasivas, e o processo de metástase é 

iniciado. Um perfil de crescimento semelhante foi observado nos cultivos na forma 

de esferoides: um aumento no tamanho desses agregados durante o estágio inicial, 

atingindo até 500 µm de diâmetro, seguido por um queda na taxa de crescimento até 

que o tamanho fique constante (platô no gráfico de crescimento) (BYRNE, 2010; 

COSTA et al., 2014). Esse perfil de crescimento na fase inicial é essencial para que 

se estabeleça a organização em camadas das células nos esferoides (WARD & 

KING, 1997). Como nos modelos in vitro 3D mais simples não se tem a formação de 

vasos, os esferoides não avançam para a segunda fase de desenvolvimento. Por 

essa razão, os modelos in vitro de esferoides tumorais são comumente utilizados 

para estudos de tumores sólidos em fase inicial.  

 As principais características dos tumores sólidos recapituladas nos esferoides 

foram ilustradas na Figura 1. O arranjo e posicionamento das células nos tumores 

sólidos possibilita um aumento das interações entre elas, sendo as E-caderinas 

presentes na superfície das membranas celulares as protagonistas desse fenômeno 

(JEANES; GOTTARDI; YAP, 2008). Em esferoides de tumores hepático, renal, de 

mama e próstata, foi observado que a presença das E-caderinas é essencial para a 

geração dessa forte coesão celular, possibilitando a formação do agregado 

(ALPAUGH et al., 2002; ENMON et al., 2002; SHIMAZUI et al., 2004; TAKEI et al., 

2005). Além disso, diversos trabalhos mostram que a expressão de E-caderinas nos 

esferoides é maior do que nas culturas 2D, evidenciando a capacidade das culturas 

3D de recapitular de maneira mais fidedigna as características dos tumores sólidos. 

Em esferoides tanto de células de câncer de ovário quanto de carcinoma de fígado, 
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a expressão de E-caderinas foi maior quando comparadas às células cultivadas em 

2D (XU; FARACH-CARSON; JIA, 2014; JUNG et al., 2017). Essas fortes interações 

célula-célula influenciam diversos comportamentos celulares, desde cascatas de 

sinalização até sobrevivência e proliferação. 

 

Figura 1. Principais características dos tumores sólidos in vivo e esferoides tumorais 
in vitro 
 

 
Representação esquemática das principais características dos tumores sólidos recapituladas nos 
esferoides. 1) Organização celular: as células tumorais encontram-se organizadas em três principais 
camadas. Na cama mais externa encontram-se as células tumorais proliferativas (alaranjadas); na 
cama intermediária, as células tumorais quiescentes (amarronzadas); e na camada mais interna, 
células necróticas (pretas). 2) Tipos de células: os esferoides podem ser formados não só por células 
tumorais, mas também por células do sistema imune (arroxeadas e esverdeadas arredondadas) e 
fibroblastos (esverdeadas e achatadas). 3) Barreira física: as fortes interações células-células, a 
deposição de componentes da MEC e a interação das células com esses componentes dificultam a 
difusão de gases e nutrientes. 4) Metabolismo: a limitação de oxigênio gera uma região de hipóxia no 
interior dos esferoides. A alta produção de lactato leva a uma diminuição do pH na região interna.  
Fonte: autoria própria, baseado em Costa et al., 2016. 
  

Não só a interação célula-célula é importante nos tumores sólidos, mas 

também a comunicação entre as células e a MEC. Receptores importantes na 

superfície da célula, como as integrinas, interagem com proteínas da MEC e podem 

ativar vias de sinalização intracelular para proliferação, diferenciação e 

sobrevivência do tumor (PICKUP; MOUW; WEAVER, 2014; XIONG & XU, 2016). Em 

todos os tecidos, a MEC fornece suporte para crescimento e organização das 
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células, no entanto, nos tumores ela tem um papel fundamental, uma vez que as 

alterações que ocorrem durante a carcinogênese afetam o desenvolvimento do 

tumor. Estudos mostram um aumento na deposição de algumas proteínas como 

colágeno e fibronectina durante o desenvolvimento tumoral (PICKUP; MOUW; 

WEAVER, 2014; XIONG & XU, 2016). Nos estágios iniciais de desenvolvimento, as 

células do sistema imunológico são capazes de suprimir a proliferação das células 

tumorais. No entanto, é nesse momento que pode haver um remodelamento da 

MEC, através do aumento na deposição das proteínas citadas, que causam 

alterações fenotípicas das células estromais, e estas passam a promover a 

sobrevivência do tumor. Com o crescimento descontrolado e o remodelamento da 

MEC, as células tumorais são capazes, então, de escapar da ação do sistema imune 

(LIU et al., 2019).  

 Exemplos da influência da MEC no comportamento das células tumorais 

foram descritos por Frisch et al. (1996) e Gilmore et al. (2000), que mostram que a 

forte adesão das células à MEC leva a um aumento da ativação da via de 

sinalização pelas integrinas, o que pode suprimir a apoptose induzida por p53 e 

induzir a expressão de vários genes antiapoptóticos, como o BCL-2 (do inglês, B-cell 

lymphoma 2), favorecendo a sobrevivência das células tumorais. Esse perfil de 

expressão aumentada de proteínas da MEC também foi observado em esferoides de 

câncer de tireoide (linhagem U-118 MG) e de glioma (HTH-7), que foram capazes de 

produzir colágeno dos tipo I, III e V, fibronectina e laminina (NEDERMAN et al., 

1984). A expressão dessas proteínas da MEC é maior nas culturas de esferoides 

quando comparadas a culturas 2D (BJERKVIG; LAERUM; RUCKLIDGE, 1989).   

 Como elucidado anteriormente, nas culturas 3D com células de tumores 

sólidos, busca-se a geração de esferoides compactos. Quanto mais compactos, 

mais limitada é a penetração de nutrientes e gases para as camadas interiores, 

formando uma verdadeira barreira física. Essa barreira é observada nos tumores 

sólidos in vivo, uma vez que a deposição das proteínas da MEC e as interações 

célula-MEC e célula-célula aumentam a densidade do tecido e a pressão do fluido 

intersticial (PFI), o que dificulta o transporte de massa (MINCHINTON & TANNOCK, 

2006; COSTA et al., 2016). Dessa maneira, gera-se um gradiente de oxigênio, em 

que as células da camada externa do tumor têm mais acesso a esse gás do que as 

células mais internas, desenvolvendo uma região de hipóxia (revisado por 

LANGHANS, 2018; NUNES et al., 2019). Mesmo nos tumores in vivo vascularizados, 



	 23	

a distância entre os vasos e a região interna do tumor é frequentemente grande o 

bastante para permitir o desenvolvimento dessa região de hipóxia (a partir de 

100 µm de comprimento) (HÖCKEL & VAUPEL, 2001). O gradiente de oxigênio é 

observado em esferoides de diferentes linhagens celulares. Trabalhos mostram a 

relação proporcionalmente inversa entre a difusão desse gás e o aumento de 

tamanho desses esferoides. Quanto maiores os esferoides, mais notório o núcleo 

hipóxico (GRIMES; FLETCHER; PARTRIDGE, 2014). A formação de uma região 

com reduzida disponibilidade de oxigênio é uma característica importante dos 

tumores sólidos, uma vez que as células presentes nessa região expressam fatores 

induzíveis por hipóxia (HIF, do inglês, hypoxia-inducible factors), que, por sua vez, 

estão associados a mecanismos de resistência terapêutica (ROHWER & CRAMER, 

2011). Shin et al. (2015) mostraram uma relação entre o aumento da hipóxia e o 

aumento da atividade de migração do tumor e da metaloproteinase-1 (MMP1), uma 

proteína da matriz que promove angiogênese, invasão e metástase em doenças 

musculares invasivas, em esferoides de câncer de bexiga. Esse trabalho mostra que 

a regulação da oxirredução da MMP é uma via importante no processo metastático 

do tumor de bexiga.  

 A reduzida disponibilidade de oxigênio nas camadas mais internas dos tumores 

também causará alterações no metabolismo dessas células, que passarão a obter 

energia através de vias anaeróbicas da glicose em vez da via convencional de 

fosforilação oxidativa mitocondrial (condições normais). Esse fenômeno é chamado 

de efeito Warburg e tem como subproduto o lactato (HIRSCHHAEUSER; SATTER; 

MULLER-KLIESER, 2011). Essa alteração metabólica também é observada nos 

esferoides, uma vez que alguns trabalhos mostraram que a expressão do RNA (do 

inglês Ribonucleic Acid ) mensageiro (mRNA) do transportador de glicose 1 (GLUT-

1, do inglês glucose transporter protein isoform 1), predominante em muitos tipos de 

câncer, foi maior em esferoides de câncer de pâncreas, mama e glioma quando 

comparadas as culturas 2D com as mesmas células (KHAITAN et al., 2006; 

LONGATI et al., 2013; PEREIRA et al., 2017). Da mesma forma, a expressão da 

enzima responsável pela produção de lactato, lactato desidrogenase (LDH), foi 

maior nas culturas 3D em relação às culturas em monocamada. Como as células 

presentes no núcleo hipóxico dos tumores sólidos apresentam elevada produção de 

lactato, observa-se a geração de um ambiente mais ácido, com pH entre 6,5 a 7,2 

(TRÉDAN et al., 2007). Esses valores de pH também contribuem para a resistência 
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dos tumores, uma vez que impactam a eficiência dos fármacos usados (MEHTA et 

al., 2012; WOJTKOWIAK et al., 2011). Novamente, essa condição também é 

reportada em diferentes tipos de esferoides, como nos de câncer de cólon, gliomas e 

até nos de câncer de bexiga (CARLSSON & ACKER, 1988; SWIETACH et al., 2008; 

HIRSCHHAEUSER et al., 2010).  

 De acordo com as características apresentadas, pode-se segmentar os 

tumores sólidos em três diferentes camadas, que apresentam células tumorais em 

diferentes estágios proliferativos. A camada mais interna, como já discutido, é 

caracterizada pela reduzida disponibilidade de oxigênio e pode apresentar células 

em estágio de apoptose ou necrose dependendo do tamanho desse tumor e do 

distanciamento da superfície. Trabalhos mostram que esse núcleo necrótico se 

desenvolve em esferoides com tamanhos superiores a 500 µm (MEHTA et al., 2012; 

ZIÓŁKOWSKA et al., 2013; SANTO et al., 2016; FRIEDRICH; EBNER; KUNZ-

SCHUGHART, 2007). A camada intermediária, onde ainda há disponibilidade 

relativa de nutrientes e gases, é uma região mais inativa com células quiescentes 

(LEE & LEE, 2014). Por fim, a camada mais externa, região proliferativa, se 

caracteriza pela presença de células que têm maior disponibilidade de oxigênio e 

nutrientes e, portanto, possuem maior taxa de proliferação (ZIÓŁKOWSKA et al., 

2013). O controle do tamanho dos esferoides gerados nos modelos in vitro é, 

portanto, um elemento importante a ser considerado. A presença dessas diferentes 

camadas de células também pode estar associada a mecanismos de resistência dos 

tumores sólidos. Por exemplo, trabalhos mostram que a resistência observada em 

esferoides de câncer de pulmão (linhagem INER-37 e INER-51) a alguns fármacos, 

como a Doxorrubicina (DOX), foi associada à subpopulação de células quiescentes 

presentes nesses esferoides. Em decorrência da morte das células da camada 

superficial, devido à ação da DOX, as células quiescentes ficam expostas ao 

oxigênio e nutrientes, recuperando as atividades proliferativas e promovendo a 

retomada do crescimento do esferoide (BARRERA-RODRÍGUEZ & FUENTES, 

2015). 

 As células tumorais não só apresentam comportamentos proliferativos 

diferentes dependendo da região do tumor em que se encontram, como também 

podem apresentar heterogeneidade genômica entre os subclones. Mesmo se 

originando de uma população de células monoclonais, a propagação do tumor se dá 

pela replicação de subclones que podem ser genomicamente distintos. Essas 
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subpopulações de células tumorais podem diferir, por exemplo, com relação a 

morfologia, cariótipo, capacidade metastática, resposta a fármacos, expressão de 

proteínas superficiais, receptores, imunogenicidade e sensibilidade à resposta imune 

(BALDUS et al., 2010). O mecanismo de geração dessa heterogeneidade entre os 

subclones ainda não é compreendido, mas acredita-se que seja resultado do próprio 

desenvolvimento do tumor. Devido à instabilidade genômica que essas células 

tumorais apresentam, as mutações ocorrem de maneira randômica em uma célula 

isolada, e esta pode adquirir vantagem seletiva sobre as demais (DURRETT et al., 

2011). No caso do câncer de bexiga, essa heterogeneidade interfere nos resultados 

clínicos, pois pode estar fortemente associada ao quadro de resistência à 

quimioterapia observada na maioria dos pacientes (DING et al., 2012). A 

heterogeneidade do tumor de bexiga também traz grandes dificuldades para a 

recente abordagem da terapia direcionada, uma vez que não se sabe quantas 

alterações genéticas devem ser corrigidas para controlar o tumor. 

O tecido tumoral também é composto por outros tipos celulares além das 

tumorais. Células estromais como adipócitos, fibroblastos (também conhecidos 

como fibroblastos associados ao câncer ou FAC), células do sistema imunológico 

(linfócitos e macrófagos), células endoteliais linfáticas, vasculares e pericitos são 

exemplos de células que estão presentes nesse microambiente e que influenciam 

diversos comportamentos do tumor (BALKWILL; CAPASSO; HAGEMAN, 2012; 

MEACHAM & MORRISON, 2013; HAM et al., 2016). Eventos como angiogênese 

tumoral, proliferação, invasão e metástase podem ser promovidos pela interação das 

células tumorais com as células estromais através de sinalizações por citocinas e 

fatores de crescimento, como interleucinas 1 (IL-1) e 6 (IL-6) e fator de crescimento 

de fibroblastos (FGF, do inglês fibroblast growth factors) (WU & MELODY, 2014; 

SUN, 2016). Uma das formas de proporcionar nos modelos in vitro essa condição 

envolve a utilização da cocultura 3D. Nessa estratégia, diferentes tipos celulares são 

cultivados juntos no esferoide em um mesmo ambiente (PASCHOS et al., 2015). 

Essa técnica permite analisar as interações entre as diferentes células como 

acontece no microambiente tumoral in vivo (HENDRIKS; RIESEL; VAN 

BLITTERSWIJK, 2007). Lamichhane et al. (2016) geraram esferoides com células 

tumorais pulmonares, células endoteliais e células renais embrionárias humanas e 

observaram um aumento na expressão de proteínas correlacionadas à metástase. 

Em esferoides de câncer de pâncreas, mama e pulmão cocultivados com 
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fibroblastos, foi observado aumento da secreção de EGF, IL-6 e fator de crescimento 

de hepatócito (HGF, do inglês, hepatocity growth factor) (MAJETY et al., 2015). 

Alguns desses tipos celulares que compõem o microambiente tumoral são foco de 

pesquisas que buscam novas vias de tratamento para tumores de bexiga, como os 

FACs e células do sistema imune (CHEN et al., 2015). 

	 A organização 3D das células tumorais pode afetar o seu perfil de expressão 

gênica. Após analisar 179 genes em células de melanoma cultivadas como 

esferoides e em monocamada, Ghosh et al. (2005) mostraram que um grande 

número de genes foi mais expresso no cultivo 3D, em comparação aos cultivos 2D. 

Tais genes estavam associados a eventos essenciais de progressão, invasão e 

metástase do câncer de pele. Resultados semelhantes foram observados em 

esferoides de câncer colorretal (LUCA et al., 2013), mesotelioma (KIM & PUNG; HO, 

2012) e carcinoma hepático (CHANG & HUGHES-FULFORD, 2009). Tais trabalhos 

evidenciam que o padrão de expressão gênica das culturas 3D se aproxima do 

observado em tumores sólidos in vivo (CHANG & HUGHES-FULFORD, 2009; 

GHOSH et al., 2005; KIM & PUNG; HO, 2012; SONODA et al., 2003). Outros 

trabalhos mostram que há diferenças entre as culturas 3D e as 2D quanto à 

expressão de genes associados aos mecanismos de resposta aos fármacos 

(GURSKI et al., 2010; PRICE et al., 2012). A estrutura 3D não só pode influenciar na 

expressão de determinados genes, como também pode levar a diferenças 

estruturais nos receptores de superfície das células tumorais, causando alterações 

nas vias de sinalização intracelulares. Quando cultivadas as células em 

monocamada, os receptores de tirosina quinase das células de câncer de mama da 

linhagem SKBR-3 apresentaram-se como heterodímeros HER (do inglês human 

epidermal growth factor receptor) tipos 2 e 3. No entanto, quando as células foram 

submetidas ao cultivo 3D, esses receptores se apresentaram apenas como 

homodímeros HER2 (PICKL & RIES, 2009). 

Por fim, é crescente o número de trabalhos que estudam a presença e as 

possíveis funções das CTTs, iniciadoras de tumores, no desenvolvimento dos 

tumores sólidos, assim como sua possível atuação nos mecanismos de resistência. 

A concepção da presença de células com características tronco em tumores surgiu 

em 1937 com os trabalhos de Furth e Kahn (1937), que observaram que um novo 

tumor poderia se iniciar a partir de uma única célula tumoral em camundongos. 

Desde então, estudos posteriores mostraram o envolvimento das CTTs em diversos 
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processos, como na produção de VEGF, que promove vascularização do tumor em 

carcinoma espinocelular de camundongos (BECK et al., 2011). Devido à sua 

característica de plasticidade, essas células são capazes de se diferenciar em vários 

tipos de células que compõem o tumor e estão envolvidas desde no 

desenvolvimento de novos tumores até no processo de metástase, latência e 

recorrência local do tumor (ROBERTSON et al., 2010; CLEVERS, 2011; FRANCO et 

al., 2016). Essas células apresentam capacidade ilimitada de autorrenovação e 

potencial de diferenciação (TIRINO et al., 2013) e também estão envolvidas 

diretamente com o mecanismo de transição epitélio-mesenquimal (TEM), em que 

células epiteliais adquirem propriedades mesenquimais apresentando maior 

mobilidade, o que resulta na progressão e metástase dos tumores (KALLURI & 

WEINBERG, 2009). Ademais, trabalhos desvendam uma relação direta entre o 

microambiente hipóxico criado nos tumores sólidos e a promoção de propriedades 

de plasticidade dessas células (WANG et al., 2011). 

Quanto aos modelos 3D in vitro, a presença de células CTT tem sido 

observada com maior frequência nos organoides tumorais após marcação com 

anticorpos anti-CD44 e anti-CD133 (TODARO et al., 2007). No entanto, há trabalhos 

que mostram a presença de CTTs em esferoides gerados com linhagens celulares 

(GU et al., 2012; BHUVANALAKSHMI et al., 2015; FRANCO et al., 2016). A 

existência de CTTs nos tumores de bexiga foi descrita há algum tempo em estudos 

utilizando as linhagens celulares T24 e UM-UC-3, consideradas mais tumorigênicas 

(OJHA et al., 2014). Mais tarde, Peek et al. (2012) encontraram altas expressões de 

CD44 e CD49 em esferoides de tumor de bexiga gerado com outras linhagens.  

 

1.2.3 Resistência dos esferoides a fármacos antineoplásicos  

 

Pacientes com câncer de bexiga apresentam com frequência recidiva da 

doença após alguns anos do início do tratamento. Essa falha tem sido atribuída à 

quimiorresistência dos tumores aos tratamentos disponíveis (CHEN et al., 2015). Há 

duas hipóteses que tentam explicar a resistência no câncer de bexiga. A primeira 

hipótese está relacionada à heterogeneidade entre as células tumorais, discutida 

anteriormente. Após o tratamento, os clones mais sensíveis são eliminados, mas os 

clones resistentes, que possuem mutações de resistência, são selecionados e 

passam a ser dominantes. Já na segunda hipótese, a resistência evolui de maneira 
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progressiva, com acúmulo sequencial de mutações, que vão conferindo ao tumor 

maior resistência (COOKE et al., 2010). A resistência aos tratamentos não é 

realidade só nos tumores de bexiga, já que muitos outros tipos de câncer podem 

desenvolver resistência aos fármacos no início do tratamento ou após várias 

administrações, levando à diminuição da eficácia terapêutica (HOUSMAN et al., 

2014). Nesse sentido, tem-se investido no desenvolvimento de compostos 

terapêuticos mais eficazes, destinados a combater a resistência às terapias nos 

tumores sólidos (BARNES et al., 2017; NERVI; MARINIS; CODACCI-PISANELLI, 

2015) 

Como discutido anteriormente, uma das características dos tumores sólidos é a 

presença de um ambiente hipóxico e, por consequência, uma superexpressão de 

HIF. Estudos com esferoides tumorais mostram que a expressão desses fatores 

contribui para o estabelecimento de vários mecanismos de resistência terapêutica 

(ROHWER & CRAMER, 2011). Um exemplo é a regulação positiva do gene 

envolvido no mecanismo de resistência a múltiplas drogas MDR-1 (do inglês, 

multiple drug resistance gene). Esse gene codifica a glicoproteína de membrana P 

(P-gp) que exporta ativamente moléculas, como os fármacos, para o exterior da 

célula, resultando em uma redução na absorção do composto. Estudos mostram 

que, quando submetidas à condição de hipóxia, as células tumorais podem 

superexpressar a MDR-1/P-glicoproteína e, por consequência, levar a um aumento 

na resistência a alguns fármacos antineoplásicos (LI et al., 2016). O HIF também 

pode influenciar a expressão de VEGF, que também está envolvido em mecanismos 

de resistência a fármacos (KROCK; SKULI; SIMON, 2011), e é altamente expresso 

nas regiões hipóxicas dos esferoides (GONG et al., 2015; QIN et al., 2016). Também 

já foi mencionado que as células tumorais podem apresentar regulação diferenciada 

na expressão de vários fatores pró-apoptóticos como p-53, p-21, Bak (do inglês, Bcl-

2 homologous antagonist/killer), Bax (do inglês, BCL2 Associated X), Bid (do inglês,	

BH3 interacting-domain death agonist) e Mcl-1 (do inglês, Myeloid cell leukemia-1), 

antiapoptóticos como Bcl-2 e Bcl-xL (do inglês, B-cell lymphoma 2-extra large), e 

com atividades pro e antiapoptóticos como NF-kB (do inglês, nuclear factor kappa 

B). Relatos na literatura também associam ao HIF a regulação da expressão desses 

genes (MASOUD & LI, 2015; ROHWER & CRAMER, 2011). Por exemplo, a 

resistência de células de glioma da linhagem BMG-1 cultivadas na forma de 

esferoides ao tratamento com fármacos antineoplásicos foi associada à 
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superexpressão de HIF-1α, BAX e BCL (KHAITAN et al., 2006). 

A associação entre o ambiente hipóxico e a resistência a alguns fármacos não 

está relacionada apenas à regulação da expressão de alguns genes, mas também a 

impossibilidades de geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) devido à 

ausência de oxigênio. O efeito terapêutico de alguns fármacos, como 5-fluorouracil, 

Cisplatina, DOX e Irinotecano, está relacionado à formação desses EROs que 

danificarão a membrana celular e o DNA (do inglês Deoxyribonucleic acid) das 

células tumorais (DEAVALL et al., 2012; WIGERUP; PAHLMAN; BEXELL, 2016). 

Uma produção limitada de EROs foi observada em esferoides de tumor de próstata 

DU-145 que apresentavam valores reduzidos de pressão de oxigênio 

(WARTENBERG et al., 2003). A ausência de formação de EROs também influencia 

a resposta dos tumores à radiação. As quebras simples e duplas no DNA podem ser 

induzidas tanto pela radiação direta quanto pelos peróxidos que são gerados pela 

radiólise da água e pelos EROs. Estudos mostram que as quebras induzidas pelos 

peróxidos são reparadas mais lentamente do que as induzidas pela radiação 

(DRIESSENS et al., 2009). Portanto, células cancerígenas que recebem menos ou 

consomem mais oxigênio são tipicamente mais radiorresistentes do que células com 

alta disponibilidade de oxigênio (GRAY & MILLS, 1953; GRIMES & PARTRIDGE, 

2015). Células cultivadas em monocamada acabam sendo mais afetadas pela 

radiação devido à maior produção de EROs (KHAITAN et al., 2006). Outros estudos 

mostram que o DNA das células tumorais cultivadas na forma de esferoides pode 

estar mais protegido contra dupla quebra induzida pela radiação devido ao fato de o 

DNA apresentar um aumento nos níveis de heterocromatização, mostrando que a 

estrutura 3D pode influenciar na expressão da proteína da heterocromatina 1α 

(HP1α, do inglês, heterochromatin protein 1 α) e em mecanismos de desacetilação 

da histona H3, dois processos envolvidos na heterocromatização do DNA (STORCH 

et al., 2010).  

A identificação e os estudos desse ambiente hipóxico nos tumores levou à 

estratégia de desenvolvimento de pró-fármacos que apenas se tornam ativos 

quando sofrem redução química em ambientes de hipóxia, não sendo efetivos em 

células com disponibilidade normal de oxigênio (MISTRY et al., 2017). Como 

exemplo desses pró-fármacos, pode-se citar o evofosfamida (TH-302), que 

apresentou um IC50 (do inglês half maximal inhibitory concentration), que 

corresponde à concentração de um fármaco capaz de diminuir em 50% a viabilidade 
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celular) muito menor em esferoides de câncer de pulmão H460, sendo, portanto, 

mais efetivo quando comparado ao IC50 obtido nas culturas em monocamada, em 

que a disponibilidade de oxigênio era de 21% (MENG et al., 2012). De maneira 

oposta, tem-se também o desenvolvimento de compostos terapêuticos que são 

capazes de inibir a atividade da HIF-1 através da regulação da expressão de mRNA 

(do inglês, messenger RNA) de HIF-1 (p. ex., Aminoflavone e EZN‐2698), da 

tradução do HIF-1 (p. ex., Digoxina e Proscilaridina), da transcrição do HIF-1 (p. ex., 

Bortezomibe e Equinomicina) ou através do comprometimento da estabilidade da 

proteína HIF-1 (Apigenina e Geldanamicina) (ROHWER & CRAMER, 2011; 

HAYCOCK, 2011; MASOUD & LI, 2015).  

Além do desenvolvimento de um ambiente hipóxico, os tumores sólidos e os 

esferoides tumorais apresentam outras características, já discutidas anteriormente, 

que podem influenciar na resposta das células aos fármacos utilizados, como, por 

exemplo, a superexpressão de E-caderinas. Xu, Farach-Carson E Jia (2014) 

mostraram que a ação da cisplatina foi menos eficaz em esferoides que 

apresentaram maiores expressões de E-caderinas. A associação entre as E-

caderinas e a resistência a fármacos foi elucidada em estudos em que, após o uso 

de agentes (anticorpo monoclonal SHE78-7) que bloqueavam a ação das E-

caderinas em esferoides de câncer colorretal HT-29, verificou-se aumento no 

acúmulo intracelular de quimioterápicos como Paclitaxel e Vinblastina (GREEN et 

al., 2004). Estudos têm sido realizados para entender quais mecanismos governam 

esse fenômeno, e alguns relacionam o bloqueio da função das E-caderinas a uma 

diminuição da expressão de MDR-1 (LIANG et al., 2016).  

A organização das células tumorais em uma estrutura 3D por si só já influencia 

a sensibilidade dessas células aos fármacos antineoplásicos. Como discutido 

anteriormente, o posicionamento e a interação das células somados à deposição de 

proteínas da MEC promovem uma barreira física nesses tumores sólidos e 

esferoides tumorais que limita a penetração dos fármacos. Esferoides de câncer de 

pâncreas PANC-1 demonstraram-se resistentes ao tratamento com Gemcitabina, e 

essa resistência foi associada à elevada produção de proteínas de matriz, como 

colágeno tipo 1, fibronectina e lumican, que limitavam a penetração do fármaco 

(LONGATI et al., 2013). Por sua vez, a capacidade de penetração desses 

compostos mostra-se dependente também do tamanho desses esferoides (GONG et 

al., 2015). A deposição das proteínas da MEC sobre o esferoide causa também um 
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aumento na densidade destes e consequente aumento da pressão do fluido 

intersticial, prejudicando a penetração de alguns fármacos (MINCHINTON & 

TANNOCK, 2006). A redução da densidade da MEC com proteases, como 

colagenase, hialuronidase, tripsina e relaxina, mostra-se uma estratégia interessante 

para aumentar a penetração de fármacos nos esferoides, tendo potencial para um 

possível uso terapêutico (CHOI et al., 2013). Essa estratégia funcionou para 

aumentar a penetração da DOX em esferoides de tumor de laringe e de pulmão 

(KOHNO; OHNUMA; TRUOG, 1994) e tem funcionado para melhorar a penetração e 

distribuição de nanopartículas (EIKENES et al., 2010; ZHOU et al., 2016). 

A resistência está associada também ao microambiente tumoral onde o tumor 

está inserido e às interações das células com a MEC. O aumento na deposição de 

proteínas da MEC nos esferoides, como colágeno e fibronectina, pode também gerar 

um microambiente quimiorresistente, como observado nos esferoides de sarcoma e 

osteossarcoma tratados com DOX, Gemcitabina e Docetaxel (BAI et al., 2015). 

Alguns quimioterápicos que se ligam a integrinas e reduzem essa interação célula-

MEC, como Etaracizumab, Intetumumab e Volociximab, foram testados em 

esferoides, sendo capazes de reduzir algumas propriedades do tumor, como a 

capacidade de proliferação e invasão (HOLLE; YOUNG; SPATZ, 2016). Além disso, 

a sensibilidade dos esferoides de câncer de cabeça e pescoço à radioterapia 

também aumentou quando houve inibição das integrinas e, por consequência, das 

cascatas de sinalização que são essenciais para os processos de proliferação e 

sobrevivência celular (EKE & CORDES, 2011).  

A captação dos compostos pelas células tumorais também pode ser 

influenciada pelo baixo pH presente nos esferoides (WOJTKOWIAK et al., 2011; 

MEHTA et al., 2012). Compostos com carga possuem maior dificuldade de 

atravessar a membrana celular, logo, fármacos básicos fracos, como DOX, 

Mitoxantrona, Vinblastina, Antraquinonas e alcaloides da Vinca, acabam sendo 

protonados em ambiente ácido e são menos eficientes na transposição da 

membrana (WOJTKOWIAK et al., 2011; SAGGAR et al., 2013). Como contrapartida 

terapêutica, têm-se utilizado inibidores dos transportadores de lactato, regulando o 

acúmulo de lactato no interior dos tumores, levando ao aumento do pH (BALTAZAR 

et al., 2014; JONES et al., 2017). Alguns estudos investigaram a alteração da 

expressão de MDR-1/P-gp, que leva à resistência, com aumento da expressão de 

GLUT-1 e acúmulo de lactato, resultados das mudança metabólica que as células 
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tumorais sofrem (BERGMAN et al., 2003). Em esferoides de glioma e câncer de 

próstata, a expressão de P-gp foi capaz de reduzir a atividade de GLUT-1 

(WARTENBERG et al., 2003).  

Por fim, a presença das CTTs nos tumores sólidos também vem sendo 

associada à resistência destes a alguns fármacos. As CTTs demonstram-se 

resistentes à quebra de DNA induzida por radiação (SOTIROPOULOU et al., 2010; 

BECK & BLANPAIN, 2013), além de ter sido observado um enriquecimento dessa 

subpopulação de células após a radioterapia (BAO et al., 2006; DIEHN et al., 2009). 

Os mecanismos moleculares por trás da resistência das CTTs aos quimioterápicos 

necessitam ainda ser melhor estudados (WANG; ZHANG; CHEN, 2019). A hipótese 

é que as CTTs sobrevivem após tratamento com alguns fármacos por meio de 

mecanismos como ativação da TEM; indução de vias de sinalização que regulam a 

autorrenovação ou influenciam o microambiente tumoral; aumento da expressão de 

transportadores de compostos (P-gp, por exemplo), MDR-1 ou proteínas 

antiapoptóticas; recrutamento das CTTs quiescentes após morte das células 

tumorais da superfície mais externa do tumor; e mecanismos epigenéticos de 

modificações de histonas e metilação de DNA (PHI et al., 2018). Os fármacos que 

possuem como alvo as células CTT vêm sendo estudados por muitos grupos de 

pesquisa. Alguns desses fármacos já foram testados em esferoides de câncer de 

pâncreas (Rapamicina) (MATSUBARA et al., 2013) e em esferoides de câncer de 

ovário (anticorpo A3D8 anti-CD44) (GU et al., 2012). Outros fármacos focados nas 

vias de sinalização, proliferação e diferenciação das CTTs encontram-se em fase de 

estudos clínicos (FRANCO et al., 2016; ROSA et al., 2016; PÜTZER; SOLANKI; 

HERCHENRÖDER., 2017).  

Frente ao acima exposto, os cultivos de células tumorais em condições 3D que 

possam reproduzir as características citadas trazem um grande ganho na longa 

batalha contra o câncer. A maioria das técnicas conhecidas atualmente para o 

estabelecimento desses modelos não atende a todos os critérios mencionados, no 

entanto, cada técnica tem seus pontos fortes e limitações. Um modelo ideal de 

cultura 3D de tumores deve ser capaz de simular a fisiologia específica do tecido ou 

o microambiente fisiopatológico específico da doença para que as células possam 

se proliferar, agregar e diferenciar (LANGHANS, 2018).  
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1.3 SISTEMAS DE CULTIVOS 3D 

 

Os sistemas de cultivos celulares 3D podem ser divididos em (COSTA et al., 

2016; KOLEDOVA, 2017): (1) livres de suporte, em que as células encontram-se 

suspensas no meio de cultura, ou seja, não estão aderidas ou dispersas em nenhum 

tipo de material; (2) dependentes de suporte, em que as células crescem ou 

aderidas a suportes sólidos ou embebidas em suportes semissólidos de aspecto 

gelatinoso (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema dos diferentes sistemas e técnicas aplicadas às tecnologias de 
cultivo 3D 

 
Representação esquemática das diferentes técnicas aplicadas às tecnologias de cultivo 3D 
organizadas de acordo com os tipos de sistemas de cultivo: livres de suporte, dependentes de 
suporte e novas abordagens.  
Fonte: autoria própria. 
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Em cada sistema existem diferentes técnicas ou materiais para o 

estabelecimento dessas culturas. Novas abordagens que integram mais de uma 

técnica desses diferentes sistemas, como microencapsulamento de esferoides, 

bioimpressão, cultivo em perfusão e dispositivos microfluídicos, também emergem 

como promissoras no aprimoramento das condições de cultivo desses sistemas 3D, 

buscando uma aproximação ainda maior das condições in vivo. 

 

1.3.1 Sistemas livres de suportes 

 

Os sistemas de cultivo 3D livres de suporte não necessitam de qualquer tipo de 

material para o crescimento das células e a formação dos esferoides (BENIEN & 

SWAMI, 2014; JAGANATHAN et al., 2014). As principais técnicas aplicadas à esses 

sistemas são: flutuação forçada, gota suspensa, levitação magnética, ultrassom e 

agitação (BRESLIN & O’DRISCOLL, 2013) (Figura 3).  

 

Figura 3. Diferentes técnicas aplicadas nos cultivos 3D livres de suporte 

 
Representação esquemática das diferentes técnicas aplicadas nos cultivos 3D livres de suporte: 
flutuação forçada, gota suspensa, levitação magnética, levitação por ultrassom e agitação.  
Fonte: autoria própria. 

 

Sob condições específicas, as células tumorais são induzidas a se agregar de 

forma espontânea formando os esferoides (IVASCU & KUBBIES, 2006; WEISWALD; 

BELLET; DANGLES-MARIE, 2015). Esses sistemas dependem de uma capacidade 

de adesão célula-célula muito forte, o que pode variar entre as linhagens celulares 

(Tabela 2).  
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Tabela 2 – Principais vantagens e desvantagens das técnicas de cultivo 3D livres de 
suporte para geração de esferoides tumorais 
	

Técnicas	 Vantagens Desafios 
Produtos comerciais/ 

Materiais/ 
Equipamentos 

Flutuação forçada1 

• Recapitula interações células-
células; 

• Esferoides de tamanho e forma 
reprodutíveis;  

• Baixo custo; 

• Não necessita de equipamentos 
e materiais especiais; 

• Fácil manuseio; 

• Alta aplicabilidade em 
plataformas HTS. 

• Não mimetiza resistência física da MEC; 

• Nem todos os tipos celulares se 
agregam com facilidade. 

 

• Corning® Costar® 
Ultra-Low Attachment 
multiwell plates; 

• PrimeSurface® 3D 
Culture Spheroid 
plates (S-Bio); 

• GravityTRAP™ Ultra-
Low Attachment 
(InSphero). 

Gota suspensa2 

• Recapitula interações células-
células; 

• Melhor recapitulação da 
interface célula/líquido/ar; 

• Esferoides de tamanho e forma 
reprodutíveis; 

• Baixo custo. 
 

• Não mimetiza resistência física da MEC; 

• Volume máximo de meio por gota muito 
baixo: maior risco de evaporação;  

• Sensível a perturbações mecânicas 
(causam danificação nos esferoides e 
queda na gota); 

• Requer técnica para plaqueamento e 
manuseio das placas; 

• Necessidade de transferência dos 
esferoides para outros sistemas para 
realizar ensaios endpoint. 

 

• GravityPLUS™ 
Hanging Drop System 
(InSphero); 

• Perfecta 3D 96 wells 
Hanging Drop Plates 
(3DBiomatrix). 

Levitação 
magnética3 

• Recapitula interações células-
células; 

• Pode proporcionar agregação 
de qualquer tipo celular. 

 

• Não mimetiza resistência física da MEC; 

• Alto custo dos equipamentos utilizados;  

• Possível influência das nanopartículas 
magnéticas no comportamento da célula 
e resposta aos fármacos. 

 

• Greiner Bio-One’s 
Magnetic 3D Cell 
Culture. 

Levitação por 
ultrassom4 

• Recapitula interações células-
células; 

• Promove agregação das células 
enquanto levitam sem a 
necessidade de partículas; 

• Não há interferências 
mecânicas que danifiquem os 
esferoides. 

 

• Não mimetiza resistência física da ME; 

• Alto custo e complexidade dos 
equipamentos utilizados;  

• Alto risco de contaminação devido à 
dificuldade de esterilização dos 
equipamentos; 

• Limitado à geração de esferoides de 
tamanho pequeno. 

 

• Microplacas 
convencionais; 

• Transdutores 
ultrassônicos em 
forma de anel; 

• Sonicadores. 

Agitação5 

• Possibilita produção de 
esferoides em larga escala; 

• Recapitula interações células-
células; 

• Melhor transporte de oxigênio e 
nutrientes;  

• Diluição dos metabólitos; 

• Pode prolongar tempo de cultivo 
(biorreatores). 

• Requer equipamentos especiais; 

• Não mimetiza resistência física da MEC; 

• Cisalhamento pode danificar os 
esferoides; 

• Baixa reprodutibilidade; 

• Distribuição heterogênea dos esferoides 
formados; 

• Requer altas concentrações de células 
iniciais; 

• Baixa compatibilidade com HCS e HTS 
(não miniaturizado); 

• Necessidade de transferência dos 
esferoides para outros sistemas para 
realizar ensaios endpoint.  

• Frasco Erlenmeyer; 

• Frasco spinner; 

• Biorreator de tanque 
agitado; 

• Biorreator de parede 
rotatória RWV 
(Synthecon); 

• Biorreator de vórtice 
de Taylor. 

 

1 Ivascu e Kubbies, 2006; Li et al., 2011; Stuart et al., 2017. 
2 Kelm et al., 2003; Foty, 2011; Chitnis E Weiner, 2017; Shri et al., 2017; Langhans, 2018. 
3 Souza et al., 2010; Haisler et al., 2013; Tseng et al., 2013; Lewis et al., 2016. 
4 Fadero e Shah, 2014; Olofsson et al., 2018; Nakao et al., 2019.  
5 Foty e Steinberg, 2005; Ginai et al., 2013; Santo et al., 2016; Cui; Hartanto; Zhang, 2017; Rebelo et 
al., 2017. 
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Proteínas da MEC são secretadas pelas próprias células (RICCI; MORONI; 

DANTI, 2013; YEON et al., 2013; KNIGHT & PRZYBORSKI, 2015), sendo possível, 

portanto, o estabelecimento de um certo grau de interação célula-MEC (BRESLIN & 

O’DRISCOLL, 2013). As principais vantagens desses sistemas residem no fato de 

os esferoides poderem ser gerados sem a necessidade de equipamentos, 

ferramentas ou materiais específicos, e a maioria das técnicas são de baixo custo, 

reprodutíveis e compatíveis com ensaios HTS (BENIEN & SWAMI, 2014; FANG & 

EGLEN, 2017; MCKEE & CHAUDHRY, 2017). 

 

1.3.1.1 Técnica de cultivo: flutuação forçada 

 

A técnica de flutuação forçada consiste no cultivo das células em superfícies 

hidrofílicas ou hidrofóbicas que suprimem as interações entre as células e o 

substrato de cultivo. Essas superfícies podem ser geradas por meio do revestimento 

com algum polímero sintético como poli(2-Hidroxietilmetacrilato) ou poli-HEMA 

(IVASCU & KUBBIES, 2006), ou natural como agarose (LI et al., 2011). 

Alternativamente, microplacas pré-revestidas, denominadas de microplacas de 

ultrabaixa adesão (ULA, do inglês, ultra-low attachment), encontram-se disponíveis 

comercialmente com diferentes quantidades de poços. A mais utilizada é a de 96 

poços, que está disponível nos modelos de fundo plano ou arredondado (côncavo). 

Outro método também utilizado é o da fabricação de micromoldes com materiais não 

adesivos. Nessa abordagem, fabricam-se estruturas repletas de micropinos com 

dimensões geométricas bem definidas, que serão utilizadas como moldes para 

formar micropoços em um hidrogel não adesivo biocompatível. Após solidificação e 

plaqueamento das células, tem-se a produção de esferoides em grande quantidade 

(podem chegar a 800 esferoides/molde) com tamanho controlado (RAGO et al., 

2008; ACHILLI; MEYER; MORGAN, 2012). 

 

1.3.1.2 Técnica de cultivo: gota suspensa 

 

Na técnica de gota suspensa, como o próprio nome diz, os esferoides se 

formam em pequenas gotas de meio de cultura que ficam penduradas ou em 

lamínulas de vidro, que são mantidas invertidas em uma bandeja, ou em 

microplacas especiais que possuem poços abertos sem fundo (FOTY, 2011). Por 
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gravidade, as células se acumulam na interface líquido-ar para formar um único 

esferoide. As trocas gasosas nos esferoides produzidos por essa técnica são 

relativamente maiores (KELM et al., 2003). Como exemplo de aplicação da técnica, 

podemos citar a geração de esferoides de hepatócitos e células cardíacas para 

ensaios de toxicidade (CHITNIS & WEINER, 2017; SHRI et al., 2017). As principais 

desvantagens dessa técnica estão relacionadas ao baixo volume de meio de cultura 

utilizado para a formação da gota, à necessidade de transferir os esferoides para 

outras microplacas para realização dos ensaios e à alta suscetibilidade a 

danificações na cultura por choques mecânicos (LANGHANS, 2018).  

 

1.3.1.3 Técnica de cultivo: levitação magnética 

 

A técnica de levitação magnética é recente e consiste em pré-carregar as 

células com nanopartículas magnéticas e utilizar um campo magnético externo para 

que as células flutuem até a interface ar/meio da cultura, promovendo a agregação 

celular e a formação dos esferoides (SOUZA et al., 2010). A técnica tem sido 

utilizada com sucesso para a geração de esferoides de diferentes linhagens 

celulares (HAISLER et al., 2013; TSENG et al., 2013; LEWIS et al., 2016). No 

entanto, necessita ser melhor validada, uma vez que faltam dados que comprovem a 

não interferência das nanopartículas magnéticas no comportamento das células e 

nos ensaios de resposta aos fármacos.  

 

1.3.1.4 Técnica de cultivo: levitação por ultrassom 

 

Outra recente técnica envolve a utilização de radiação acústica através de uma 

onda estacionária ultrassônica que concentra as células e promove a agregação 

enquanto elas permanecem suspensas no meio de cultura (OLOFSSON et al., 

2018). A técnica envolve basicamente o uso de um transdutor de ultrassom, como 

do tipo de conexão a parafuso Langevin, uma placa de cultura de células de 

poliestireno e um equipamento para fixação dessa placa (NAKAO et al., 2019). 

Esses equipamentos são de alto custo e difíceis de ser esterilizados (LIU et al., 

2007), o que eleva o risco de contaminação das culturas. Outra desvantagem é o 

tamanho limitado dos esferoides produzidos. Embora o ultrassom de alta frequência 

possa produzir uma força que agregue as células de maneira eficiente, os esferoides 
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formados são pequenos devido ao comprimento de onda da onda estacionária de 

alta frequência ser curto (FADERO & SHAH, 2014). Estudos estão sendo 

desenvolvidos para aprimorar a técnica, permitindo a produção de esferoides de 

tamanhos maiores (OLOFSSON et al., 2018).  

 

1.3.1.5 Técnica de cultivo: agitação 

 

 O cultivo sob agitação é uma técnica vastamente empregada para geração de 

esferoides. A agitação contínua evita a adesão das células à superfície dos frascos e 

reservatórios e promove a colisão entre as células, favorecendo a formação dos 

esferoides (FOTY & STEINBERG, 2005). A velocidade de agitação a ser utilizada é 

o ponto crítico desta abordagem, pois uma baixa agitação pode não ser suficiente 

para manter as células em suspensão e promover sua colisão e posterior 

agregação. Por outro lado, altas velocidades induzem o cisalhamento celular 

(REBELO et al., 2017). O movimento do fluido auxilia no transporte de massa dos 

nutrientes e na diluição de metabólitos produzidos pelas células presentes nos 

esferoides (JONG, 2005). Vários trabalhos usam sistemas de cultivo em suspensão 

para geração de esferoides (GINAI et al., 2013; SANTO et al., 2016). Para isso, 

lança-se mão de técnicas de agitação mecânica e magnética utilizando frascos 

Erlenmeyer e frascos com impelidores e barras magnéticas do tipo spinner, 

respectivamente. Há relatos na literatura envolvendo a geração de esferoides 

originados de célula-tronco em frascos spinner (HUNT et al., 2014; ARORA et al., 

2019).  

Técnicas agitadas mais sofisticadas utilizam biorreatores como os de tanque 

agitado. Nesses equipamentos, há um estrito e preciso monitoramento e controle de 

parâmetros como pH, temperatura e oxigênio dissolvido (MARTIN & VERMETTE, 

2005). Sensores dentro do biorreator conectados ao software de controle monitoram 

o influxo e o efluxo de nutrientes e metabólitos. Já nos cultivos em frascos 

Erlenmeyer e spinner, os parâmetros de pH, temperatura e oxigênio dissolvido não 

podem ser controlados de forma automatizada. Técnicas de cultivos estáticas 

podem causar rápida depleção de oxigênio e nutrientes, aumentando as 

concentrações de subprodutos metabólicos e osmolalidade (CHATZINIKOLAIDOU, 

2016). O uso dos biorreatores pode prolongar o tempo de cultivo e fornecer 

condições fisiológicas (bioquímicas) e biomecânicas próximas às observadas in vivo, 
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como, por exemplo, condições de penetração de nutrientes e gases (YAO et al., 

2013; XU; FARACH-CARSON; JIA, 2014).  

As desvantagens das técnicas agitadas convencionais para o cultivo 3D é que, 

na maioria das vezes, os esferoides produzidos possuem grande variação de 

tamanho e forma (HWANG et al., 2013), além de estarem sujeitos a forças de 

cisalhamento que podem modificar a estrutura e até a fisiologia desses esferoides 

(HUNT et al., 2014). O biorreator de parede rotatória RWV (do inglês, rotating wall 

vessel bioreactor) desenvolvido pela National Aeronautics and Space Administration 

(NASA, Washington, EUA) é o que mais se destaca na produção de esferoides, por 

ter a capacidade de minimizar o cisalhamento graças à geração de um ambiente 

com microgravidade (CUI; HARTANTO; ZHANG, 2017). Os biorreatores RWV são 

constituídos por dois cilindros coaxiais, e a movimentação do meio de cultura e das 

células se dá pela movimentação rotacional da parede do reservatório (cilindro 

externo) (BRESLIN & O’DRISCOLL, 2013). Esferoides de adenocarcinoma de colón 

humano foram gerados com sucesso utilizando esses biorreatores (CARVALHO et 

al., 2005; WARREN et al., 2008), que são considerados hoje os que apresentam 

melhor controle do ambiente hidrodinâmico (SAINI & WICK, 2003). Algumas 

limitações ainda dificultam a aplicação dessas técnicas para a geração de 

esferoides, como, por exemplo, o requerimento de altas concentrações iniciais de 

células (MEHTA et al., 2012).  

 

1.3.2 Sistemas de cultivo 3D dependentes de suportes 

 

Os esferoides também podem ser gerados utilizando suportes que servem 

como estruturas mecânicas para o crescimento e agregação das células. 

Idealmente, esses suportes devem possuir uma estrutura física próxima à 

encontrada na MEC nativa dos tecidos humanos. Esses suportes podem ser sólidos 

ou de aspecto gelatinoso, como os hidrogéis (Figura 4). 
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Figura 4. Diferentes técnicas aplicadas nos cultivos 3D dependentes de suporte. 

 
Representação esquemática das diferentes técnicas aplicadas nos cultivos 3D dependentes de 
suportes sólidos ou hidrogéis. 
Fonte: autoria própria. 
 

Algumas propriedades desses materiais utilizados para suporte são 

importantes para o sucesso do cultivo, como a presença de regiões de adesão 

celular, hidrofobicidade, porosidade, área superficial disponível e rigidez (CARLETTI; 

MOTTA; MIGLIARESI, 2011; KNIGHT & PRZYBORSKI, 2015; LANGHANS, 2018). 

Essas propriedades, similares à MEC, influenciarão na migração e proliferação das 

células, na permeabilidade dos nutrientes e oxigênio e no acúmulo de metabólitos, 

assim como observado in vivo (BAKER & CHEN, 2012). Os suportes sólidos podem 

ser produzidos com diversos materiais, como cerâmicas, vidro, metais e polímeros, 

sendo estes últimos os mais utilizados devido à facilidade em controlar algumas 

propriedades químicas e estruturais (HAYCOCK, 2011). Os biopolímeros, polímeros 

bioativos ou com aplicações médicas, são os que apresentam maior capacidade de 

reproduzir características da MEC, sendo, portanto, os mais utilizados. Os 

biopolímeros podem ser sintéticos, naturais ou semissintéticos. Os polímeros 

sintéticos mais utilizados para a fabricação desses suportes são o poli(ácido lático-

co-ácido glicólico) ou PLGA, o poli(etileno glicol) ou PEG, o ácido poliláctico ou PLA, 

o poli(álcool vinílico) ou PVA e o poliuretano ou PU (ASGHAR et al., 2015). Quanto 

aos naturais, originários de compostos provenientes dos seres vivos, os mais 

utilizados são alginato, gelatina, colágeno, amido, poli(hidroxibutirato), quitosana e 

as glicosaminoglicanas. Estes últimos podem apresentar semelhanças químicas e 

biológicas com os tecidos naturais (KIM et al., 2008) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Principais vantagens e desvantagens das técnicas de cultivo 3D 
dependentes de suportes, sólidos ou hidrogéis, para geração de esferoides tumorais 
  

1 Maurer et al., 1999; Knight et al., 2011; Ricci; Moroni; Danti, 2013; Benien e Swami, 2014; Dávila & 
D’Ávila, 2018; Li et al., 2014; Brancato et al., 2017. 
2 Wong, 2011; Gill e West, 2014; Orgel; Persikov; Antipova, 2014; Sathaye et al., 2015; Burdick, 2016; 
Rodenhizer et al., 2016; Finnberg et al., 2017; Silva et al., 2017. 
3 Jonker; Löwik; van Hest, 2012; Serra et al., 2013; Worthington; Pochan; Langhans, 2015; 
Jakubikova et al., 2016; Rabionet et al., 2017; Zhang e Khademhosseini, 2017. 

Técnicas Vantagens Desafios 
Produtos comerciais/ 

Materiais/ 
Equipamentos 

Sólidos 
(microcarregadores)1 

• Aplicável para células que não 
se agregam espontaneamente; 

• Fornece suporte físico e 
estrutural; 

• Mimetiza propriedades 
biomecânicas da ECM; 

• Maior interação célula-matriz; 

• Proliferação de grande 
quantidade de células em 
pequenos volumes; 

• Reprodução dos 
compartimentos estromais; 

• Alta estabilidade em meio de 
cultura; 

• Possibilidade de ser cultivado 
em sistemas agitados. 
 

• Possíveis interações entre 
os materiais e os fármacos; 

• Células podem não ter 
afinidade de adesão ao 
material; 

• Pode requerer 
equipamentos e métodos 
específicos para produção 
dos materiais; 

• Difícil recuperação das 
células. 

• Cerâmicas; 

• Vidro; 

• Metais; 

• Polímeros sintéticos: PLGA, PEG, 
PLA, Poliuretano; 

• Polímeros naturais: alginato, 
colágeno, amido, poli(hidroxibutirato) 
(PHB), quitosana e os 
glicosaminoglicanos; 

• Cytodex™ 1 e 3 (GE Healthcare); 

• Cytopore™ (GE Healthcare); 

• PronectinF® (SoloHill); 

• HyQSphere™(Hyclone/SoloHill); 

• Hillex (SoloHill); 

• Cultispher-S e G® (Sigma-Aldrich); 

• GEM™ (Hamilton). 
 

Hidrogéis naturais2 

• Pode conter fatores de 
crescimento e outros compostos 
da MEC; 

• Fornece suporte físico e 
estrutural; 

• Suporte mais maleável; 

• Biocompatível; 

• Fornece interface célula-
líquido; 

• Maior interação células-
células e células-MEC; 

• Facilita a agregação celular; 

• Possibilita estudos de 
migração e invasão; 

• Mimetiza as características de 
suporte físico da ECM; 

• Recapitula propriedades 
bioquímicas da ECM; 

• Pode ter custo alto. 
 

• Não é quimicamente 
definido; 

• Contém compostos de 
origem animal e vegetal; 

• Possibilidade de interações 
entre os materiais e os 
fármacos; 

• Alto risco de degradação 
por proteases; 

• Baixa reprodutibilidade: 
diferenças de lote para lote; 

• Difícil recuperação das 
células; 

• Baixa compatibilidade com 
HCS e HTS; 

• Distribuição heterogênea 
dos esferoides formados. 
 

• Colágeno; 

• Fibrina; 

• Gelatina; 

• Alginato, 

• Quitosana;  

• Ácido hialurônico; 

• BD Matrigel™ Basement Membrane 
Matrix (BD Bioscience) 

• Corning® Matrigel® Matrix (Corning) 

Hidrogéis sintéticos3 

• Fornece suporte físico e 
estrutural; 

• Suporte mais maleável e 
inerte; 

• Passível de funcionalização; 

• Propriedades mecânicas 
controláveis; 

• Custo inferior ao natural; 

• Alta reprodutibilidade; 

• Facilita a agregação celular; 

• Fornece interface célula-
líquido; 

• Maior interação células-
células e células-MEC; 

• Possibilita estudos de 
migração e invasão. 

• Difícil recuperar algumas 
propriedades da MEC nativa; 

• Baixa estabilidade em meio 
de cultura; 

• Ausência de sítios de 
adesão em alguns casos; 

• Difícil recuperação das 
células; 

• Possibilidade de interações 
entre os materiais e os 
fármacos; 

• Baixa compatibilidade com 
HCS e HTS; 

• Distribuição heterogênea 
dos esferoides formados. 
 

• PA; 

• PEG; 

• PGA; 

• Álcool polivinílico; 

• Poli-Hema; ;  

• Metilcelulose; 

• Peptídeos: EAK16, RADA16, Fmoc-
FF, Fmoc-RGD, h9e, FEFK, FEFKEFK 
e MAX1; 

• HydroMatrix™ (Sigma-Aldrich); 

• PuraMatrix™ (Corning). 
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Como principais métodos para a produção desses suportes, podemos citar a 

impressão 3D, eletrofiação, formação de espuma, liofilização, lixiviação, litografia, 

moldagem particulada, sintetização a laser, polimerização química, polimerização 

por temperatura e evaporação de solventes (SULTANA & HASSAN, 2015). A 

seleção do suporte para o cultivo 3D vai depender tanto das propriedades físicas do 

material, como porosidade, rigidez e estabilidade, quanto das biológicas, como 

compatibilidade e capacidade de adesão das células (CALIARI & BURDICK, 2016). 

A aplicação das culturas 3D dependentes de suporte em ensaios de seleção de 

fármacos é questionada quanto a possíveis interações entre os materiais e os 

fármacos, podendo afetar a absorção e adesão (ASGHAR et al., 2015), e quanto às 

dificuldades na recuperação das células nesses suportes para que possam ser 

utilizadas em ensaios adicionais (GUPTA et al., 2016).  

 

1.3.2.1 Técnica de cultivo: suportes sólidos 

 

Os sistemas de cultivo 3D baseados em suportes sólidos utilizam polímeros 

pré-fabricados que funcionam como suportes físicos aos quais as células irão aderir, 

migrar e preencher compartimentos, adquirindo uma configuração geométrica 3D 

(KNIGHT et al., 2011). Podem ser projetados para ser uma matriz inerte ou 

mimetizar a MEC, recriando o microambiente nativo de tecidos. A mimetização de 

um tecido é um processo complexo e envolve um sistema de interações altamente 

organizado, não somente entre as células que o constituem, mas também dessas 

células com outros tipos celulares e a matriz extracelular, incluindo a membrana 

basal à qual está ligado (ALCARAZ; NELSON; BISSELL, 2004). Uma vez que a 

matriz celular pode afetar a organização e função da célula, técnicas de cultura 3D 

que incorporam estruturas semelhantes a essas matrizes auxiliam na mimetização 

de um cenário in vivo, uma vez que permitem interações célula-matriz.  

É mais ampla e conhecida a aplicação desses suportes sólidos em estudos de 

regeneração tecidual, uma vez que buscam recriar o ambiente físico natural e 

estrutural de ossos, ligamentos e cartilagem para cultivo de células vasculares, 

musculares esqueléticas, da pele e do sistema nervoso central (LANGHANS, 2018). 

A aplicação dessa técnica para cultivo de células tumorais para o desenvolvimento 

de fármacos iniciou-se mais recentemente com os trabalhos de Girard et al. (2013), 

que utilizaram um suporte fibroso para este fim. Essa abordagem mostra-se 
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bastante interessante, por exemplo, para estudos de tumores ósseos. Com 

estruturas feitas à base de quitosana-alginato, Kievit et al. (2016) descreveram a 

influência dos compartimentos estromais na agressividade do tumor. Mais 

recentemente, Angeloni et al. (2017) exploraram a importância de células-tronco 

derivadas de tecidos adiposos na promoção da adesão de células de câncer de 

mama em suportes feitos com polímero poliuretano. 

A dinâmica de crescimento das células nesses modelos depende, dentre outros 

fatores, das características do material que compõe o suporte. A porosidade, dada 

pela interconectividade dos poros, a resistência mecânica, a composição química, a 

biodegradabilidade e a biocompatibilidade do biomaterial (DÁVILA & D’ÁVILA, 2018) 

influenciarão diretamente nos comportamentos celulares como proliferação, 

migração, adesão e diferenciação (GRAVEL et al., 2006; BADROSSAMAY et al., 

2014; WU et al., 2014). A principal desvantagem dessa técnica refere-se ao 

requerimento de equipamentos e métodos específicos para produção dos materiais, 

e a reprodutibilidade do método é altamente dependente das técnicas utilizadas na 

produção do suporte (RICCI; MORONI; DANTI, 2013). Um suporte sólido bastante 

utilizado para adesão de células são os microcarregadores.  

 Os microcarregadores são pequenas esferas, da ordem de 50 a 400 µm, com 

elevada área superficial (até 500 cm2/g), utilizadas para a proliferação de grande 

quantidade de células em pequenos volumes, preservando a sua morfologia após o 

cultivo in vitro (JUSTICE et al., 2009). Os mais comuns são fabricados com 

gelatinas. Os tipos de microcarregadores com alta porosidade possuem maior 

superfície exposta a adesão e crescimento das células. A principal aplicação dos 

microcarregadores é na indústria, principalmente para o cultivo de células aderentes 

para produção de proteínas recombinantes e vacinas virais, bem como para cultivo 

de células estromais mesenquimais (MIZUKAMI et al., 2018). A principal vantagem 

de utilizar microcarregadores é poder agregar em estruturas 3D as células que não 

se agregariam espontaneamente (BENIEN & SWAMI, 2014). Os microcarregadores 

podem ser fabricados com polímeros sintéticos e naturais e estão disponíveis 

comercialmente, por exemplo, Cytodex™ (GE Healthcare, Chicago, EUA), 

Cytopore™ (GE Healthcare), PronectinF® (SoloHill Engineering Inc, Ann Arbor, 

EUA), HyQSphere™ (Hyclone™, GE Healthcare/SoloHill), Hillex (SoloHill), 

Cultispher-S e G® (Sigma-Aldrich, San Luis, EUA), GEM™ (Hamilton, Reno, EUA), 

entre outros. 



	 44	

O diâmetro, densidade, propriedades da superfície e composição química 

podem afetar a adesão e proliferação celular (SUN et al., 2011). Maurer et al. (1999) 

foram os primeiros a explorar os microcarregadores no cultivo de células tumorais 

para uso em ensaios de eficácia de fármacos. Utilizando microcarregadores 

Cultispher, eles cultivaram células de carcinoma de pulmão (A549) e mostraram que 

houve um aumento na resistência dessas células aos fármacos testados em 

comparação com o cultivo celular em monocamada. Outros trabalhos mostraram 

resultados promissores com o cultivo de células de hepatocarcinomas, em 

microcarregadores de alginato-quitosana liofilizados (LI et al., 2014) e células de 

câncer de pâncreas, em microcarregadores porosos de gelatina (BRANCATO et al., 

2017). A recapitulação do microambiente tumoral in vivo por essa técnica vai desde 

o rearranjo morfológico das células, interações célula-célula nos microcarregadores, 

até um aumento na expressão de proteínas da MEC (BRANCATO et al., 2017). Na 

maioria dos trabalhos que vem utilizando microcarregadores como modelos 3D, as 

células tumorais se alocam nos diversos poros dos microcarregadores e crescem 

formando os agegados. Os microcarregadores podem ser utilizados em sistemas de 

cultivo em suspensão como os frascos Erlenmeyer e spinner e até mesmo em 

biorreatores. Devido ao tamanho micrométrico, eles também podem ser 

incorporados em dispositivos microfluídicos (GIOIELLA et al., 2016). Os poros  

 

1.3.2.2 Técnica de cultivo: embebidos em hidrogéis  

 

 Diferentemente dos suportes sólidos, os hidrogéis são compostos com 

aspecto de géis com características mais maleáveis. Os hidrogéis são formados por 

redes reticuladas de polímeros e copolímeros hidrofílicos, que possuem estrutura e 

propriedades definidas e formam um gel com alta quantidade de água, fornecendo 

interface célula-líquido (SATHAYE et al., 2015). Após a polimerização do gel, as 

células ficam encapsuladas ou embebidas nessa rede tridimensional. Essas redes 

são formadas por reticulação intermolecular (rede polimérica) ou por reticulação 

interfibrilar (rede supramolecular de hidrogel fibrilar) (WORTHINGTON; POCHAN; 

LANGHANS, 2015). Os hidrogéis podem facilitar as vias de sinalização e permitir 

maior interação célula-célula e célula-matriz (LÜ et al., 2014). Trabalhos mostram 

que os hidrogéis podem promover proliferação celular (HOTARY et al., 2003), 

angiogênese (JIANG & HARDING, 1998) e até cicatrização de feridas. Algumas 
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atividades celulares podem ser reguladas com modificações das propriedades 

físicas do hidrogel, como mostrado por Spil et al. (2016).  

Os hidrogéis podem ser de origem natural, como no caso do colágeno, fibrina, 

gelatina, alginato, quitosana, ácido hialurônico e (HA), BD Matrigel™ Basement 

Membrane Matrix (BD Biosciences, Nova Jersey, EUA) e Corning® Matrigel® Matrix 

Matrigel (Corning Inc, Nova York, EUA); são caracterizados como biocompatíveis, 

apresentando propriedades naturais de adesão, e são capazes de promover funções 

fisiológicas celulares. Normalmente, as culturas em hidrogéis naturais apresentam 

alta viabilidade celular e proliferação, diferenciação controlada e fenótipo celular 

semelhante ao observado in vivo (ORGEL; PERSIKOV; ANTIPOVA, 2014).  

Hidrogéis de colágeno tipo 1 são bastante populares, uma vez que esse 

composto é bastante abundante na MEC do microambiente tumoral (RODENHIZER 

et al., 2016). O colágeno facilita a adesão das células por meio dos receptores de 

integrinas, que vão ativar a via de sinalização celular associada à sobrevivência, 

crescimento e diferenciação celular (KUTSCHKA et al., 2006). A ativação dessa 

cascata pode modular a resposta das células à quimioterapia, imunoterapia e 

radiação (HOLLE; YOUNG; SPATZ, 2016; DICKREUTER & CORDES, 2017). Outro 

polímero, a fibrina, é obtido após a polimerização do fibrogênio, uma proteína 

plasmática, que é formada naturalmente durante o processo de coagulação 

sanguínea. Apesar do uso em culturas 3D, possui a limitação de não ser adequada 

em culturas de longo prazo devido à alta suscetibilidade à degradação por proteases 

(BROWN & BAKER, 2014; CALIARI & BURDICK, 2016). A gelatina, por sua vez, é 

uma mistura de poli e oligopeptídeos derivados da hidrólise parcial do colágeno. É 

um material estabilizado por modificações covalentes e pode ser parcialmente 

degradado por temperatura (ponto de fusão entre 25 e 35 graus Celsius) ou por 

reações químicas. Alterações nas ligações entre grupos funcionais podem gerar géis 

de gelatina especiais que podem ser fotorreativos ou termosensíveis permitindo a 

formação de culturas 3D com gradiente de hipóxia (BANKS; HARLEY;BAILEY, 2015; 

LEWIS et al., 2017). O HA, uma importante glicosaminoglicana presente no líquido 

sinovial, humor vítreo e tecido conjuntivo de vários organismos, tem sido bastante 

caracterizado, sendo aplicado em diversas áreas, incluindo cultivos 3D de tumores 

(BURDICK & PRESTWICH, 2011; BAEVA et al., 2014; GOUBKO et al., 2014).  

O alginato de sódio é um polissacarídeo encontrado em algumas bactérias e na 

parede celular e intracelular de algas marrons (DRURY; DENNIS; MOONEY, 2014). 



	 46	

A gelificação ocorre após a combinação com cátions bivalentes (p. ex., cloreto de 

cálcio), que geram ligações entre o ácido β-D-manurônico (bloco M) e α-L-gulurônico 

(bloco G). A proporção entre esses dois componentes, M e G, determina as 

propriedades físicas desse polissacarídeo e o tipo de hidrogel formado. Por 

exemplo, alginatos ricos em blocos G formam géis mais quebradiços, enquanto os 

ricos em blocos M formam géis mais elásticos (DRURY et al., 2014). O alginato tem 

ampla aplicação na indústria de alimentos, cosméticos e medicina (NAGASAWA et 

al., 2000). As propriedades mecânicas e a rápida degradação, devido ao caráter 

hidrofílico, limitam parcialmente o uso desse hidrogel nas culturas 3D. No entanto, 

há registros do uso desse material para suportes em cultura 3D de tecidos 

especializados, como o vascular, o ósseo e o cartilaginoso (AXPE & OYEN, 2016; 

JODDAR et al., 2016; SILVA et al., 2017).  

	 Matrigel é o nome comercial para uma mistura proteica gelatinosa secretada 

por células de sarcoma de rato Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), um tumor rico em 

proteínas de matriz extracelular (WONG, 2011). A sua constituição é basicamente 

laminina e colágeno, com pequena fração de entactina, uma glicoproteína da 

membrana basal, e de alguns fatores de crescimento como o EGF, o fator básico de 

crescimento de fibroblastos (bFGF, do inglês, basic fibroblast growth factor), o fator 

de crescimento de nervos (NGF, do inglês, nerve growth factor), o fator de 

crescimento derivado de plaqueta (PDGF, do inglês, platelet-derived growth factor), 

o fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1, do inglês, insulin-like growth 

factor-1) e o fator de transformação de crescimento beta (TGF-β, do inglês, 

transforming growth factor beta) (HUGHES; POSTOVIT; LAJOIE, 2010). O Matrigel 

tem sido utilizado em culturas 3D com diferentes linhagens celulares, como células 

de câncer de mama (LEE et al., 2007), pâncreas (JIANG et al., 2014), próstata 

(COLLELA et al., 2004) e colorretal (FINNBERG et al., 2017).  

 Por serem de origem natural, tanto Matrigel quanto os outros hidrogéis naturais 

possuem outros componentes além dos constituintes principais, o que faz deles 

materiais não quimicamente definidos (GILL & WEST, 2014). Variações lote a lote 

podem interferir nas culturas e, por consequência, nos estudos farmacológicos. Para 

contornar tal questão, foi desenvolvida uma formulação de Matrigel com redução nos 

fatores de crescimento, permitindo culturas 3D com propriedades mais definidas 

(WALLACE & ROSENBLATT, 2003). Outra possível alternativa é o uso de hidrogéis 

sintéticos.  
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 Os hidrogéis sintéticos são química e fisicamente bem definidos, além de 

possuírem propriedades mecânicas controláveis a fim de se alcançar a rigidez e 

porosidade desejada. Mesmo não sendo de origem natural, são capazes de imitar as 

propriedades biológicas da MEC. Podem ser funcionalizados com porções adesivas 

definidas, conter locais proteolíticos e encapsular fatores de crescimento, 

mimetizando a MEC (WORTHINGTON; POCHAN; LANGHANS, 2015; ZHANG & 

KHADEMHOSSEINI, 2017). As vantagens desses hidrogéis são o baixo custo, 

quando comparados aos naturais, são relativamente inertes e possuem 

propriedades reprodutíveis. Os hidrogéis sintéticos podem ser formados, 

principalmente, por PEG, poli-HEMA, PVA, poliacrilamida ou PAAm, poli(ácido γ-

glutâmico) ou y-PGA, policaprolactona ou PCL, metilcelulose e peptídeos (SERRA et 

al., 2013; RABIONET et al., 2017). Por ser uma área que vem atraindo grande 

interesse, novos hidrogéis sintéticos têm sido produzidos para serem aplicados em 

culturas 3D (FONTANA et al., 2019).  

Os hidrogéis baseados em peptídeos causaram uma revolução na área de 

ciência dos materiais, sendo amplamente utilizados hoje nos cultivos 3D. Mesmo 

possuindo estrutura primária diversa, os peptídeos têm uma capacidade geral de 

formar estruturas nanofibrilares com enovelamento intermolecular e montagem 

intermolecular que são resultados de interferência física ou química. Além da alta 

versatilidade, as propriedades do material podem ser facilmente moduladas pela 

substituição de aminoácidos ou adição de epítopos funcionais (WORTHINGTON; 

POCHAN; LANGHANS, 2015). A substituição de um simples ácido em um peptídeo 

pode reduzir o tempo de gelificação do hidrogel, aumentando o seu campo de 

aplicação (WORTHINGTON et al., 2017). 

Assim como revisado por Worthington, Pochan e Langhans (2015), os 

hidrogéis de peptídeos com maior sucesso na aplicação em culturas 3D são: 

peptídeos derivados de leveduras EAK16 e RADA16, Fluorenilmetoxicarbonil (Fmoc) 

com os peptídeos difenilalanina (FF) e arginina-glicina-ácido aspártico (RGD), 

hidrogel de peptídeo h9e (baseado na fusão dos domínios funcionais da proteína da 

seda e canal de cálcio em humanos), FEFK e FEFKEFK (forma hidrogel na 

presença de metaloprotease) e o peptídeo MAX1, que gelifica em condições 

fisiológicas. Hidrogéis de peptídeos comerciais também estão disponíveis. 

Coculturas 3D de esferoides de mieloma e células mesenquimais foram realizadas 

com sucesso utilizando 0,5% do hidrogel de peptídeo comercial PuraMatrix (BD 
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Biosciences) (JAKUBIKOVA et al., 2016). Outro exemplo de hidrogel de peptídeo 

comercial é o HydroMatrix™ (Sigma-Aldrich), que forma matrizes com poros 

nanométricos essenciais para assegurar um ambiente 3D para o crescimento das 

células. A composição do HydroMatrix não é especificada, mas não possui materiais 

de origem animal, o que traz alguns benefícios, como menores riscos de 

contaminantes animais e variações de lote (JONKER; LÖWIK; VAN HEST, 2012). 

De origem natural ou sintética, os hidrogéis permitem que as células cresçam 

embebidas nas redes poliméricas e formem esferoides tumorais compactos. Pode 

ser interessante utilizar os hidrogéis para aumentar a viscosidade do meio de cultura 

em cultivos com tipos celulares que não se agregam com facilidade. Por exemplo, a 

metilcelulose tem sido utilizada para melhorar a agregação e compactação de 

células (MARITAN; LIAN; MULLIGAN., 2017), como a linhagem MCF-7 para 

formação de esferoides de câncer de mama (ZHANG et al., 2016). Da mesma 

maneira, a combinação de meio de cultura com pequenas concentrações de 

hidrogéis naturais, como colágeno e Matrigel, pode auxiliar na formação dos 

esferoides.  

 

1.3.3 Novas abordagens de cultivo 3D  

  

Utilizando ou não suporte para a geração dos esferoides tumorais, estes 

podem ser cultivados utilizando diferentes abordagens, que buscam melhorar a 

mimetização do microambiente tumoral nativo (Figura 5). 

Figura 5. Novas abordagens técnicas aplicadas nos cultivos 3D 

 
Representação esquemática das novas abordagens técnicas aplicadas nos cultivos 3D. 
Fonte: autoria própria. 

Novas abordagens 

Microencapsulamento 

Bioimpressão 

Microfluídica 
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As vantagens e desvantagens das diferentes abordagens são apresentadas na 

Tabela 4.  

 
Tabela 4 – Principais vantagens e desvantagens de novas abordagens técnicas de 
cultivo 3D para geração de esferoides tumorais 
 

Técnicas Vantagens Desafios 
Produtos comerciais/ 

Materiais/ 
Equipamentos 

Microencapsulamento1 
 

• Posicionamento direcionado dos 
esferoides; 

• Maior controle da proporção células 
tumorais vs. células estromais 
(cocultura) por cápsula; 

• Proteção contra cisalhamento em 
sistemas agitados. 
 

• Instabilidade do alginato 
(hidrogel mais utilizado); 

• Baixa interação do 
alginato com as células. 
 

• Cápsula: alginato; 

• Pipeta para gotejamento; 

• Encapsulador automático. 
 

Bioimpressão2 
 

• Possibilita criar um padrão espacial 
de vários tipos celulares; 

• Construções complexas com 
microestruturas projetadas, com 
células uniformemente distribuídas. 

• Método de impressão 
pode danificar as células; 

• Autoaquecimento pode 
matar as células. 
 

• Biotinta: fibrinogênio, agarose, 
alginato, ácido hialurônico e 
gelatina; 

• Bioimpressoras de extrusão, 
jato de tinta, laser e 
estereolitografia. 
 

Cultivo em perfusão3 

• Permite constante perfusão de 
meio; 

• Possibilita que as células cresçam 
em condições dinâmicas com 
reduzido volume de meio; 

• Alta aplicabilidade em plataformas 
HCS. 

• Baixa compatibilidade 
com HCS e HTS. 
•  

• 3DKube (Kyatec); 

• LiveBox 1 e 2 (IVtech). 

Microfluídica4 

• Mimetiza um sistema vascularizado; 

• Possibilidade de miniaturização dos 
ensaios; 

• Fornece distribuição química entre 
os compartimentos; 

• Possibilita estudos de migração e 
invasão; 

• Permite análises em pouco tempo 
com alta precisão; 

• Pode prolongar tempo de cultivo. 

• Reduzida escalabilidade  

• Baixa compatibilidade 
com HCS e HTS; 

• Requer avanços na 
miniaturização e automação 
do processo;  

• Faltam técnicas de 
monitoramento e análise. 

• Fluigent; 

• Dolomite; 

• thinXXS Microtechnology; 

• MiniFab; 

• Elve Flow (Elvesys); 

• uFluidix; 

• TissUse Multi-Organ-Chip 
platform; 

• OrganoPlates (MIMETAS). 

 
1 Estrada et al., 2016; Nath e Devi, 2016; Santo et al., 2016; Reid; Permuth; Sellers, 2017. 
2 Tasoglu e Demirci, 2013; Dababneh e Ozbolat, 2014; Lee et al., 2015; Albritton & Miller, 2017; Dai et 
al., 2017. 
3 Cacopardo et al., 2019; Brancato et al., 2020. 
4 Sarioglu et al., 2015; Langhans, 2018. 

 

1.3.3.1 Técnica de microencapsulamento de esferoides 

 

A técnica de microencapsulamento é tradicionalmente aplicada em outras 

áreas de estudos e recentemente vem sendo utilizada como uma nova abordagem 

para geração de esferoides. Os esferoides são primeiramente gerados utilizando, 

em geral, uma das técnicas de cultivo sem suporte apresentadas anteriormente, e 

depois encapsulados em hidrogéis. Dessa maneira, os esferoides são imobilizados 
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em posições determinadas na microcápsula de hidrogel (LASCHKE & MENGER, 

2017a). Essas microcápsulas são mantidas em cultivo agitado, e o hidrogel protege 

as células dos efeitos de cisalhamento, permitindo cultivos em longo prazo 

(DHAMECHA et al., 2019). Além disso, a técnica é bastante utilizada para cocultivo.  

Diversos trabalhos cultivam, na forma de cápsulas, esferoides tumorais 

cocultivados com fibroblastos, recapitulando as interações das células tumorais com 

as células estromais presentes no microambiente tumoral (ESTRADA et al., 2016; 

SANTO et al., 2016). O hidrogel mais utilizado nessa abordagem é o alginato, devido 

a seu processo de gelificação simples. As cápsulas são formadas ao pingar gotas da 

suspensão de alginato contendo esferoides e fibroblastos em uma solução catiônica 

bivalente como a de cloreto de cálcio (KIM et al., 2019). As técnicas utilizadas vão 

desde gotejamento com pipetas e seringas até o uso de encapsuladores 

automáticos que permitem a formação de microcápsulas de tamanho e conteúdo 

controlados (NATH & DEVI, 2016). O tamanho das estruturas 3D geradas depende 

da viscosidade e velocidade de fluxo da solução de alginato, do tamanho dos 

esferoides encapsulados, do tipo de técnica empregada e da voltagem aplicada nos 

encapsuladores automáticos (ANDERSEN; AUK-EMBLEM; DORNISH, 2015). Além 

da necessidade de padronização das técnicas, as limitações dessa abordagem 

também estão relacionadas às propriedades do alginato. Além de possuir reduzida 

interação com as células, dependendo da concentração de alginato, as cápsulas 

podem ser facilmente rompidas durante a manipulação das culturas, o que limita a 

sua aplicação em alguns ensaios que exigem ciclos de troca de meio de cultura 

(REID; PERMUTH; SELLERS, 2017). Novos hidrogéis têm sido estudados para a 

geração das microcápsulas.  

 

1.3.3.2 Técnica de bioimpressão de células tumorais 

 

A bioimpressão, ou impressão celular, é um processo de manufatura aditiva em 

que uma mistura de materiais ou hidrogéis contendo células é depositada camada 

por camada, formando microestruturas 3D complexas (TASOGLU & DEMIRCI, 2013; 

(DABABNEH & OZBOLAT, 2014). Dessa maneira, é possível obter modelos com 

distribuição uniforme das células e uma organização espacial precisa, uma vez que 

essas serão impressas em locais específicos através dos métodos de extrusão, jato 

de tinta, laser e estereolitografia (BUCHANAN et al., 2014). A vantagem sobre as 
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técnicas convencionais é criar um padrão espacial de vários tipos celulares ou 

componentes da MEC utilizando diferentes “biotintas” (mistura de um hidrogel com 

células), sendo uma maneira de reconstruir in vitro um microambiente controlável 

(ALBRITTON & MILLER, 2017). Fibrinogênio, agarose, alginato, HA e gelatina são 

os principais materiais utilizados como “biotintas”.  

Há vários relatos na literatura de cocultivos utilizando a técnica de 

bioimpressão, como exemplo, os modelos de células tumorais e do sistema imune 

(GROLMAN et al., 2015), de células-tronco de glioma e de células mesenquimais 

(DAI et al., 2017), e de células de tumores de ovário e fibroblastos (XU et al., 2011). 

A bioimpressão possibilita construir uma estrutura que mantém de maneira 

controlada a localização, densidade e distância de cada tipo celular utilizado na 

cocultura. A impressão de esferoides pré-formados também é possível, como 

demonstrado por Lee et al. (2015). Utilizando bioimpressão, esferoides tumorais 

foram posicionados separadamente próximo a canais revestidos por células 

endoteliais para que fosse possível analisar a metástase de células tumorais para 

vasos sanguíneos. A técnica de bioimpressão de esferoides ainda está sendo 

estudada e aperfeiçoada. A seleção dos hidrogéis utilizados como “biotintas” para 

melhor mimetizar a MEC e o desenvolvimento de técnicas de disposição das células 

e esferoides de forma mais precisa, sem afetar a sua viabilidade, são os principais 

desafios dessa abordagem (ALBRITTON & MILLER, 2017).  

 

1.3.3.3 Técnica de cultivo em perfusão 

 

O cultivo em perfusão possibilita que as células cresçam em condições 

dinâmicas com reduzido volume de meio, podendo ser posicionado entre os cultivos 

em biorreatores e os microfluídicos. O 3Dkube foi desenvolvido pela Kiyatec 

Company (Greenville, EUA) e é um dispositivo dinâmico de cultura baseado em 

duas câmaras, contendo cada uma quatro microssuportes porosos onde as células 

crescem. A viabilidade da cultura 3D é aumentada devido à constante perfusão de 

meio. Os LiveBox 1 e 2 2 (IVTech Srl, Massarosa, Itália) são biorreatores com 

câmaras duplas, onde é possível cultivar células em monocamada e 3D (com ou 

sem suporte), que se conectam por tubos que simulam a conexão entre dois órgãos 

ou tecidos (CACOPARDO et al., 2019). Por exemplo, em uma das câmaras é 

possível cultivar células de câncer de mama, e em outra, células do sistema imune 
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para avaliar efeitos da imunoterapia. Essa estratégia foi demonstrada na conferência 

anual American Association for Cancer Research (AACR) em 2017 e 2018, de 

acordo com a revisão de Brancato et al. (2020). No entanto, ainda há limitações para 

utilização em ensaios automatizados de HTS (BRANCATO et al., 2020). 

 

1.3.3.4 Técnica microfluídica 

 

Os cultivos utilizando dispositivos microfluídicos são capazes de simular o 

microambiente dinâmico tumoral de maneira miniaturizada, possibilitando a 

distribuição química observada in vivo entre os diferentes microcompartimentos que 

possuem (SARIOGLU et al., 2015). As barreiras que limitam um compartimento e 

outro podem ser físicas ou originárias da utilização de algum suporte poroso que 

imite a MEC (LANGHANS, 2018). Os esferoides podem ser produzidos nos próprios 

dispositivos microfluídicos ou produzidos por outras técnicas e introduzidos nos 

compartimentos (MUNAZ et al., 2016). 

Nessa técnica, mais complexa do que a de perfusão, as pequenas quantidades 

de líquido que fluem pelos estreitos canais possuem velocidade e vazão laminar 

controladas, simulando o fluxo sanguíneo e possibilitando estudos de atividades 

celulares como proliferação e metástase (ZHANG & NAGRATH, 2013). As forças de 

cisalhamento observadas nas células endoteliais expostas ao fluxo sanguíneo, um 

ponto complexo a ser mimetizado in vitro, podem ser recapituladas por essa técnica 

(ANADA et al., 2012). Esses dispositivos têm sido amplamente utilizados nos 

ensaios com fármacos (ZHANG & NAGRATH, 2013), permitindo a contínua 

aplicação desses compostos, que fluirão de um compartimento a outro contendo 

células de diferentes tipos. 

As vantagens dos dispositivos microfluídicos têm sido relatadas em vários 

trabalhos que mostram a contribuição significativa dessa abordagem para os cultivos 

3D (CHATZINIKOLAIDOU, 2016). Lee et al. (2013) relataram maior viabilidade de 

células tumorais hepáticas quando submetidas à técnica microfluídica em 

comparação com os cultivos 3D estáticos, e Aw Yong et al. (2017) mantiveram o 

cultivo de esferoides nesses dispositivos por um maior período de tempo. De 

maneira semelhante, ao simular a perfusão contínua dos fármacos, como acontece 

in vivo, Ruppen et al. (2014) demonstraram que os esferoides foram mais resistentes 

do que as culturas 3D estáticas. O cocultivo nos dispositivos microfluídicos de 
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células tumorais e fibroblastos possibilita mimetizar de maneira mais fidedigna a 

distância parácrina entre essas culturas e a concentração de FGF observadas in 

vivo, sendo um modelo ideal para estudos do papel do FGF na resistência aos 

fármacos (PATEL et al., 2015). Os cultivos microfluídicos podem ser conectados a 

plataformas de triagem automatizadas, possibilitando que os compostos testados 

sejam detectados e analisados em pouco tempo com alta precisão (MONTANEZ-

SAURI et al., 2013). As desvantagens dessa técnica envolvem os complexos 

processos de fabricação dos dispositivos, que exigem técnicas e condições 

específicas, e a aplicação em ensaios HTS (MOSHKSAYAN et al., 2018). 

 A miniaturização dos dispositivos microfluídicos permitiu o desenvolvimento 

dos organ-on-a-chip (OC) e tumors-on-a-chip. Nos OCs tem-se o cultivo 3D de 

células de diferentes tipos em diferentes compartimentos ou câmaras de um único 

chip, permitindo a criação de uma plataforma com diferentes modelos de órgãos e 

tecidos em um sistema microfisiológico interconectado (EDINGTON et al., 2018). 

Podem ser aplicados na avaliação da farmacocinética e farmacodinâmica de 

compostos em diferentes órgãos (ALÉPÉE et al., 2014; PAMIES; HARTUNG; 

HOGBERG, 2014; ABACI et al., 2017). O pioneiro no campo dos OCs foi o grupo do 

Prof. Dr. Donald Ingber, diretor e fundador do Wyss Institute for Biologically Inspired 

Engineering de Harvard (Boston, EUA). Recapitularam nos chips diferentes órgãos 

como intestino e pulmão (BHATIA & INGBER, 2014; BENAM et al., 2015). 

Atualmente já se tem relato de ensaios realizados em chips com modelos 3D de dois 

órgãos, como os de fígado-pele (WAGNER et al., 2013), fígado-intestino 

(MASCHMEYER et al., 2015), fígado-pâncreas (BAUER et al., 2017) e fígado-

neuronal (MATERNE et al., 2015), e chips que acoplam até 4 órgãos, como os de 

intestino-fígado-neural-rim (RAMME et al., 2019) e intestino-fígado-pele-rim 

(MASCHMEYER et al., 2015). A perspectiva é aumentar o número de órgãos e 

tecidos humanos interconectados no chip, gerando os modelos human-on-a-chip 

que possuem potencial de substituir os modelos animais no futuro nos ensaios 

sistêmicos de compostos (MARX et al., 2016).  

Por sua vez, os tumor-on-a-chip são de grande interesse na área da oncologia, 

pois possibilitam os estudos dos mecanismos de intra e extravasamento celular 

durante a progressão do tumor (JEON et al., 2015). Pesquisadores da empresa 

holandesa MIMETAS (Leiden, Holanda) desenvolveram um interessante modelo em 

chip com células de câncer de mama que imita as condições nativas do 
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microambiente tumoral (LANZ et al., 2017). Os tumores em chip, gerados com 

diferentes tipos de células tumorais como mama (HAO et al., 2018), pulmão 

(HASSELL et al., 2017) e pâncreas (BEER et al., 2017), têm sido amplamente 

utilizados na avaliação da invasão tumoral, metástase e angiogênese, além de 

servirem como modelos para a triagem de compostos e estudos de imunoterapia 

(HACHEY & HUGHES, 2018). A grande vantagem é poder analisar isoladamente ou 

em conjunto os elementos da matriz extracelular tumoral, incluindo nos dispositivos 

células estromais, dos sistemas imune e vascular em um microambiente artificial 

com gradiente de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento (GRAY & MILLS, 

2015). Combinada a técnica microfluídica com sistemas que utilizam suportes, como 

os descritos na seção anterior, é possível até mimetizar as condições biomecânicas 

da MEC (URBANCYZK; LAYLAN; SCHENKE-LAYLAND, 2020). Atualmente, o 

grande desafio dos tumor-on-a-chip é a falta de escalabilidade para serem aplicados 

nos ensaios de HTS. Grupos de pesquisa têm focado na miniaturização e 

automação desses chips (TRUJILLO-DE-SANTIAGO et al., 2019), e também em 

ferramentas mais sofisticadas para o monitoramento da viabilidade celular nesses 

dispositivos (PAN et al., 2019). 

 

1.4 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CULTIVOS 3D  

 

A caracterização dos esferoides é necessária para a aquisição de informações 

biológicas relevantes a fim de padronizar as técnicas, métodos e protocolos 

utilizados na validação da resposta dos esferoides aos compostos testados nos 

ensaios pré-clínicos (LOVITT; SHELPER; AVERY, 2014; COX et al., 2015). Os 

esferoides tumorais podem ser caracterizados quanto a: (1) parâmetros morfológicos 

e topográficos; (2) tamanho e forma; (3) heterogeneidade celular; (4) organização 

celular; (5) produção de proteínas e expressão gênica; (6) padrões de ciclo celular; 

(7) potencial invasivo e metastático (EVENSEN et al., 2013; LAURENT et al., 2013; 

KANG et al., 2015; AMANN et al., 2014; HÄRMA et al., 2014). Quanto às respostas 

dos tumores aos efeitos terapêuticos dos fármacos, podem-se avaliar a penetração 

dos compostos, a viabilidade celular e o mecanismo de morte, apoptose ou necrose 

(DESMAISON et al., 2013; CARVER; MING; JULIANO, 2014).  

Com o desenvolvimento de tecnologias de cultivo 3D mais complexas, faz-se 

necessária a adaptação de métodos bem estabelecidos e tecnologias de ponta para 
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a caracterização desses esferoides tumorais. Apesar dos avanços nos estudos que 

mostram as vantagens do uso dos modelos tumorais 3D, tanto no ambiente 

acadêmico quanto no industrial, ainda se utilizam rotineiramente os modelos 2D 

(SHARMA; HABER; SETTLEMAN, 2010; BRESLIN & O’DRISCOLL, 2013). Um dos 

motivos é a limitação quanto a essas ferramentas de análise disponíveis para a 

caraterização desses esferoides. Muitas vezes, protocolos tradicionalmente 

utilizados em culturas 2D são inadequados ou precisam ser adaptados para as 

culturas 3D (FANG & EGLEN, 2017). Ensaios que envolvem troca de meio de 

cultura ou sucessivas lavagens, por exemplo, são um desafio, uma vez que os 

esferoides são frequentemente perdidos durante esses processos (MEHTA et al., 

2012). 

O tamanho dos esferoides é uma das principais características analisadas, 

uma vez que traz diretas implicações quanto às propriedades tumorais mimetizadas, 

como explicado anteriormente (VIRGONE-CHARLOTTE et al., 2017). A técnica mais 

simples e menos custosa envolve a obtenção de imagens 2D em campo claro, 

utilizando microscópio invertido de contraste de fase com câmera acoplada. As 

imagens, então, podem ser analisadas em software de acesso público, como o 

ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, EUA) utilizando Macros 

que automatizam o processo (IVANOV et al., 2014; RAGHAVAN, 2015). No entanto, 

a técnica pode ser tediosa e consumir muito tempo se houver um grande número de 

imagens a ser analisado. Softwares de análise de imagens têm sido desenvolvidos 

para uma análise mais rápida e precisa, como, por exemplo, o SpheroidSizer 

disponível no MATLAB (MathWork Inc, Natick, EUA) (CHEN et al., 2014), que é 

capaz de mensurar de maneira automática o comprimento axial maior e menor de 

várias imagens de esferoides ao mesmo tempo, calculando o volume de cada 

esferoide de maneira individual. Outros exemplos de softwares, pagos ou não, de 

análise de imagem automatizada disponíveis: MetaXpress (WENZEL et al., 2014), 

AnaSP (PICCININI, 2015), TASI (HOU et al., 2018); qVISTA (CELLI et al., 2014), 

AMIDA (HÄRMÄ et al., 2014), PCaAnalyser, (HOQUE et al., 2013), Phaedra 

(KRAUSZ et al., 2013), Celigo (CELLI et al., 2014), Spheroid Analyser (MONJARET 

et al., 2016).  

A avaliação da viabilidade celular após a exposição dos esferoides aos 

tratamentos testados pode ser realizada de maneira qualitativa e quantitativa. Os 

ensaios de viabilidade qualitativos utilizam marcadores de viabilidade e morte 
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celular. Os mais comuns são o corante Calceína-M e o anticorpo Ki-67, que marcam 

células viáveis e proliferativas, respectivamente. Tais marcadores podem ser 

utilizados junto com Iodeto de Propídio (PI, do inglês propidium iodide) e Anexina V, 

que marcarão as células mortas. Nesse caso, os esferoides podem ser analisados 

de maneira íntegra em microscópios confocais convencionais com fluorescência e 

em microscopia de fluorescência baseada em folhas de luz (LSFM, do inglês, light 

sheet-based fluorescence microscopy). No entanto, para garantir que esses 

marcadores penetrem em todas as camadas dos esferoides, protocolos especiais 

devem ser utilizados (WEISWALD et al., 2010; SHAHEEN et al., 2016; SMYREK & 

STELZER, 2017). Alternativamente, os esferoides marcados podem ser dissociados 

em células individuais, e estas analisadas por citometria de fluxo. No entanto, perde-

se nessa abordagem a capacidade de uma análise espacial da distribuição das 

células marcadas nas camadas do esferoide.  

Os métodos quantitativos para avaliação da viabilidade celular lançam mão de 

métodos diretos e indiretos. Métodos diretos envolvem a contagem de células 

viáveis utilizando corantes que marcam células mortas, como a solução de Azul de 

Tripan. No entanto, o desafio desse método envolve o processo de dissociação dos 

esferoides em células individuais, que pode ser feito com enzimas proteolíticas como 

a tripsina (PATRA et al., 2016). Uma maior concentração de enzima e um maior 

tempo de dissociação podem ser necessários, uma vez que o alto grau de 

compactação dos esferoides pode dificultar o processo; no entanto, esse protocolo 

pode acarretar danos às células e alteração na viabilidade.  

Quando os esferoides são muito compactados ou estão embebidos em 

hidrogéis, a melhor alternativa é o uso de métodos indiretos de quantificação da 

viabilidade celular, como os ensaios colorimétricos, fluorimétricos e de 

luminescência. Tais métodos envolvem a utilização de reagentes que quantificam 

moléculas indicadoras de viabilidade ou produtos de processo de morte celular. Os 

ensaios que envolvem redução de sais tretazólio, como MTT (brometo de 3-4,5 

dimetiltiazol-2, 5 difeniltetrazólio) e suas variantes, e da Resazurina a compostos 

fluorescentes são os métodos mais comuns e mais baratos (RISS et al., 2013). 

Esses métodos possuem algumas desvantagens, como o alto grau de interferências 

na leitura e a possibilidade de serem tóxicos dependendo do tipo celular utilizado 

(UZUNOGLU et al., 2010). Com relação às culturas de esferoides, as limitações 

quanto ao emprego desses métodos estão nos protocolos que possuem grande 



	 57	

número de passos e lavagens e baixa penetração dos corantes, dependendo do 

tamanho e grau de compactação do esferoide, que pode levar a leitura não 

representativa do número exato de células viáveis no esferoide (VALLEY et al., 

2014). Uma alternativa que vem sendo amplamente utilizada em culturas 3D são os 

ensaios bioluminescentes, que envolvem a quantificação de ATP (do inglês, 

adenosine triphosphate) utilizando a enzima luciferase (MCMILLIN et al., 2010; 

MICHELINI et al., 2010). Por serem dependentes de ATP, a bioluminescência dessa 

enzima é diretamente proporcional ao número de células viáveis (LUKER & LUKER, 

2011). As vantagens são que esses ensaios são mais sensíveis, possuem baixa 

interferência com o meio de cultura, apresentam maiores faixas dinâmicas de sinais 

quantitativos, e os protocolos são mais simples, com menor número de passos, e 

mais rápidos (KOSTARELOS et al., 2004). Outros ensaios utilizam o mesmo 

princípio da bioluminescência da luciferase, como o de quantificação da atividade da 

enzima Caspase-3. Essa enzima tem sua atividade aumentada durante o processo 

de apoptose celular, sendo um bom parâmetro de morte celular a ser considerado 

para avaliar a ação dos fármacos. 

 Métodos convencionais de avaliação de expressão gênica, como PCR (do 

inglês, reverse-transcriptase polymerase chain reaction) em tempo real, e de 

identificação da presença de proteínas no lisado celular, pelo método 

semiquantitativo de Western blotting, possuem limitações quando aplicados a 

modelos de esferoides 3D. Uma dessas limitações é a necessidade de um grande 

número de células por amostra (no mínimo 10.000 células). No entanto, novas 

versões de Western blotting em microescala foram desenvolvidas e são capazes de 

alta detecção com baixo número de células (PAN; CHEN; JIANG, 2010). Com 

relação aos ensaios de PCR quantitativos em tempo real (qPCR), novas técnicas 

vêm sendo relatadas em diversos trabalhos para a otimização da obtenção de DNA 

e RNA dos esferoides (GONG et al., 2015; BARBONE et al., 2016; SCHMIDT et al., 

2016; JUNG et al., 2017).  

 Atualmente, os avanços nas tecnologias de análise de esferoides buscam por 

métodos que integrem informações quantitativas (tamanho e número de células), 

funcionais (viabilidade, sinalização, ciclo celular) e qualitativas (microscopias, 

imunocoloração). Ferramentas capazes de captar células em tempo real utilizando 

microscópios de força atômica (MFA) são utilizados para monitorar alterações 

estruturais nas moléculas das células tumorais após o tratamento com fármaco e 
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associar com dados obtidos pelas técnicas de sequenciamento de última geração 

(NGS, do inglês Next Generation Sequencing) para análises de resistência tumoral. 

Novas tecnologias envolvendo microscopias de fluorescência também estão sendo 

desenvolvidas e testadas para monitorar em tempo real a produção de metabólitos 

pelos esferoides (COX et al., 2019). Softwares de análise de imagem, como Celigo 

Imaging Cytometer (Celigo, San Mateo, EUA), estão sendo acoplados a citômetros 

de fluxo para avaliar esferoides em plataformas de HTS (KESSEL et al., 2017).  

A combinação entre microscópios de alta resolução para captura de imagens e 

softwares de análise automática em massa dessas imagens é o principal foco de 

grupos de pesquisa que buscam aplicar os esferoides em plataformas de análise de 

alto conteúdo (HCA, do inglês, High Content Analysis) (SIRENKO et al., 2015). Essa 

abordagem possibilita a realização de análises multiparamétricas, ou seja, a análise 

de várias características dos esferoides simultaneamente (VINCI et al., 2012; 

THAKURI et al., 2016). Com base nas imagens adquiridas e armazenadas, os 

softwares são capazes de analisar simultaneamente mudanças no tamanho e 

morfologia dos esferoides, bem como realizar medições quanto à localização e 

expressão de marcadores fluorescentes de viabilidade em uma única célula, em um 

conjunto de células ou em subpopulações específicas que compõem o esferoide 

(FRAIETTA & GASPARRI, 2016). A combinação das técnicas utilizadas nos 

métodos HCA com as técnicas de HTS resulta em métodos de triagem de alto 

conteúdo (HCS, do inglês high-content screening) que tem despertado grande 

interesse em sua aplicação no processo pré-clínico de desenvolvimento de novos 

fármacos, em que seria possível analisar simultaneamente diferentes alterações nos 

esferoides tumorais em resposta ao tratamento de uma gama de compostos 

candidatos (REID et al., 2014; MITTLER et al., 2017; CHEN et al., 2018). 
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Apesar do crescente uso das tecnologias de cultivo 3D para avaliação da 

eficácia de compostos com atividade terapêutica, os cultivos convencionais em 

monocamada (2D) ainda são os modelos in vitro mais utilizados nos estudos pré-

clínicos, tanto na pesquisa industrial quanto na acadêmica. Há ainda desafios que 

limitam o uso de esferoides tumorais na indústria farmacêutica. O primeiro diz 

respeito à necessidade de otimização das técnicas de produção desses esferoides. 

Um protocolo robusto e versátil deve ser capaz de produzir um número grande de 

esferoides com diferentes linhagens celulares de câncer, sob condições controladas 

e reprodutíveis. A uniformidade dos esferoides produzidos também é outro ponto de 

extrema importância, uma vez que esferoides com características diferentes 

apresentarão divergências quanto às respostas aos compostos testados, 

aumentando a variabilidade dos resultados.  

Por fim, a capacidade preditiva dos cultivos 3D como modelos pré-clínicos 

ainda é pouco descrita (FANG & EGLEN, 2017). Ainda são poucos os trabalhos que 

abordam a possível correlação dos resultados obtidos nos ensaios in vitro em 

culturas 3D com os modelos in vivo quanto à resposta a compostos antineoplásicos 

(GUNNESS et al., 2013). Estudos que comparam diferentes sistemas e técnicas de 

cultivo 3D para geração de esferoides e avaliam o comportamento das células 

tornam-se relevantes para a consolidação dos modelos 3D nos processos de 

descobrimento de novos fármacos. Além disso, faz-se necessária a geração de 

modelos pré-clínicos eficientes para cânceres que não apresentaram nos últimos 

anos avanços significativos no desenvolvimento de novos fármacos, como é o caso 

do câncer de bexiga (MAR & DAYYANI, 2019). 

Diante disso, o presente trabalho se propôs a comparar diferentes técnicas de 

cultivo 3D comumente empregados para geração de esferoides tumorais, a fim de 

selecionar as técnicas que apresentem bons resultados quanto aos aspectos 

morfológicos dos esferoides gerados e reprodução de algumas características 

observadas nos tumores sólidos in vivo. Para isso, foi utilizada a linhagem celular de 

câncer de bexiga RT4 e células primárias de tumor de bexiga. O presente trabalho 

traz de forma inédita uma análise comparativa entre os esferoides de tumor de 

bexiga gerados com diferentes técnicas de cultivo 3D em relação a morfologia e a 

capacidade em recapitular algumas característica do tumor in vivo. 

 



	 61	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivos 
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Avaliar diferentes técnicas de cultivos tridimensionais (3D) a fim de estabelecer 

um modelo de câncer de bexiga com capacidade de recapitular in vitro 

características do tumor in vivo. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Gerar e caracterizar cultivos 3D utilizando a linhagem celular RT4 em 

sistemas livres de suporte, utilizando as técnicas de flutuação forçada e gota 

suspensa;  

2. Gerar e caracterizar cultivos 3D utilizando a linhagem celular RT4 em 

sistemas dependentes de suporte, utilizando suportes poliméricos sólidos e 

hidrogéis;  

3.  Analisar comparativamente em cada sistema de cultivo a técnica que 

permita a geração de esferoides RT4 que mimetizem algumas características de 

tumores sólidos. 

4. Comparar os esferoides RT4, gerados pelas técnicas selecionadas, com os 

cultivos em monocamada (2D) quanto à sensibilidade ao fármaco Doxorrubicina; 

5. Comparar os esferoides RT4 gerados pelas técnicas selecionadas com os 

cultivos em monocamada (2D) quanto ao perfil de expressão gênica; 

6. Gerar e caracterizar cultivos 3D utilizando células primárias humanas de 

tumor de bexiga derivadas de modelos PDX; 

7. Avaliar sensibilidade dos cultivos 3D à Cisplatina e à Gemcitabina e 

correlacionar com as respostas obtidas em modelos PDX BL0293 e BL0808. 
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4. Materiais e Métodos   
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4.1 CÉLULAS E CONDIÇÕES DE CULTIVO 

 

4.1.1 Linhagem celular RT4 

 

A primeira etapa do trabalho foi realizada com a linhagem de células de câncer 

de bexiga RT4 proveniente do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ, Rio de 

Janeiro, Brasil). A linhagem foi cultivada em meio de cultura McCoy padrão: McCoy’s 

5A Modified Medium (Sigma-Aldrich) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB, Sigma-Aldrich), 2 mM glutamina (Sigma-Aldrich) e 1% de 

penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). Ao longo do projeto, as células RT4 foram 

mantidas em monocamada em garrafas estáticas (Corning Inc) de 75 cm2 com 

10 mL de meio de cultura McCoy padrão. Os subcultivos foram realizados por 

dissociação enzimática utilizando solução 1X Tripsina-EDTA 1X (0,05% de enzima 

de porco tripsina com ácido etilenodiamino tetra-acético) (Sigma-Aldrich). As células 

foram criopreservadas em solução contendo 10% de dimetilsulfóxido (DMSO, do 

inglês, dimethylsulfoxid) (Sigma-Aldrich) e 90% de SFB (Sigma-Aldrich), em 

contêiner com nitrogênio líquido a -194 °C. As culturas foram mantidas em atmosfera 

de 5% de CO2 a 37 °C em incubadora MCO-19AIC(UV) (Panasonic, Osaka, Japão). 

Todos os processos de manipulação foram realizados sob condições estéreis em 

cabine de segurança biológica Bio-II-Advanced 4 (Azbil Telstar, São Paulo, Brasil) 

no Laboratório de Tecnologia de Cultivos Celulares (LaTecCel) da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP-

USP).  

 

4.1.2 Células primárias humanas provenientes de modelos PDX 

 

A segunda etapa do trabalho foi realizada com células primárias humanas de 

câncer de bexiga provenientes de dois modelos PDX: BL0293 e BL0808. Todos os 

protocolos deste trabalho que envolveram condicionamento e manuseio de animais 

foram realizados em conformidade com as diretrizes institucionais da Universidade 

da Califórnia, Davis (UC Davis, Sacramento, CA, EUA) e aprovadas pelo Animal Use 

and Care Administrative Advisory Committee da UC Davis. Todos os camundongos 

foram mantidos em condições livres de patógenos. Os experimentos foram 
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conduzidos no Laboratório do Professor Dr. Chong-Xian Pan no Departamento de 

Medicina Interna, Divisão de Hematologia e Oncologia da UC Davis. 

 

4.1.2.1 Modelos PDX BL0293 e BL0808 

 

Os PDXs BL0293 foram desenvolvidos no Laboratório do Professor Dr. Pan 

com amostra fresca de tumor de bexiga em estágio avançado (mioinvasivo, alto 

grau) de um paciente sem tratamento quimioterápico prévio (PAN et al., 2015). Já o 

modelo PDX BL0808 (número de referência J000101121) foi obtido pelo The 

Jackson Laboratory Cancer Center (JAXCC, Sacramento, EUA) e desenvolvido a 

partir de um tumor de bexiga em estágio avançado de um paciente previamente 

tratado com quimioterapia neoadjuvante (4 ciclos de Gemcitabina/Cisplatina, 5 

meses antes da coleta da amostra). Os animais utilizados em ambos os PDXs foram 

camundongos fêmeas NSG™ (JAXCC) de 5 a 8 semanas de idade, com peso 

corporal de 20 a 25 g. Aproximadamente 1 mm3 de tecido tumoral proveniente dos 

pacientes foi enxertado nos camundongos via injeção subcutânea no flanco (UC 

Davis Institutional Animal Care and Use Committee, IACUC 19564).  

 

4.1.2.2 Isolamento das células tumorais BL0293 e BL0808  

 

Após o sacrifício dos animais por deslocamento cervical (American Veterinary 

Medical Association, AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013), os 

tumores coletados foram lavados com tampão fosfato-salino (PBS, do inglês, 

phosphate buffered saline) (Sigma-Aldrich) 1X pH 7,4, colocados em placa de Petri e 

fragmentados em pequenos pedaços usando uma lâmina de bisturi estéril. Os 

fragmentos de tumor foram submetidos a digestão parcial com 1% (v/v) de 

colagenase tipo 1 (Gibco™, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA) e 5% (v/v) 

de Dispase (Thermo Fisher Scientific) por 40 minutos a 1 hora, a 37 °C, agitando a 

cada 5 minutos. O processo de digestão foi realizado até que o tecido conjuntivo 

estivesse bem digerido e fosse possível observar grandes aglomerados de células 

tumorais. A amostra foi então centrifugada a 530 g por 5 minutos para remoção da 

solução enzimática e filtrada em malha de náilon estéril de 100 µm (Milipore®, Merck 

KGaA, Darmstadt, Alemanha). O material retido na malha foi novamente submetido 
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a digestão enzimática por 20 minutos para garantir a digestão do tecido conjuntivo 

remanescente e enriquecer o filtrado com aglomerados tumorais. 

Os materiais filtrados foram então submetidos a ciclos de centrifugação de 30 

segundos a 1 minuto. A cada ciclo, o sobrenadante, contendo as células estromais 

individuais (mais leves), foi removido, e o precipitado, contendo os aglomerados de 

células tumorais (mais pesados), foi suspenso em meio de cultura. Os ciclos de 

centrifugação foram repetidos até três vezes para garantir a máxima remoção de 

fibroblastos e outras células estromais da suspensão. Os aglomerados de células 

tumorais foram então lavados duas vezes com PBS 1X (Sigma-Aldrich) e incubados 

com solução Tripsina-EDTA 1X (Gibco™, Thermo Fisher Scientific) a 37 °C até 

serem completamente dissociados em células individuais. Durante o processo de 

digestão, isolamento e dissociação, imagens de campo claro foram adquiridas com 

câmera portátil (AmScope, Irvine, CA, EUA) acoplada ao microscópio de contraste 

de fase invertido (Olympus, Shinjuku, Japão) do Departamento de Bioquímica e 

Medicina Molecular da UC Davis, utilizando os aumentos de 4 e 10X.  

As células tumorais individualizadas foram mantidas em microplacas de 6 

poços com meio de cultura RPMI padrão: RPMI-1640 (Gibco™, Thermo Fisher 

Scientific) suplementado com 20% (v/v) de SFB (Thermo Fisher Scientific), 1% (v/v) 

de penicilina-estreptomicina (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific), 1% (v/v) de 

aminoácidos não essenciais (Gibco™) e 1% (v/v) de L-glutamina (Gibco™). Houve 

troca de 50% de meio de cultura a cada 48 horas. Para confirmar a presença de 

células tumorais nos cultivos BL0293 e BL0808, as células foram coradas com 

soluções de Hematoxilina e eosina (H&E). 

 

4.2 CULTIVO 2D COM CÉLULAS RT4 

 

Para fins comparativos, os cultivos 2D com células RT4 foram caracterizadas 

quanto ao crescimento e viabilidade celular, número de células apoptóticas e 

metabolismo celular. As células foram plaqueadas em microplacas de 96 poços 

tratadas para adesão com 1.000, 2.500, 5.000 e 7.500 células/poço e 

acompanhadas por 168 horas. Nos tempos de 24, 48, 96 e 168 horas, imagens de 

campo claro foram adquiridas com microscópio invertido Eclipse Ti-S (Nikon 

Instruments Inc., Minato, Japão) com câmera acoplada DS-Qi2 do Laboratório de 

Química Analítica da FCFRP-USP, utilizando o aumento de 4X. Imagens da 
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superfície celular foram adquiridas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

(seção 4.3.2). 

 

4.3 GERAÇÃO DOS CULTIVOS 3D COM CÉLULAS RT4 

 

4.3.1 Técnica de flutuação forçada 

 

Foram utilizadas microplacas de ultrabaixa aderência (ULA, do inglês, Ultra-low 

attachment) de 96 poços com fundo côncavo (Costar®, Corning Inc.). As células 

foram plaqueadas em diferentes números iniciais, 1.000, 2.500, 5.000 e 7.500 

células/poço (correspondentes a 0,5; 1,25; 2,5 e 3,75x104 células/mL, 

respectivamente), em um volume final de 200 µL de meio de cultura McCoy padrão. 

Os poços localizados nas bordas das microplacas não foram utilizados para o cultivo 

celular, sendo completados com 200 µL de PBS 1X (Sigma-Aldrich) para minimizar a 

evaporação do meio de cultura nos poços adjacentes. Os cultivos foram a 37 °C e 

5% de CO2 por 168 horas. A cada 24 horas, imagens de campo claro foram 

adquiridas com microscópio invertido Eclispe Ti-S (Nikon Instruments Inc.) com 

câmera acoplada DS-Qi2 do Laboratório de Química Analítica da FCFRP-USP, 

utilizando o aumento de 4X. Imagens da superfície celular foram adquiridas por MEV 

(seção 4.3.2). Os esferoides RT4 gerados em ULA foram caracterizados quanto aos 

parâmetros morfológicos, crescimento e viabilidade celular, número de células 

apoptóticas e metabolismo. 

 

4.3.2 Técnica de gota suspensa 

 

Para a técnica de gota suspensa, foram utilizadas microplacas Perfecta3D® 

Hanging Drop (HD) de 96 poços (3DBiomatrix, Ann Arbor, EUA). O sistema possui 

uma bandeja acoplada na parte inferior que possui um reservatório que foi 

preenchido com PBS 1X (Sigma-Aldrich), minimizando a evaporação ou 

ressecamento da gota. Células foram plaqueadas em diferentes números iniciais, 

200, 500, 1.000 e 1.500 células/poço (correspondentes a 0,5; 1,25; 2,5 e 3,75x104 

células/mL), em um volume final de 40 µL de meio de cultura McCoy padrão. Meio 

de cultura fresco (10 µL/poço) foi adicionado às culturas a cada 48 horas para 

compensar as perdas causadas pela evaporação. Os cultivos foram mantidos a 
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37 °C e 5% de CO2 por 168 horas. A cada 24 horas, imagens de campo claro foram 

adquiridas com microscópio invertido Eclipse Ti-S (Nikon Instruments Inc.) com 

câmera acoplada DS-Qi2 do Laboratório de Química Analítica da FCFRP-USP, 

utilizando o aumento de 4X. Imagens da superfície celular foram adquiridas por 

MEV. Os esferoides RT4 gerados em HD foram caracterizados quanto aos 

parâmetros morfológicos, crescimento e viabilidade celular, número de células 

apoptóticas e metabolismo. 

 

4.3.3 Microcarregadores 

 

Foram utilizados microcarregadores macroporosos de gelatina Cultispher G 

(Sigma-Aldrich) na concentração de 1 g/L. Os microcarregadores foram hidratados 

em PBS 1X (Sigma-Aldrich) por 1 hora e esterilizados por autoclavagem (120 °C por 

20 minutos). Após esterilizados, foram lavados duas vezes com meio de cultura 

McCoy padrão e acondicionados em meio de cultura a 4 °C overnight. O teste piloto 

para avaliar a adesão das células RT4 aos microcarregadores foi realizado à 

densidade inicial de 5x104 células/mL em cultivo estático e agitado com diferentes 

rotações (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Sistemas e condições utilizados nos cultivos 3D das células RT4 com 
microcarregador Cultispher G 

 

Sistema Tipo de cultivo Agitação Volume final 

Microplacas ULA 96 poços fundo plano  
(Costar®, Corning Inc.) 

Estático - 200 µL 

Frasco Spinner com impelidor tipo bulbo 
(Techne Keison, Chelmsford, RU) 

Agitação magnética 80 rpm 40 mL 

Frasco Spinner com impelidor tipo pá 
cilíndrica em vértice (Techne) 

Agitação magnética 80 rpm 15 mL 

Frascos Erlenmeyer (Corning Inc.) Agitação mecânica 150 rpm 15 mL 

Tubos Spin de polipropileno fundo cônico 
(Corning Inc.) 

Agitação mecânica 150 rpm 5 mL 

 

Os cultivos foram mantidos a 37 °C e 5% de CO2 por 96 horas. Amostras foram 

coletadas em 48 e 96 horas e coradas com solução FDA para marcação 

fluorescente das células viáveis. As imagens de campo claro e fluorescência foram 

adquiridas com microscópio invertido Eclipse Ti-S (Nikon Instruments Inc.) com 
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câmera acoplada DS-Qi2 do Laboratório de Química Analítica da FCFRP-USP, 

utilizando os aumentos de 4 e 10X. Os cultivos foram avaliados quanto à adesão ou 

não ao suporte macroporoso.  

 

4.3.4 Matrigel 

 

As células RT4 foram cultivadas em 50% (v/v) de hidrogel natural comercial 

Matrigel® Matrix Basement Membrane Growth Factor Reduced (Corning Inc., número 

de catálogo 356231, lote 9021357) nas concentrações de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 

células/poço, em microplacas ULA de 96 poços com fundo plano (Costar®, Corning 

Inc.). Foram plaqueados 50 µL da suspensão celular contendo 50% (v/v) de Matrigel, 

seguindo-se incubação a 37 °C durante 30 minutos. Após adição de 100 µL de meio 

de cultura McCoy padrão, os cultivos foram mantidos a 37 °C e 5% de CO2 por 240 

horas, com troca de 50% do meio a cada 2 dias. A cada 48 horas, imagens de 

campo claro foram adquiridas com microscópio invertido Eclipse Ti-S (Nikon 

Instruments Inc.) com câmera acoplada DS-Qi2 do Laboratório de Química Analítica 

da FCFRP-USP, utilizando o aumento de 10X. Os esferoides RT4 gerados em 

Matrigel foram caracterizados quanto aos parâmetros morfológicos, crescimento e 

viabilidade celular, número de células apoptóticas e metabolismo. 

 

4.3.5 Alginato 

 

As células RT4 foram cultivadas em diferentes números iniciais, 500, 1.000, 

2.000 e 4.000 células/poço, em solução de alginato 2% (v/v) em água Mili-Q. A 

solução foi preparada dissolvendo 2 g de sal de sódio de ácido algínico (Sigma-

Aldrich, viscosidade média cP ≥ 2000, 2%, 176,10 g/mol) em 100 mL de água Mili-Q 

overnight em banho-maria a 37 °C, sob ciclos de agitação intermitente. A 

polimerização das cápsulas de alginato contendo células RT4 foi feita através do 

gotejamento da suspensão celular contendo alginato (utilizando pipetas pasteur em 

vidro 15 cm) em solução de cloreto de cálcio 100 mM (Sigma-Aldrich). Foi gerada 

uma cápsula por poço em microplacas ULA de 96 poços com fundo plano (Costar®, 

Corning Inc.). Após 10 minutos de incubação a temperatura ambiente, o cloreto de 

cálcio foi removido, e as cápsulas lavadas duas vezes com meio de cultura. Os 

cultivos foram mantidos a 37 °C e 5% de CO2 por 240 horas, com troca de 50% do 
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meio a cada 2 dias. A cada 48 horas, imagens de campo claro foram adquiridas com 

microscópio invertido Eclipse Ti-S (Nikon Instruments Inc.) com câmera acoplada 

DS-Qi2 do Laboratório de Química Analítica da FCFRP-USP, utilizando o aumento 

de 10X. De cada poço, foram adquiridas 5 imagens de forma randomizada. Os 

cultivos foram analisados quanto à formação ou não de esferoides. 

 

4.3.6 HydroMatrix 

 

As células RT4 foram cultivadas em solução de 0,25% (m/v) de HydroMatrix™ 

Peptide Cell Culture Scaffold (Sigma-Aldrich), de acordo com as recomendações do 

fabricante. Em resumo, a solução estoque a 1% foi ressuspendida em água Mili-Q 

estéril, e as demais diluições realizadas também com água e solução de sacarose a 

20% (protege as células até que o pH fisiológico seja alcançado). As células foram 

ressuspendidas com solução de sacarose a 10% e então misturadas às soluções 

previamente diluídas de HydroMatrix. Foram plaqueados 50 µL da suspensão celular 

contendo solução de HydroMatrix em microplacas de 96 poços ULA com fundo 

plano (Costar®, Corning Inc.), seguindo-se a adição de 100 µL de meio de cultura 

McCoy padrão e posterior incubação a 37 °C e 5% de CO2 por uma hora para 

formação do gel. O meio de cultura foi trocado 1 ou 2 vezes durante o período de 

incubação para regulação do pH. Os cultivos foram mantidos a 37 °C e 5% de CO2 

por 240 horas, com troca de 50% do meio a cada 2 dias. A cada 48 horas, imagens 

de campo claro foram adquiridas com microscópio invertido Eclipse Ti-S (Nikon 

Instruments Inc.) com câmera acoplada DS-Qi2 do Laboratório de Química Analítica 

da FCFRP-USP, utilizando o aumento de 10X. Os esferoides RT4 gerados em 

HydroMatrix foram caracterizados quanto aos parâmetros morfológicos, crescimento 

e viabilidade celular, número de células apoptóticas e metabolismo. 

 

4.4 GERAÇÃO DOS CULTIVOS 3D BL0293 E BL0808 

 

Para o estabelecimento dos cultivos 3D utilizando células tumorais primárias 

provenientes dos modelos PDX BL0293 e BL0808, foi utilizada a técnica de 

flutuação forçada em microplacas ULA de 96 poços com fundo côncavo (Costar® 

Corning Inc.) e meio de cultura RPMI padrão suplementado com BD Matrigel™ 

Basement Membrane Matrix (BD Biosciences). No ensaio piloto, diferentes 
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concentrações de Matrigel foram testadas – 1,0; 2,0; 5,0 e 10% (v/v) –, utilizando 

células BL0293 a um número inicial de 1.000 células/poço. Como controle, as 

células BL0293 também foram cultivadas em meio de cultura RPMI padrão sem 

suplementação de Matrigel. As culturas foram acompanhadas por 164 horas. A 

concentração de 5% de Matrigel (v/v) foi selecionada para a realização dos cultivos 

posteriores. As células BL0293 e BL0808 foram então plaqueadas a 1.000, 2.000, 

4.000 e 8.000 células/poço em meio de cultura RPMI padrão suplementado com 5% 

de Matrigel (v/v). Após plaqueamento, as microplacas foram centrifugadas a 300 g 

por 10 minutos. Houve troca de 50% do meio de cultura padrão suplementado com 

5% de Matrigel a cada 2 dias. As culturas de esferoides BL0293 e BL0808 foram 

acompanhadas por 240 horas. Imagens de campo claro foram adquiridas com 

câmera portátil (AmScope) acoplada ao microscópio de contraste de fase invertido 

(Olympus) do Departamento de Bioquímica e Medicina Molecular da UC Davis, 

utilizando o aumento de 10X. Os esferoides BL0293 e BL0808 foram caracterizados 

quanto aos parâmetros morfológicos, crescimento e viabilidade celular, e 

imunomarcação de células proliferativas e apoptóticas.  

 

4.5 MÉTODOS QUANTITATIVOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

4.5.1 Análise dos parâmetros morfológicos 

 

Os parâmetros morfológicos (tamanho e forma) dos esferoides foram 

determinados automaticamente pelo software ImageJ, utilizando as imagens de 

campo claro obtidas durante a geração das culturas. As imagens foram 

automaticamente processadas utilizando macros do software, conforme descrito por 

Ivanov et al. (2014). O diâmetro de Ferret equivale à média da distância entre duas 

linhas paralelas tangentes à projeção da partícula. Os valores de arredondamento 

(Equação 1), solidez (Equação 2) e circularidade (Equação 3) foram determinados 

pelo software de acordo com as Equaçãos: 

𝐴𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 4×
Á𝑟𝑒𝑎

𝜋×𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑖𝑥𝑜!
 

 

(1) 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Á𝑟𝑒𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑎 ∗
 

(2) 
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𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 4𝜋×
Á𝑟𝑒𝑎

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜!
 

(3) 

 

*Áre convexa = área do envoltório convexo (convex hull), ou seja, o menor polígono convexo (sem 

canto dobrado para dentro), que inclui todos os pontos do objeto no conjunto.  

 

O parâmetro circularidade (Cir), por sua vez, foi utilizado para calcular o índice 

de esfericidade (IE) de acordo com a Equação 4 (KELM et al., 2003): 

 

𝐼𝐸 = 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (4) 

 

Para os cultivos de esferoides RT4 em ULA e HD, foram analisados 4 poços 

para cada condição (n=4). Para os cultivos de esferoides BL0293 e BL0808, foram 

analisados 3 poços para cada condição. Os dados foram apresentados como média 

± desvio-padrão em gráficos de linha utilizando Origin (OriginLab, Massachusetts, 

EUA). 

Para os cultivos de esferoides em Matrigel e HydroMatrix foram analisados 3 

poços para cada condição. De cada poço, foram adquiridas 5 imagens de forma 

randomizada. Os dados de tamanho foram apresentados para cada esferoide 

analisado em gráficos de distribuição, com indicação do valor médio ± desvio-padrão 

(n=3). Para os parâmetros de forma foram estipuladas faixas de valores (entre 0,70 

e 0,90; menores que 0,90 e maiores que 0,90), e os dados foram apresentados 

como média da frequência ± desvio-padrão de esferoides em cada uma dessas 

faixas nos histogramas (n=3). Os gráficos de dispersão e os histogramas foram 

gerados utilizando o software Prism versão 7.0 (GraphPad Software Inc, San Diego, 

EUA).  

 

4.5.2 Análise de crescimento e viabilidade celular 

 

4.5.2.1 Quantificação direta 

 

 O método de quantificação direta por contagem foi aplicado nos cultivos de 

células RT4 em monocamada, nos cultivos de esferoides RT4 em ULA e HD, e nos 
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cultivos de esferoides BL0293 e BL0808. Os cultivos em monocamada foram 

tripsinizados com solução Tripsina-EDTA 1X (Sigma-Aldrich) a 37 °C por 5 minutos, 

e os esferoides foram dissociados com solução Tripsina-EDTA 3X (Sigma-Aldrich) a 

37 °C por 15 a 20 minutos. As suspensões de células foram coradas com Azul de 

Tripan de 0,4% (v/v) (Sigma-Aldrich) na proporção de 1:1 e contadas em câmara de 

Neubauer (Boeco, Hamburg, Alemanha) utilizando microscópio LX 400 (Labomed 

Inc., Los Angeles, EUA). O número total de células (N) em células/poço foi calculado 

pela Equação 5: 

 

𝑁 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑞
×𝑓𝑑×10!×𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑝𝑜ç𝑜 

(5) 

 

 Onde (q) é o número de quadrantes, e (fd) é o fator de diluição. A viabilidade 

celular foi determinada utilizando método de exclusão por Azul de Tripan, de acordo 

com a Equação 6: 

 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁
×100% 

(6) 

 

Para os cultivos de células RT4 em 2D, ULA e HD, foram analisados 4 

esferoides por condição (n=4). Para os cultivos de esferoides BL0293 e BL0808, 

foram analisados 4 poços por condição (n=4). Os dados foram apresentados como 

média do número de células ou viabilidade ± desvio-padrão em gráficos de linha 

utilizando Origin (OriginLab). O fator de expansão para cada condição foi 

determinado pela razão entre o maior valor médio de número de células atingido no 

cultivo e o número de células iniciais.  

 

4.5.2.2 Quantificação indireta  

  

O método de quantificação celular indireta por ensaio de luminescência foi 

aplicado nos cultivos de células RT4 em 2D, Matrigel e HydroMatrix. O reagente 

CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay (Promega, Madison, EUA) foi adicionado em 

cada poço em uma proporção 1:1 de meio de cultura. Para induzir lise celular, as 

amostras foram agitadas vigorosamente por 5 minutos e incubadas a temperatura 

ambiente por 25 minutos. O ATP liberado pelas células participa da oxidação de 
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luciferina (presente no reagente), que produz luminescência. A quantificação da 

luminescência, em unidades relativas de luminescência (URL), foi realizada em 

Leitor de Microplaca Multimodal Synergy™ 2 (BioTek®, Vermont, EUA), com tempo 

de integração de 0,25 a 1,0 segundo, no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, 

do Departamento de Ciências Farmacêuticas da FCFRP-USP. Os valores de URL 

gerados foram proporcionais à quantidade de células presente em cada condição. 

Foram analisados 3 poços para cada condição (n=3). Os dados foram apresentados 

como média dos valores de URL ± desvio-padrão em gráficos de linha utilizando 

Origin (OriginLab). O fator de expansão para cada condição foi determinado pela 

razão entre o maior valor médio de URL atingido no cultivo e o valor de URL inicial.  

 

4.5.3 Análise de apoptose  

 

4.5.3.1 Quantificação direta 

 

A quantificação direta de células RT4 apoptóticas nos cultivos 2D, ULA e HD foi 

realizada por citometria de fluxo. Após 120 e 168 horas de cultivo, foi realizada a 

tripsinização das culturas em monocamada e a dissociação dos esferoides em 

células individuais; as suspensões foram tratadas com tampão de ligação contendo 

anexina V 1X  conjugada ao 5-isotiocianato de fluoresceína (FITC, do inglês 

fluorescein isothiocyanate) (BD Biosciences, San Jose, Califórnia, EUA) para estimar 

a porcentagem de células apoptóticas usando o citômetro de fluxo FACSCalibur (BD 

Biosciences) do Laboratório de Citometria de Fluxo do Hemocentro de Ribeirão 

Preto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP). Foram 

analisados 4 poços para cada condição (n=4). Os dados foram apresentados como 

média das porcentagens de células apoptóticas ± desvio-padrão em gráficos de 

barra utilizando Origin (OriginLab). As comparações entre a porcentagem média de 

células apoptóticas nos cultivos 2D e 3D nos tempos de 120 e 168 foram realizadas 

no software Prism 7 (GraphPad Software) utilizando o método estatístico ANOVA de 

uma via com teste post hoc Tukey HSD, considerando um nível de significância de 

5% (p<0,05).  
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4.5.3.2 Quantificação indireta  

 

A quantificação indireta de células RT4 apoptóticas nos cultivos 2D, Matrigel e 

HydroMatrix foi determinada por ensaio de luminescência. O reagente Caspase-

Glo®3/7 (Promega) foi adicionado em cada poço em uma proporção 1:1 de meio de 

cultura. Para induzir lise celular, as amostras foram agitadas vigorosamente por 5 

minutos e incubadas a temperatura ambiente por 1 hora. A Caspase 3/7 cliva o 

substrato pró-luminescente liberando aminoluciferina, que por sua vez será usada 

como substrato para a luciferase na produção de luminescência. A quantificação da 

luminescência, em unidades relativas de luminescência (URL), foi realizada em 

Leitor de Microplaca Multimodal Synergy™ 2 (BioTek®), com tempo de integração de 

0,25 a 1,0 segundo, no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica do Departamento 

de Ciências Farmacêuticas da FCFRP-USP. Os valores de URL gerados foram 

proporcionais à quantidade de células apoptóticas no cultivo. Foram analisados 3 

poços para cada condição (n=3). Os dados foram apresentados como média dos 

valores de URL ± desvio-padrão em gráficos de linha utilizando Origin (OriginLab).  

 

4.5.4 Análise do metabolismo celular 

 

As concentrações de glicose, glutamina e lactato no meio de cultura dos 

cultivos foram determinadas para os cultivos de células RT4 em 2D, ULA, HD, 

Matrigel e HydroMatrix, utilizando um analisador bioquímico automático 2700 YSI 

(Yellow Springs Instruments, Yellow Springs, Ohio, EUA) do Laboratório de Cultura 

de Células do HCFMRP-USP. Foram analisados 4 poços para cada condição de 

cultivo 2D, ULA e HD (n=4). Para os cultivos em Matrigel e HydroMatrix, foram 

analisados 3 poços para cada condição (n=3). Os dados foram apresentados como 

média das concentrações ± desvio-padrão em gráficos de linha utilizando Origin 

(OriginLab). 
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4.6 MÉTODOS QUALITATIVOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

4.6.1 Coloração com Hematoxilina e Eosina (H&E) 

 

Para confirmar a presença de células tumorais nos cultivos BL0293 e BL0808, 

as células foram coradas com soluções de H&E. As células foram cultivadas em 

CultureSlides de 8 câmaras (Falcon®, Corning Inc.) na densidade de 4x104 

células/mL por 24 horas, e fixadas com formaldeído a 4% em PBS 1X (Sigma-

Aldrich). As lâminas foram imersas em solução de Hematoxilina Meyer (Sigma-

Aldrich) por 30 segundos, lavadas com água deionizada corrente e em seguida 

imersas em solução de eosina por 30 segundos. A solução de eosina foi produzida 

com 0,25 mg/L de eosina Y (Sigma-Aldrich) em solução etanol 80% e 0,5% ácido 

acético glacial. Depois de lavadas com água deionizada corrente, as lâminas foram 

desidratadas em ciclos de 5 minutos em etanol graduado: 30, 60, 80, 95 e 100%. 

Finalmente, as lâminas foram imersas em Xileno I, II e III (5 minutos em solução) e 

montadas com Fisher Chemical™ Permount™ (Thermo Fisher Scientific) e lamínula. 

As imagens de campo claro foram adquiridas utilizando câmera digital portátil 

(AmScope) acoplada a um microscópio de contraste de fase 55i (Nikon Instruments 

Inc.) do Departamento de Bioquímica e Medicina Molecular da UC Davis, com 

aumento de 40X. 

 

4.6.2 Análise de superfície celular por microscopia de varredura 

 

 Células RT4 foram cultivadas em monocamada em lamínulas (densidade inicial 

de	 5,0x105 células/mL) por 96 horas até atingir a confluência de 90%. Para as 

culturas 3D, as células foram cultivadas em placas ULA (2.500 células/poço) e HD 

(1.000 células/poço), e os esferoides coletados após 72 horas. As lamínulas e os 

esferoides foram fixados em glutaraldeído a 2,0% (v/v) (Sigma-Aldrich) por 1 hora. 

Após a fixação, as amostras foram lavadas três vezes com tampão de cacodilato 

(0,2 M, pH 7,2) (Sigma-Aldrich) por 10 minutos, e então imersas em tetróxido de 

ósmio (1%) (Sigma-Aldrich) por 1 hora. As amostras foram desidratadas usando 

uma série de soluções de etanol 50%, 70% e 95% por 15 minutos cada; lavadas 

duas vezes em etanol a 100% e secadas usando o BAL-TEC CPD 030 – Critical 

Point Dryer (BAL-TEC AG, Liechtenstein). As amostras secas foram revestidas com 
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borrifo de ouro, e as imagens de campo claro floram adquiridas pelo MEV High 

Vacuum JSM-6610LV (JEOL, Akishima, Japão) do Laboratório Multiusuário de 

Microscopia Confocal (LMMC) da FMRP-USP. 

 

4.6.3 Marcação de células viáveis com FDA 

 

A solução estoque diacetato de fluoresceína (FDA, do inglês, fluorescein 

diacetate) (Sigma-Aldrich) foi preparada a 10 mg/mL em acetona e armazenada a -

20 °C. A solução de trabalho foi preparada a 10 µL/mL em meio de cultura livre de 

SFB. Após coleta dos microcarregadores, remoção do meio de cultura e lavagem 

com PBS 1X (Sigma-Aldrich), as amostras foram incubadas por 5 minutos com 

solução FDA de trabalho. Em seguida, foram realizadas duas lavagens com PBS 1X 

(Sigma-Aldrich), deixando as células em solução salina para análise no microscópio 

de fluorescência. Imagens de campo claro e fluorescência foram adquiridas de todas 

as condições em 48 e 96 horas de cultivo com microscópio invertido Eclipse Ti-S 

(Nikon Instruments Inc.), com câmera acoplada DS-Qi2 do Laboratório de Química 

Analítica da FCFRP-USP, utilizando os aumentos de 4 e 10X. 

 

4.6.4 Imunomarcação de células proliferativas e apoptóticas 

 

A presença de células proliferativas e em condição de hipóxia nos esferoides 

BL0293 e BL0808 foi analisada pela técnica de imunomarcação fluorescente. Os 

esferoides de 144 horas gerados nos cultivos com 1.000 células/poço foram fixados 

e permeabilizados com solução PBS 1X (Sigma-Aldrich) contendo 4% de 

paraformaldeído (PFA, Sigma-Aldrich) e 1% de Triton X-100 (Thermo Fisher 

Scientific) por 3 horas a 4 °C. As amostras foram lavadas três vezes com solução 

PBS 1X contendo 0,3% de Triton X-100 e incubadas com tampão de bloqueio 

composto por PBS 1X com 3% de albumina de soro bovino (BSA, do inglês bovine 

serum albumin) (Sigma-Aldrich) e 0,1% Triton, overnight a 4 °C. Os esferoides foram 

então incubados com anticorpos primários anti-HIF-1α (BD Transduction 

LaboratoriesTM, San José, CA, EUA) e anti-Ki67 humano 8D5 (Cell Signaling 

Technology, Danvers, MA, EUA), ambos produzidos em camundongo, diluídos a 

1:250 em tampão de incubação (PBS 1X com 1% BSA e 0,1% Triton X-100) por 48 

horas a 4 °C. As amostras foram novamente lavadas com PBS 1X contendo 0,3% de 
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Triton X-100 por cinco vezes. Os esferoides foram incubados por mais 24 horas a 

4 °C com o anticorpo secundário anti-IgG (H+L) de camundongo, que foi produzido 

em cabras e conjugados com FITC (Millipore) diluído a 1:200 em tampão de 

incubação. As amostras foram novamente lavadas por cinco vezes e coradas com 

1 µg/mL de solução Hoechst Stain 33342 (Cell Signaling Technology) para marcação 

dos núcleos. As imagens fluorescentes foram adquiridas utilizando microscópio 

confocal para escaneamento a laser LSM700 (Carl Zeiss, Jena, Alemanha) do 

Departamento de Bioquímica e Medicina Molecular da Universidade da Califórnia, 

Davis, com aumento de 20X.  

 

4.7 AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE A FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS 

 

4.7.1 Tratamento dos cultivos 2D e 3D de células RT4 com Doxorrubicina 

 

A sensibilidade das células RT4 à DOX foi avaliada nos cultivos em 

monocamada e esferoides em ULA e em Matrigel. Como controle negativo, foram 

consideradas as culturas que não receberam tratamento, e como controle positivo, 

as culturas tratadas com 20% de DMSO. Os cultivos 2D foram iniciados com 20.000 

células/poço em 100 µl de meio de cultura e cultivados por 24 horas previamente ao 

tratamento. Os cultivos em ULA foram iniciados com 2.500 células/poço em 100 µl 

de meio de cultura e cultivados por 72 horas previamente ao tratamento. Os cultivos 

em ULA foram iniciados com 2.000 células/poço em 100 µl de meio de cultura e 

cultivados por 192 horas previamente ao tratamento. Soluções 10x de DOX foram 

preparadas em meio de cultura McCoy nas concentrações de 0,001; 0,01; 0,1; 1,0; 

10; 100 e 1000 µM. Cada poço foi tratado com 10 µL das soluções 10x, chegando a 

uma concentração final de DOX/poço de 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1,0; 10 e 100 µM. 

As imagens de campo claro dos cultivos pré e pós-tratamento foram adquiridas com 

microscópio invertido Eclipse Ti-S (Nikon Instruments Inc.) com câmera acoplada 

DS-Qi2 do Laboratório de Química Analítica da FCFRP-USP, utilizando os aumentos 

de 4 e 10X. 

Após 24 horas de incubação, o número de células viáveis foi determinado pelo 

método de quantificação indireta utilizando CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay  

(Promega), seguindo o protocolo descrito na seção 4.5.2.2. A viabilidade celular em 
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% foi calculada a partir dos valores de URL obtidos em cada condição, de acordo 

com a Equação 7.  

 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =  
𝑈𝑅𝐿 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑈𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑈𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑈𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
×100%  

(7) 

 

Foram analisados 3 poços para cada condição (grupos tratados e controle) 

(n=3). Os dados foram apresentados como média das viabilidades ± desvio-padrão 

em curvas de concentração(log)-resposta utilizando o software Prism 7 (GraphPad 

Software). No total, foram realizados 3 experimentos independentes, em dias 

diferentes (replicata experimental). Para cada experimento foi gerada uma curva 

concentração-resposta por condição. 

 

4.7.1.1 Cálculo do IC50 

 

A partir das curvas de concentração-resposta, os valores de IC50 foram 

calculados automaticamente pelo software Prism 7 (GraphPad Software) utilizando a 

função “Log (inibidor) vs. resposta normalizada”. Os valores de IC50 ± desvio-padrão 

de cada cultivo foram calculados a partir da média dos valores de IC50 obtidos em 

cada curva de concentração-resposta de cada experimento (n=3). As comparações 

entre os valores de IC50 médios dos cultivos 2D e 3D foram realizadas no software 

Prism 7 (GraphPad Software) utilizando método estatístico de soma dos quadrados 

extra com teste F, considerando um nível de significância de 5% (p<0,05).  

 

4.7.2 Tratamento dos cultivos 3D BL0293 e BL0808 com Cisplatina e 

Gemcitabina 

 

Foi avaliada a sensibilidade dos esferoides BL0293 e BL0808 ao tratamento 

com Cisplatina, Gemcitabina ou a combinação de ambos os fármacos. Como 

controle negativo, foram consideradas as culturas que não receberam tratamento, e 

como controle positivo, culturas tratadas com 20% de DMSO. Esferoides foram 

gerados com 1.000 células/poço em 100 µl de meio de cultura e cultivados por 144 

horas previamente ao tratamento. Soluções 10x de Cisplatina e Gemcitabina foram 

preparadas em meio de cultura RPMI padrão nas concentrações de 100 µM. Os 



	 80	

cultivos foram tratados com 10 µL das soluções 10x dos fármacos, chegando a uma 

concentração final de fármaco/poço de 10 µM. A concentração de fármaco foi 

determinada com base em trabalhos anteriores do grupo de pesquisa do Professor 

Pan (GHEIBI et al., 2017). Em um teste piloto, foi testada uma faixa de 0,001 a 100 

µM de Cisplatina e Gencitabina, sendo que o valor de 10 µM foi o mais próximo do 

IC90 em 72 horas. Após 24, 48 e 72 horas de cultivo, o número de células viáveis foi 

determinado pelo método de quantificação indireta utilizando CellTiter-Glo® 3D 

(Promega), seguindo o protocolo descrito na seção 4.5.2.2. A viabilidade celular em 

% foi calculada a partir dos valores de URL obtidos em cada condição, de acordo 

com a Equação 7. Foram analisados 3 poços para cada condição (grupos tratados e 

controle) (n=3). No total, foram realizados dois experimentos independentes, em dias 

diferentes (replicata experimental). A viabilidade celular de cada condição foi 

determinada pela média das viabilidades ± desvio-padrão obtidas em cada 

experimento (n=2). As comparações entre as viabilidades médias foram realizadas 

no software Prism 7 (GraphPad Software) utilizando teste estatístico para amostras 

não pareadas t de student, considerando um nível de significância de 1% (p<0,01).  

Os ensaios de eficácia dos fármacos in vivo não contemplam os objetivos do 

presente trabalho. Tais experimentos foram realizados pelo grupo do professor Dr 

Chong-Xian Pan e os dados foram apresentados nessa tese, com autorização dos 

autores dos periódicos onde foram publicados, para fins comparativos.  

 

4.8 AVALIAÇÃO DO PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA DOS CULTIVOS 2D E 3D 

 

Esta etapa do trabalho foi realizada em colaboração com a Profa. Dra. Andréia 

Machado Leopoldino e o Dr. Lucas Oliveira Sousa do Departamento de Análises 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da FCFRP-USP.  

 

4.8.1. Extração de RNA 

 

As culturas em monocamada foram iniciadas com 20.000 células/poço e 

mantidas por 24 horas até a coleta das células. Já as culturas em ULA e Matrigel 

foram iniciadas com 2.500 e 2.000 células/poço e cultivadas por 72 e 192 horas para 

formação dos esferoides, respectivamente. Foram realizados 3 experimentos 

independentes com 30 poços para cada condição (n=3). As células e esferoides 
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foram coletados, lavados de 2 a 3 vezes com solução PBS 1X (Sigma-Aldrich) para 

remoção total do meio de cultura e hidrogel e mantidas a 4 °C.  

O reagente Trizol® (Life Technology, Carlsbad, EUA) foi adicionada a cada 

amostra na proporção de aproximadamente 1 mL para cada 2,0x106 células. As 

amostras foram homogeneizadas utilizando vortex e em seguida foram adicionados 

200 µL de clorofórmio. Após novo processo de homogeneização utilizando o vortex, 

as amostras foram incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, 

as amostras foram centrifugadas a 13.000g por 5 minutos, e os sobrenadantes 

coletados e transferidos para um novo tubo onde adicionou-se 500 µL de 

isopropanol (precipitação do RNA). As amostras contendo RNA precipitado foram 

homogeneizadas (por inversão do tubo), incubadas a temperatura ambiente por 15 

minutos e centrifugadas a 4°C por 15 minutos. Após a lavagem com 70% de etanol, 

as amostras foram novamente centrifugadas a 10.000g a 4°C por 10 minutos e o 

sobrenadante descartado. As amostras foram deixadas a temperatura ambiente por 

15 minutos para evaporação do etanol.  

 

4.8.2. Síntese de cDNA 

As amostras de RNA extraídas das culturas foram utilizadas para síntese do 

DNA complementar (cDNA) por meio da técnica de transcriptase reversa, utilizando 

o kit High Capacity cDNA reverse Transcription (Applied Biosystems™ Thermo 

Fischer Scientific), de acordo com as especificações do fabricante. A análise 

quantitativa de cDNA nas amostras foi realizada pela técnica de reação em cadeia 

da polimerase quantitativa em tempo real (qPCR) utilizando o kit GoTaq® 
qPCR 

Master Mix (Promega) e o termociclador Mastercycle Realplex 4S Apparatus 

(Eppendorf, Hamburgo, Alemanha).  

As amostras de RNA foram então ressuspendidas em 20 µL de água livre de 

DNAse  e RNAse (Sigma Aldrich) e incubadas a 60°C por 10 minutos. Para 

quantificação do RNA total, foi utilizado o espectrofotômetro NanoDrop (Thermo 

Science) em comprimento de ondo de 230 nm. As amostras foram analisadas 

também nos comprimentos de onda 260/280 e 260/230 nm a fim de se verificar da 

presença de possíveis contaminantes nas amostras. Após quantificação, as mostras 

foram armazenadas a -80°C.  
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4.8.3. Análise por qPCR 

 

Foram avaliados os níveis relativos dos mRNA codificantes para HIF-1α, TGFβ-

1, IFIT5 (do inglês, interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 5), MDR-

1, IL23, ALDH1A1 (do inglês, aldehyde dehydrogenase 1 family member A1) e H-

RAS (do inglês, Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog) nas células RT4 

cultivadas em 2D e em ULA e Matrigel. O mRNA codificante para a Gliceraldeído-3-

Fosfato Desidrogenase (GAPDH) foi utilizado como controle interno para as reações 

(housekeeping). Os primers foram adquiridos da empresa Exxtend Biotecnologia 

Ltda e trataos com DNAse (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Sequência dos primers utilizados nos ensaios de expressão gênica  
 

Gene Sequência Tamanho (pb*) 

HIF-1α F: CCA GAT TCA GGA TCA GAC ACC 
R: TCC AAG TCT AAA TCT GTG TC 

21 
20 

TGFβ-1 F: CGT GGA GCT GTA CCA GAA ATA C 
R: CAC AAC TCC GGT GAC ATC AA 

22 
20 

IFIT5 F: TTA CCA CTA TGG CCG CTT TC 
R: GGG TGA TCT GTC TTT GAC CTT TA 

20 
23 

MDR-1 F: AAG CCT AGT ACC AAA GAG GCT CTG 
R: GGC TAG AAA CAA TAG TFA AAA CAA 

24 
24 

IL23 F: CCC AGC AAG GCC AAG ATA AA 
R: CAA CAT ATG CAG GTC CCA CTA A 

20 
22 

ALDH1A1 F: GTC AAA CCA GCA GAG CAA AC 
R: GGC CCA TAA CCA GGA ACA ATA 

20 
21 

H-RAS F: AAG CAA GGA AGG AAG GAA GG 
R: GTG GCA TTT GGG ATG TTC AAG 

20 
21 

GAPDH F: GAC TTC AAC AGC GAC ACC CAC TC 

R: GTC CAC CAC CCT GTT GCT GTA G 

23 
22 

*pb: pares de bases. 

 

Como método de quantificação relativa foi utilizado o CT (do inglês, cycle 

threshold) comparativo utilizando a fórmula aritmética 2-∆∆CT (LIVAK; SCHMITTGEN,  

2001). Todas as amostras foram analisadas em triplicata, tanto para os genes de 

referência como para os genes alvos. Os dados foram apresentados como as 

expressões médias ± desvio-padrão dos cultivos ULA e em Matrigel relativos à 

expressão dos cultivos em monocamada (n=3), utilizando o software Prism versão 

7.0 (GraphPad Software).  
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5. Resultados e Discussão 
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Os resultados e a discussão desta tese de doutorado foram sistematizados em 

duas seções, de acordo com o tipo de célula empregado na geração dos modelos 

2D e 3D. Na seção 5.1, foram apresentados os resultados referentes aos modelos 

desenvolvidos com as células tumorais de bexiga da linhagem celular RT4, 

realizados nos Laboratório de Tecnologia de Cultivos Celulares, coordenado pela 

Professora Dra. Kamilla Swiech Antonietto, da FCFRP-USP. Na seção 5.2 foram 

apresentados os resultados referentes aos modelos desenvolvidos com células 

primárias humanas de tumor de bexiga provenientes de modelos PDX, realizados no 

Laboratório do Professor Dr. Chong-Xian Pan na UC Davis, em Sacramento (EUA). 

 

5.1 CULTURAS COM LINHAGEM CELULAR HUMANA DE CÂNCER DE BEXIGA  

 

As interações entre células-células e células-MEC, que afetam o 

comportamento das células e funções como a proliferação celular, viabilidade, 

organização e respostas a estímulos externos, são altamente dependentes do 

arranjo espacial em que as células se encontram (ZANONI et al., 2016). Supõe-se 

que essas características sejam diferentes dependendo do tipo de sistema 3D e 

técnica de cultivo utilizados (HSIEH et al, 2015). Estudos mostram que não há 

apenas diferença entre os cultivos 2D e 3D, mas também entre os esferoides 

gerados pelas diferentes técnicas de cultivo 3D existentes. Por essa razão, 

primeiramente caracterizou-se o cultivo das células RT4 nas tradicionais culturas em 

monocamada (2D), e posteriormente a capacidade destas de se organizarem em 

arranjos tridimensionais utilizando diferentes sistemas e técnicas de cultivo. Para os 

sistemas livres de suportes, foram utilizadas as técnicas de cultivo de flutuação 

forçada e gota suspensa. Já para os sistemas dependentes de suporte, as técnicas 

empregadas foram de cultivo em microcarregadores, como exemplo de suporte 

sólido, e em Matrigel, Alginato e HydroMatrix, como exemplos de hidrogéis. As 

culturas que foram estabelecidas com êxito foram então caracterizadas quanto aos 

parâmetros morfológicos (forma e tamanho), crescimento celular e comportamento 

metabólico. Posteriormente, as culturas de esferoides selecionadas foram avaliadas 

quanto à sensibilidade ao fármaco DOX e ao perfil de expressão gênica. 
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5.1.1 Cultivos 2D com células RT4 

 

Por apresentarem variações significativas de tamanho e forma, as células 

tumorais da linhagem RT4 são caracterizadas como pleomórficas (GILLOTEAUX et 

al., 2010), e a maioria apresenta uma morfologia poliédrica, ou seja, possui uma 

forma espacial com várias faces e lados de diâmetros diferentes, com núcleo 

esférico normalmente localizado na região central. São consideradas pequenas, com 

diâmetro médio em torno de 14 µm quando em suspensão (LIU et al., 2014). 

Quando cultivadas em monocamada (2D), organizaram-se de maneira justaposta, 

ou seja, bastante unidas com pouca substância intercelular entre elas (Figura 6A). 

As células permaneceram firmemente aderidas umas às outras, o que dificultou a 

identificação do limite entre uma célula e outra na monocamada nas imagens 

obtidas por MEV (Figura 6B). A aparente elevada adesão entre as células 

possivelmente deve-se às junções intercelulares ou a proteínas integrais de 

membrana, como as E-caderinas comuns às células de epitélio de bexiga (BRYAN, 

2015). Na superfície das células puderam-se observar projeções da membrana 

plasmática delicadas e curtas chamadas microvilos ou microspikes (Figura 6C), 

típicas de células epiteliais de transição presentes em mais de 90% dos tumores de 

bexiga (KAUFMAN; SHIPLEY; FELDMAN, 2009; AFRIMZON et al., 2016). 

 

Figura 6. Organização espacial e morfologia das células RT4 cultivadas em 
monocamada 

 

(A) Microscopia de contraste de fase, objetiva de 40X, barra de escala = 50 μm. Células cultivadas 
em monocamada em garrafas estáticas de 75 cm2 por 96 horas até atingir confluência de 90%. (B) 
Microscopia eletrônica de varredura, objetiva de 500 X, barra de escala = 50 μm. (C) Microscopia 
eletrônica de varredura, objetiva de 1500 X, barra de escala = 10 μm. Células cultivadas em 
monocamada em lamínulas por 96 horas até atingir confluência de 90%. 
Fonte: autoria própria. 
 

Quando cultivadas em diferentes concentrações iniciais (1.000, 2.000, 4.000 e 

7.500 células/poço) em microplacas de 96 poços tratadas para adesão, observou-se 
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que as células aderiram facilmente ao fundo do poço já nas primeiras 24 horas de 

cultivo (Figura 7).  

 

Figura 7. Cultivo em monocamada das células RT4 em microplacas de 96 poços 

 
As células da linhagem RT4 foram plaqueadas com diferentes números iniciais de células, 1.000, 
2.500, 5.000 e 7.500 células/poço e acompanhadas por 168 horas. Imagens adquiridas em 24, 48, 96 
e 168 horas. Microscopia de contraste de fase em campo claro, objetiva de 4X, barra de escala = 
500 μm. 
Fonte: autoria própria. 
  

Devido à característica de organização justaposta, houve a formação de várias 

colônias de células espalhadas pela superfície da microplaca nas primeiras 96 horas 

de cultivo. Apenas em 168 horas de cultivo foi possível observar a união dessas 

colônias e parcial confluência da superfície do poço nas culturas iniciais com maior 

número de células (5.000 e 7.500 células). Não houve troca de meio de cultura ao 

longo do cultivo, o que possivelmente levou à morte de algumas células que se 

soltaram e permaneceram suspensas (pontos mais escuros) no último dia de cultivo. 

A capacidade de confluência das células RT4 foi diretamente dependente da número 
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inicial de células utilizada, e esse fator também influenciou no crescimento dessas 

células, como será discutido na seção 5.2.2.  

 

5.1.2 Geração dos cultivos 3D com células RT4 

 

5.1.2.1 Cultivos 3D livres de suportes: flutuação forçada e gota suspensa 

 

Como mencionado anteriormente, os cultivos 3D utilizando sistemas livres de 

suportes não requerem o uso de nenhum suporte para o crescimento de células 

(BENIEN & SWAMI, 2014; JAGANATHAN et al., 2014). Em condições apropriadas, 

as células são induzidas a se autoagrupar em aglomerados celulares suspensos, os 

esferoides (IVASCU & KUBBIES, 2006; LIN & CHANG, 2008; WEISWALD; BELLET; 

DANGLES-MARIE, 2015). Essa indução pode ser realizada utilizando diferentes 

técnicas, sendo as mais comuns a de flutuação forçada e gota suspensa. Para a 

técnica de flutuação forçada, foram utilizadas microplacas de 96 poços de ultrabaixa 

adesão (ULA, Costar®
, Corning Inc.) com fundo côncavo. Por causa do revestimento 

com polímero hidrofílico neutro, que inibe as interações células-substrato, as células 

são capazes de permanecer suspensas e se auto-organizarem em aglomerados 

celulares. O tipo de polímero utilizado não são disponibilizados pelo fabricante, mas 

tem-se realtado o uso de Poli-HEMA e agarose. Para o plaqueamento das 

microplacas ULA, diferentes números iniciais de células foram utilizados, 1.000, 

2.500, 5.000 e 7.500 células/poço, em um volume final de 200 µL de meio de cultura 

McCoy. As imagens obtidas com microscópio de contraste de fase mostraram a 

formação espontânea de um único aglomerado por poço, independentemente do 

número de células iniciais utilizado (Figura 8). Esse fenômeno deveu-se ao formato 

côncavo arredondando, ou em “U”, dos poços da microplaca ULA. Nas primeiras 24 

horas de cultivo, as imagens revelaram aglomerados celulares com bordas 

onduladas e suaves deformidades. Somente após 48 horas de cultivo é que se 

observou uma diminuição no tamanho desses agregados, que apresentaram 

aparência mais compactas e mais próximas de uma organização esférica 

característica dos esferoides multicelulares sólidos (IVASCU & KUBBIES, 2006). 

Zanoni et al. (2016) nomearam o intervalo de tempo desse processo de “tempo de 

esferoidização”, que varia de acordo com o tipo de célula e as condições de cultura. 

Os esferoides RT4 gerados nas culturas com 1.000 e 2.500 células/poço 
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apresentaram contornos mais lisos até o final de 168 horas de cultivo. Já os 

esferoides RT4 iniciados com 5.000 e 7.500 células/poço mantiveram contornos 

mais ondulados. Possivelmente, maior número de células retardou a total 

compactação dos esferoides que leva a presença de superfícies mais regulares. 

 

Figura 8. Cultivos 3D dos esferoides RT4 em microplacas de 96 poços ULA 

 
As células da linhagem RT4 foram plaqueadas com diferentes números iniciais de células, 1.000, 
2.500, 5.000 e 7.500 células/poço, em microplacas de 96 poços ULA e acompanhadas por 168 horas. 
Imagens adquiridas em 24, 48, 96 e 168 horas por microscopia de contraste de fase de campo claro, 
objetiva de 4X, barra de escala = 100 μm. 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2017 (autorizado para reprodução em anexos 1 e 2).	

 

Na técnica de cultivo em gota suspensa, foram utilizadas microplacas 

Hanging-drop (HD) Perfecta 3D (3DBiomatrix) e diferentes números iniciais de 

células, 200, 500, 1.000 e 1.500 células/poço. O número mais baixo de células, em 

comparação com a técnica anterior, deve-se ao fato de que o volume máximo de 
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meio utilizado para a formação da gota é de 40 µL. Gotas maiores, portanto, mais 

pesadas, são menos estáveis e mais vulneráveis a choques mecânicos externos, o 

que pode aumentar o seu risco de queda. Novamente, as imagens obtidas com 

microscópio de contraste de fase mostraram a formação espontânea de um único 

aglomerado por gota, independentemente do número de células inicial utilizado 

(Figura 9).  

 

Figura 9. Cultivos 3D dos esferoides RT4 em microplacas de 96 poços HD 

 
As células da linhagem RT4 foram plaqueadas com diferentes números iniciais de células, 200, 500, 
1.000 e 1.500 células/poço, em microplacas de 96 poços HD, e acompanhadas por 168 horas. 
Imagens adquiridas em 24, 48, 96 e 168 horas. Microscopia de contraste de fase em campo claro, 
objetiva de 4X, barra de escala = 100 μm. 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2017 (autorizado para reprodução em anexos 1 e 2). 
 

Assim como nas culturas em ULA, o “tempo de esferoidização” também foi de 

48 horas, como pôde ser observado, em decorrência da diminuição de tamanho dos 

esferoides RT4 e aparente maior compactação. Os esferoides RT4 formados nas 
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culturas iniciadas com os maiores números de células também apresentaram 

contornos mais ondulados ao longo do cultivo. A análise dos parâmetros 

morfológicos desses esferoides será apresentada na seção 5.2. 

A capacidade de adesão entre as células e formação de agregados pode ser 

inicialmente explicada pelos fenômenos físicos que regem a interação entre 

partículas (FOTY & STEINBERG, 2013). Isto é, segundo Yo et al. (2018), há uma 

tendência à formação de estruturas esféricas pelas células quando em suspensão, 

para minimizar a área de superfície e a energia livre no sistema. Para garantir essa 

interação intercelular, as células possuem diversas moléculas de adesão 

denominadas CAMs (do inglês, cell adhesion molecules), como a superfamília das 

E-caderinas, principais mediadoras das interações célula-célula, e as integrinas e 

proteínas do citoesqueleto, responsáveis pela agregação celular e pela 

compactação de estruturas tridimensionais (LIN et al., 2006). 

Lin et al. (2006) descreveram que a formação dos esferoides pode ser dividida 

em pelo menos três fases: agregação, compactação e crescimento. Em uma 

primeira etapa, agregados celulares frouxos são formados graças às ligações entre 

as fibras de cadeia longa, ricas em sequências de aminoácidos RGD presentes na 

matriz extracelular (principalmente colágeno I e fibronectinas), e as integrinas 

localizadas na superfície da membrana celular. 

A compactação desses agregados, por sua vez, ocorre graças às interações 

entre as caderinas presentes na superfície das membranas celulares, que são 

superexpressas nos agregados iniciais (SMYREK et al., 2019). As proteínas do 

citoesqueleto, como actina e microtúbulos, também possuem papel fundamental nas 

etapas de agregação e compactação que mantém a estabilidade estrutural do 

agregado (TZANAKAKIS; HANSEN; HU, 2001; ALHASAN et al., 2016). A MEC 

passa, então, a envolver firmemente as células, tornando os agregados mais rígidos 

e compactos (SART et al., 2014). Na última etapa, de crescimento do agregado, as 

principais proteínas envolvidas são os microtúbulos e a quinase de adesão focal 

(FAK. do inglês focal adhesion kinase), esta última associada ao potencial 

metastático das células tumorais (TANCIONI et al., 2015). Portanto, todo processo 

de “esferoidização” requer uma dinâmica reorganização do citoesqueleto e, também, 

efetivas interações das células com a MEC formada ou, se for o caso, com o suporte 

utilizado (LASCHKE & MENGER, 2017b).  
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Também foi possível relacionar o processo de esferoidização com o número de 

células inicias utilizadas. Provavelmente, quanto maior o número de células iniciais, 

maior o tempo requerido para as interações entre as células e as células e MEC 

sejam formadas e o processo de esferoidização ocorra.  

Os esferoides RT4 gerados nas microplacas ULA e HD com números iniciais 

de 2.500 e 1.000 células/poço, respectivamente, por 72 horas, também foram 

analisados por MEV (Figura 10). 

 

Figura 10. Estrutura superficial dos esferoides RT4 cultivados em microplacas de 96 
poços ULA e HD 

 
Microscopia eletrônica de varredura. As células da linhagem RT4 foram plaqueadas com 2.500 (ULA) 
e 1.000 (HD) células/poço. Os esferoides RT4 foram coletados com 72 horas de cultivo. (A) Esferoide 
RT4 em microplaca ULA, objetiva de 400X, barra de escala = 50 μm. (B) Esferoide RT4 em 
microplaca HD, objetiva de 400X, barra de escala = 50 μm. (C) Esferoide RT4 em microplaca ULA, 
objetiva de 5.000X, barra de escala = 5 μm. (D) Esferoide RT4 em microplaca HD, objetiva de 
5000X, barra de escala = 5 μm. 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2017 (autorizado para reprodução em anexos 1 e 2). 
  

Na objetiva de 400X, foi possível observar uma superfície de aspecto liso e 

contínuo, possivelmente atribuída à justaposição das células RT4, à uma aparente 

compactação dos esferoides e à alta secreção de MEC (Figura 10A e B) (LIN et al., 

2006). Essa conformação possivelmente dificulta a difusão de nutrientes e gases 

para o interior das células, contribuindo para a possível formação dos gradientes 

químicos observados nos esferoides tumorais. As células individualizadas 

espalhadas sobre a superfície dos esferoides são provavelmente células que se 

ULA  HD   
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duplicaram e se desprenderam. De fato, pressupõe-se que, as células mais externas 

nos tumores sólidos in vivo possuem maior característica metastática de se duplicar 

e se despreender do esferoide para invadir outros tecido. Nas imagens obtidas em 

ambas as culturas, pode-se observar a superfície das células recoberta quase que 

totalmente pelos microvilos (Figura 10C e D), com um acúmulo maior do que o 

observado anteriormente nas culturas 2D (Figura 6B e C). Tais microvilos são 

estruturas típicas de células epiteliais de transição presentes na bexiga (KAUFMAN; 

SHIPLEY; FELDMAN, 2009). Além disso, quando se trata de carcinoma de células 

de transição, como o carcinoma papilar do qual a linha celular RT4 é derivada, 

espera-se observar um maior acúmulo desses microvilos (JACOBS et al., 1976). 

Diversos autores já relataram a baixa capacidade das células cultivadas em 

monocamada de recapitular a abundância dos microvilos observada no tecido nativo 

(GARDNER & HERBST-KRALOVETZ, 2016; MCCONKEY et al., 2016; WANG et al., 

2016).  

 

5.1.2.2 Cultivos 3D dependentes de suporte sólido: microcarregadores  

 

Os cultivos 3D utilizando suportes buscam a utilização de materiais de origem 

natural, sintética, semissintética, ou ainda a combinação destes para recapitular a 

estrutura física e bioquímica da MEC nativa dos tumores sólidos. Mimetizar um 

tecido é algo complexo e envolve um sistema de interações altamente organizado, 

não somente entre as células que o constituem, mas também dessas células com 

outros tipos celulares e a matriz extracelular, incluindo a membrana basal à qual 

está ligado (ALCARAZ; NELSON; BISSELL, 2004). Uma vez que a estrutura física 

da MEC pode afetar a organização e função da célula, técnicas de cultura em 3D 

que incorporam tais matrizes auxiliam na mimetização de um cenário in vivo, uma 

vez que permitem interações célula-matriz. As células cultivadas nesses suportes 

sólidos podem movimentar-se entre as fibras ou poros do material e aderir a elas, 

formando estruturas tridimensionais (SOURLA; DOILLON; KOUTSILIERIS, 1996; 

BARRILA et al., 2010). A dinâmica de crescimento das células bem como a 

formação ou não de estruturas 3D são dependentes, dentre outros fatores, das 

características do material que compõe o suporte. Utilizaram-se neste trabalho 

microcarregadores Cultispher G (Sigma-Aldrich) como suporte sólido para geração 

de esferoides RT4. No ensaio piloto, para definir o sistema de cultivo, as células RT4 
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foram cultivadas em microplacas de 96 poços e em cultivos dinâmicos utilizando 

tubos spin, frascos Erlenmeyer, frascos spinner com bulbo de vidro e frascos spinner 

com pá em vértice (Figura 11). 

 

Figura 11. Microscopia de campo claro e fluorescência do cultivo 3D das células RT4 
em microcarregadores Cultispher G 

 
 
As células da linhagem RT4 foram plaqueadas na densidade de 5x104 células/mL com 
microcarregadores Cultispher G e cultivadas em diferentes sistemas de cultivo. Após 48 e 96 horas 
de cultivo, as células foram marcadas com FDA. (A, F): cultivo estático em microplacas de 96 poços; 
(B, G): cultivo em tubo spin sob agitação mecânica de 150 rpm; (C, H): cultivo em frascos Erlenmeyer 
sob agitação mecânica de 150 rpm; (D, I): cultivo em frasco spinner com impelidor tipo bulbo de vidro 
sob agitação magnética de 80 rpm; (E, J): cultivo em frasco spinner com impelidor tipo pá em vértice 
sob agitação magnética de 80 rpm. Microscopia de campo claro e fluorescência, objetiva 10X, barra 
de escala = 100 μm (A- E) e objetiva de 4X, barra de escala = 500 μm. 
Fonte: autoria própria. 
 

Devido à dificuldade em visualizar as células aderidas aos microcarregadores 

no microscópio de contraste de fase, as amostras dos cultivos coletadas para 

análise neste trabalho foram tratadas com solução de FDA. Os microcarregadores 

Cultispher G são compostos de matriz de gelatina eletricamente neutra e hidrofílica, 

com tamanhos de 125 a 212 µm de diâmetro após hidratados. Devido à alta 

porosidade, esperava-se que as células não só viessem a aderir à superfície do 

microcarregador, como também ocupassem os poros internos, crescendo em um 

microambiente tridimensional. 

Mesmo havendo adesão de algumas células aos microcarregadores, 

principalmente nos cultivos em tubo spin e frasco spinner com impelidor tipo pá, a 

performance foi bastante baixa, já que as células tenderam a se agregar entre si 

formando grandes aglomerados não uniformes em vez de aderir aos suportes. Uma 

vez que os microcaregadores representam um suporte mecanofisiológico para as 

células, o processo de adesão ao material seria extremamente importante para que 
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outros aspectos, como a dinâmica de crescimento e a manutenção das funções 

fisiológicas, fossem garantidos. Diante dos resultados obtidos, concluímos que as 

células RT4 não demonstraram afinidade pelos microcarregadores Cultispher G e, 

portanto, estes não foram utilizados nos experimentos de caracterização dos cultivos 

3D.  

 

5.1.2.3 Cultivos 3D dependentes de suporte em hidrogéis: alginato, Matrigel e 

hidrogel de peptídeo 

 

 Os hidrogéis são formados por polímeros e copolímeros hidrofílicos que 

formam um gel com alta quantidade de água e estrutura maleável, criando um 

microambiente que mimetiza as condições in vivo. Os hidrogéis de origem natural 

utilizados foram o Corning® Matrigel® (Corning Inc) e o alginato (Sigma-Aldrich), e o 

de origem sintética foi o hidrogel de peptídeo comercial HydroMatrix™ (Sigma-

Aldrich). Células em diferentes números iniciais foram dispersadas nas soluções de 

hidrogéis antes do plaqueamento, possibilitando que crescessem dispersas no gel 

após o processo de polimerização. Os cultivos foram acompanhados por um período 

mais longo do que as culturas sem suportes.   

 Os hidrogéis naturais possuem uma variação bioquímica significativa, e 

algumas vezes as propriedades dos materiais utilizados são difíceis de serem 

controladas como nos sintéticos (CUSHING & ANSETH, 2007). No entanto, os 

hidrogéis naturais ainda possuem uma série de vantagens em relação aos sintéticos 

devido ao fato de apresentarem composição química biocompatível com tecido vivo 

original, garantindo a promoção da sobrevivência, proliferação, diferenciação e 

função celular de muitos tipos diferentes de células (EYRICH et al., 2007; DAWSON 

et al., 2008). O Matrigel é o hidrogel natural gelatinoso mais utilizado em cultivos 3D 

por aumentar as interações célula-matriz (DOZMOROVET et al., 2006; RINGUETTE-

GOULET; BOLDUC; POULIOT, 2018). Produzido comercialmente a partir da 

secreção de células de sarcoma de camundongo Engelbreth-Holm-Swarm, uma das 

principais desvantagens é o fato de ser de origem animal, limitando o seu uso em 

algumas áreas. A mistura proteica contém majoritariamente colágeno tipo IV e 

laminina, principais proteínas presentes na membrana celular basal (ZHANG; 

GELAIN; ZHAO, 2005). Inicialmente, como um ensaio piloto, as células foram 

cultivadas em Matrigel puro (100% v/v) e Matrigel diluído 1:1 em meio de cultura 
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McCoy (50% v/v). Nas culturas utilizando 100% de Matrigel, a alta viscosidade do 

gel formado limitou a formação de agregados tridimensionais com tamanhos 

superiores a 50 µm (dados não apresentados), portanto, os experimentos seguiram-

se com o cultivo de células RT4 imersas em 50% v/v de Matrigel.  

Nas imagens de microscopia de contraste de fase da Figura 12, foi possível 

observar a formação de pequenos aglomerados celulares já nas primeiras 48 horas 

de cultivo.  

 

Figura 12. Cultivos 3D dos esferoides RT4 em microplacas de 96 poços com 
Matrigel 50% (v/v) 

 

As células da linhagem RT4 foram plaqueadas com diferentes números iniciais de células, 500, 
1.000, 2.000, 5.000 e 400 células/poço, em Matrigel 50% (v/v), utilizando microplacas de 96 poços, e 
cultivadas por 240 horas. Imagens adquiridas a cada 48 horas. Microscopia de contraste de fase em 
campo claro, objetiva de 10X, barra de escala = 100 μm. 
Fonte: autoria própria. 
  

Os esferoides se tornaram mais visíveis com 96 horas de cultivo. Mesmo 

diminuindo a concentração de Matrigel utilizada, o que poderia facilitar a migração 
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das células através do hidrogel, não se observou a formação de esferoides únicos 

em cada poço, como observado no sistema de cultivo 3D sem suportes. O resultado 

foi a formação de vários esferoides por poço com variação em número/poço, 

dependendo do número inicial de células utilizadas, porém com aparente 

uniformidade quanto ao tamanho. Já nos cultivos utilizando o hidrogel natural 

alginato 2% (v/v), não se observou a formação de grandes agregados celulares 

durante as 240 horas de cultivo (Figura 13). 

 

Figura 13. Cultivos 3D dos esferoides RT4 em microplacas de 96 poços com 
alginato 2% (v/v) 

 
As células da linhagem RT4 foram plaqueadas com diferentes números iniciais de células, 500, 
1.000, 2.000, 5.000 e 400 células/poço, em alginato 2% (v/v), utilizando microplacas de 96 poços. As 
culturas foram acompanhadas por 240 horas. Microscopia de contraste de fase em campo claro, 
objetiva de 10X, barra de escala = 100 μm. 
Fonte: autoria própria. 
 

A escolha da concentração de 2% (v/v) foi baseada nos ensaios pilotos com 

diferentes concentrações de alginato descritas na literatura (dados não 

apresentados). Notou-se que, quanto mais denso o gel formado, 3 e 4% (v/v), mais 
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limitada foi a formação de agregados celulares. Já os géis formados com 1% (v/v) de 

alginato mostraram-se mais frágeis, rompendo-se mais facilmente durante o 

manuseio das culturas. Utilizado pela primeira vez nos anos 80 em um cultivo com 

células de pâncreas para transplante (LIM & SUN, 1980), o alginato tem 

demonstrado grande versatilidade quanto às suas aplicações tanto in vitro quanto in 

vivo, uma vez que, além das características típicas de um hidrogel, os suportes de 

alginato podem ser produzidos com diferentes rigidez e elasticidade. No entanto, 

não se obteve sucesso ao utilizá-lo como suporte para geração de esferoides RT4. 

O HydroMatrix é composto por peptídeos específicos que se auto-organizam 

em um hidrogel altamente reticulado. Quando expostos a um sal, como cloreto de 

cálcio, esses géis de peptídeo formam matrizes com poros nanométricos essenciais 

para assegurar um ambiente 3D para o crescimento das células (Sigma-Aldrich, 

2014). A composição do HydroMatrix não é especificada, mas não possui matérias 

de origem animal, o que traz diversas vantagens já mencionadas. Além de mimetizar 

os domínios presenes nas proteínas naturais, pode ser sintetizado com sequências 

definidas que conferem certas funcionalidades essenciais, como aumento das 

propriedades mecânicas e biológicas (JONKER; LÖWIK; VAN HEST, 2012), além de 

trazer alguns benefícios como menores riscos de contaminações e variações de lote 

(JONKER; LÖWIK; VAN HEST, 2012). As ligações químicas e físicas direcionadas 

asseguram maior estabilidade às estruturas. As informações a respeito da 

composição exata do HydroMatrix não são disponibilizadas pelo fabricante, mas 

possivelmente possui a sequência RAD, assim como seu similar PuraMatrix™ 

(Corning Inc.), possibilitando a adesão das células via receptores de integrina 

(ZHANG; ZHAO; SPIRIO, 2005).  

Conforme apresentado na Figura 14, nas primeiras 48 horas observou-se a 

formação de alguns pequenos agregados, que com 96 horas de cultivo tornaram-se 

mais robustos. Novamente houve a formação de vários agregados celulares por 

poço, assim como nas culturas em Matrigel, porém, de tamanhos maiores, 

principalmente nas culturas iniciadas com 2.000 e 4.000 células/poço. 

Diferentemente das culturas anteriores, há maior variação dos tamanhos e menor 

uniformidade morfológica entre esferoides RT4 de uma mesma condição (número 

inicial de células e tempo de cultivo). Estudos mostram que a rigidez do material 

utilizado como hidrogel pode alterar a morfologia e comportamento das células em 

culturas 3D (MASON et al., 2013). Em hidrogéis menos rígidos e com redes 
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interligadas menos densas, como o HydroMatrix, as células tendem a apresentar 

maior taxa de migração, facilitando a agregação e gerando esferoides de maior 

tamanho com geometrias menos esféricas (HUANG et al., 2013), como foi 

observado nas culturas com células RT4.  

 

Figura 14. Cultivos 3D dos esferoides RT4 em microplacas de 96 poços com 
HydroMatrix 0,25% (v/v) 

 
As células da linhagem RT4 foram plaqueadas com diferentes números iniciais de células, 500, 
1.000, 2.000, 5.000 e 400 células/poço, em HydroMatrix 0,25% (v/v), utilizando microplacas de 96 
poços. As culturas foram acompanhadas por 240 horas. Microscopia de contraste de fase em campo 
claro, objetiva de 10X, barra de escala = 100 μm. 
Fonte: autoria própria. 
 

Os resultados mostraram que o comportamento de agregação das células RT4 

e a consequente formação dos esferoides foram afetados pelos suportes utilizados. 

Como discutido anteriormente, a adesão entre as células e a formação de esferoides 

ocorrem em fases (LIN et al., 2006). A primeira delas envolve as ligações entre as 

fibras de cadeia longa, ricas em sequências de aminoácidos RGD presentes na 
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matriz extracelular, e as integrinas localizadas na superfície da membrana celular. 

Logo, a presença dessa sequência de aminoácidos RGD no HydroMatrix pode ter 

sido o motivo pelo qual a agregação das células nesse hidrogel foi mais eficiente 

(maiores aglomerados em curto espaço de tempo), em comparação com os outros 

hidrogéis. Em todas as outras fases, as interações das células com a MEC também 

são de extrema importância para a ocorrência de uma correta agregação e 

compactação. Portanto, a agregação celular não é só direcionada por um processo 

espontâneo de interação célula-célula (CRAWFORD et al., 2011), mas também pela 

maneira pela qual as células interagem com as fibras da MEC, que as próprias 

produzem, e com os suportes, quando cultivadas nesses sistemas (COLLINS et al., 

2017). Infere-se que é a interação desses mecanismos que rege a auto-organização 

desses agregados. O alto grau de interação entre as células RT4 e a abundante 

quantidade de proteínas da MEC que estão presentes no Matrigel podem ter sido 

responsáveis por garantir a formação de esferoides RT4 com geometria mais 

esférica.  

 

5.1.3 Caracterização dos cultivos 3D com células RT4   

 

Os cultivos 3D gerados neste trabalho pelas diferentes técnicas foram 

caracterizados quanto ao tamanho, parâmetros de forma, crescimento e 

metabolismo, sendo estes dois últimos comparados com resultados obtidos com o 

cultivo das células RT4 em monocamada.  

 

5.1.3.1 Tamanho 

 

De acordo com os dados anteriores, as diferentes técnicas utilizadas causaram 

variações não só na maneira como essas células se agregaram como também no 

tamanho e na morfologia (SHI et al., 2018). Uma vez que essas características 

podem afetar a reprodutibilidade dos resultados obtidos, a geração de esferoides 

com menor variação de forma e tamanhos homogêneos é um dos fatores mais 

relevantes para a escolha da técnica (LEE et al., 2018b).  

Na técnica utilizando microplacas ULA, pôde-se observar aumento no tamanho 

dos esferoides RT4 ao longo das culturas iniciadas com menor número de células. 

Os esferoides RT4 formados com 1.000 e 2.500 células/poço apresentaram 
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diâmetro médio inicial de 274,08 ± 13,9 e 368,17 ± 12,40 µm e final de 402,01 ± 

34,01 e 492,14 ± 25,32 µm, representando um aumento de 1,38 e 1,18 vezes, 

respectivamente (Figura 15A). Já nas culturas iniciadas com 5.000 e 7.500 

células/poço, não foram observadas alterações significativas de tamanho ao longo 

de 168 horas de cultivo. Nessas condições, por outro lado, os esferoides RT4 

atingiram tamanhos superiores a 500 µm já nas primeiras horas de cultivo. O 

decaimento do tamanho dos esferoides RT4 entre 24 e 48h de cultivo, em todas as 

condições, ilustra o possível processo de compactação, já discutido anteriormente. 

 

Figura 15. Diâmetro dos esferoides RT4 nas culturas em ULA e HD ao longo de 168 
horas de cultivo 
 

 
(A): Cultivos em microplacas ULA com números iniciais de 1.000, 2.500, 5.000 e 7.500 células/poço 
(B): Cultivos em microplacas HD com números iniciais de 200, 500, 1.000 e 1.500 células/poço. O 
diâmetro utilizado foi o de Ferret, calculado pelo software ImageJ. Dados apresentados como a média 
dos diâmetros ± desvio-padrão (n=4). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2017 (autorizado para reprodução em anexos 1 e 2). 

 

Nas culturas em HD, foram utilizados números menores de células iniciais 

devido à limitação do volume final de meio de cultura por gota, levando à formação 

de esferoides RT4 menores dos que as culturas em ULA (Figura 15B). Os esferoides 

RT4 das culturas iniciadas com 200 células/poço atingiram um diâmetro de apenas 

268,13 ± 11,80 µm ao final do experimento, aumento de 1,54 vezes. Já as culturas 

iniciadas com 500 células/poço geraram esferoides RT4 com diâmetro superior a 

300 µm somente após 120 horas de cultura. Os maiores esferoides RT4 foram 

observados nas culturas iniciadas com número maior de células, 1.000 e 
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1.500/poço, em que os esferoides RT4 atingiram valores de diâmetro médio de 

430,57 ± 17,12 µm e 563,97 ± 28,53 µm, representando um aumento de 1,26 e 1,49 

vezes, respectivamente.  

Devido à formação de mais de um esferoide por poço nas culturas 3D com 

suportes, os valores de diâmetro de cada esferoide em cada condição (pontos 

cinzas) foram apresentados em um diagrama de distribuição para uma análise mais 

detalhada das variações entre eles (Figura 16). As barras horizontais de cor preta 

representam a média dos diâmetros em cada condição. Tanto nas culturas em 

Matrigel quanto em HydroMatrix, houve uma tendência a um aumento no diâmetro 

médio dos esferoides RT4 ao longo do tempo.  

Os cultivos em Matrigel iniciados com 500 células geraram esferoides RT4 com 

diâmetro médio inicial de 39,81 ± 12,66 µm, chegando, em 240 horas, a um diâmetro 

médio de 111,72 ± 28,85 µm (aumento de 2,81 vezes) (Figura 16A). Os esferoides 

RT4 dos cultivos iniciados com 1.000 e 2.000 células apresentaram comportamento 

similar, com média de diâmetro de 44,77 ± 16,75 µm e 43,81,33 ± 11,20 µm no 

tempo de 48 horas, e de 108,35 ± 26,55 e 105,07 ± 25,01 µm em 240 horas de 

cultivo, representando um aumento de 2,42 e 2,39 vezes, respectivamente (Figura 

16B e C). Já os esferoides RT4 dos cultivos iniciados com 4.000 células 

apresentaram uma variação menor do tamanho ao longo do tempo, indo de 59,72 ± 

2,58 a 95,27 ± 8,53 µm em 144 horas de cultivo (aumento de 1,49 vezes) (Figura 

16D). Pelo gráfico, foi possível observar que a dispersão entre os pontos (valores de 

diâmetro de cada esferoide RT4 gerados em cada condição) aumenta com o 

aumento do tempo de cultivo e número inicial de células. No entanto, essa dispersão 

não é tão grande quando comparada aos gráficos dos cultivos em HydroMatrix 

(Figura 16E-H), o que significa que a distribuição de tamanho desses esferoides é 

mais uniforme, corroborando com o observado anteriormente pela análise das 

imagens de microscopia (seção 5.1.4).  
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Figura 16. Distribuição dos diâmetros dos esferoides RT4 nas culturas em Matrigel e 
HydroMatrix ao longo de 240 horas de cultivo 
 

 
(A – D): cultivos em Matrigel com números iniciais de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 células/poço, 
respectivamente. (E – H): cultivos em HydroMatrix com números iniciais de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 
células/poço, respectivamente. O diâmetro utilizado foi o de Ferret, calculado pelo software ImageJ. 
Pontos acinzentados representam valores de diâmetro de um único esferoide. Linhas pretas 
representam os valores médios dos diâmetros ± desvio-padrão dos esferoides presentes em 3 poços 
(n=3). 
Fonte: autoria própria. 
 

Nas primeiras 96 horas de cultivo, os esferoides RT4 gerados em HydroMatrix 

apresentam certa uniformidade nos valores de tamanho (baixa dispersão dos 

pontos), mas estes se tornam mais variáveis conforme aumentam no decorrer do 

cultivo, principalmente nas culturas iniciadas com 2.000 e 4.000 células/poço (Figura 
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16G, H). Ao final de 240 horas de cultivo, os esferoides RT4 das culturas iniciadas 

com 500 e 1.000 células atingiram diâmetros médios de 94 ± 23,32 (aumento de 

2,75 vezes) e 115,01 ± 31,80 µm (aumento de 3,39 vezes), respectivamente. Já as 

culturas iniciadas com 2.000 e 4.000 células geraram esferoides RT4 com média de 

diâmetro de 164,77 ± 83,46 e 185,47 ± 90 µm, representando um aumento de 

tamanho de 4,39 e 5,10 vezes, respectivamente. 

Comparando os diferentes sistemas de cultivo 3D, observou-se que as células 

RT4 se agregaram mais rapidamente e formaram esferoides únicos, com tamanhos 

que ultrapassaram 300 µm de diâmetro médio nos cultivos ULA (em todos os 

números iniciais de células após 72 horas) e nos cultivos HD (1.000 e 1.500 

células/poço a partir de 48 horas). Já nos cultivos em hidrogel, os esferoides não 

ultrapassaram a margem de 200 µm de diâmetro médio. Possivelmente, a rede 

polimérica formada nos hidrogéis impediu a agregação de todas as células em um 

único esferoide, resultando em diversos esferoides de menor tamanho. Apesar dos 

menores tamanhos, os esferoides RT4 cultivados nos hidrogéis apresentaram maior 

aumento ao longo do cultivo do que os esferoides cultivados em ULA e HD. Esse 

aumento de tamanho pode estar associado tanto a uma alta taxa de proliferação 

celular nesses esferoides, quanto a uma alta tendência de agregação dos esferoides 

individuais.  

O diâmetro ideal para os esferoides tumorais para uso em ensaios de eficácia 

de fármacos é ainda amplamente discutido na literatura. Os esferoides com um 

diâmetro de até 200 µm são capazes de recapitular a interação célula-célula e 

célula-MEC, e são frequentemente empregados nesses ensaios (FEHLAUER et al., 

2005; FRIEDRICH et al., 2009; LAMBERT et al., 2006). No entanto, tais esferoides 

podem não recriar as condições patofisiológicas necessárias, como o gradiente de 

oxigênio e nutrientes observado em tumores sólidos de fase inicial, anterior à 

angiogênese (HARDELAUF et al., 2011; PATRA et al., 2013; RIFFLE & HEGDE, 

2017). Por esse motivo, diversos autores recomendam que os esferoides tumorais 

tenham diâmetros maiores que 300 µm (RIFFLE & HEGDE, 2017; SANT & 

JOHNSTON, 2017; SHI et al., 2018; VOISSIERE et al., 2017). Uma das possíveis 

consequências de uma difusão não uniforme de nutrientes e gases pelas camadas 

de células dos esferoides com tamanhos superiores a 300 µm é a geração de região 

de hipóxia nas camadas mais internas, que está associada à expressão de genes 

responsáveis pela resistência de tumores sólidos a alguns compostos antitumorais 
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(CHOUAIB et al., 2017; HIRST et al., 2018). Já nas camadas mais externas tem-se a 

presença de células proliferativas, que possuem maior disponibilidade de gases e 

nutrientes (NATH & DEVI, 2016).  

Por outro lado, vários autores consideram importante também delimitar um 

limite máximo de tamanho dos esferoides que são utilizados nos ensaios de eficácia 

de fármacos. Conforme o tumor vai aumentando de tamanho no organismo vivo, há 

o desenvolvimento de capilares que permitem a perfusão sanguínea, a fim de 

manter as funções celulares no centro, uma vez que a difusão passiva de nutrientes 

e oxigênio torna-se insuficiente (ALEMANY-RIBES & SEMINO, 2014). Sem um 

sistema de perfusão in vitro que mimetize essa vascularização, os esferoides com 

diâmetro superior a 500 µm podem desenvolver um segundo núcleo necrótico, 

próximo ao núcleo inicial, o que torna as condições fisiopatológicas complicadas e 

difíceis de controlar, afetando posteriormente a precisão dos ensaios celulares 

(INAMDAR & BORENSTEIN, 2011; WAN et al. 2016). Por esses motivos, alguns 

pesquisadores optam por trabalhar com esferoides que apresentem média de 

diâmetro variando entre 300 e 500 µm (FRIEDRICH et al., 2009; HARDELAUF et al., 

2011; IVANOV et al., 2014; PATRA et al., 2016; WAN et al., 2016; WEN et al., 2013).  

Na técnica de cultivo de flutuação forçada em microplacas ULA, as culturas 

iniciadas com 1.000 e 2.500 células/poço foram capazes de gerar esferoides RT4 

com diâmetros médios na faixa de 300-500 µm, como recomendado por alguns 

autores. Na técnica de cultivo de gota suspensa em microplacas HD, esferoides RT4 

com tamanho nessa faixa foram gerados apenas nas culturas iniciadas com 1.000 e 

1.500 células/poço. Com relação aos cultivos em hidrogéis, em nenhuma técnica 

observaram-se esferoides RT4 com mais de 200 µm. 

 

5.1.3.2 Parâmetros de forma 

 

Além do tamanho, a forma dos esferoides RT4 gerados é um parâmetro 

relevante na escolha de uma técnica. Esferoides regulares e bem arredondados são 

mais estáveis quando empregados em ensaios in vitro e apresentam menor 

variabilidade de resposta quando submetidos a ensaios com fármacos (FRIEDRICH 

et al., 2009; THOMA et al., 2014; WEISWALD; BELLET; DANGLES-MARIE, 2015). 

O parâmetro arredondamento indica quanto a forma da área projetada dos 

esferoides se aproxima do formato de um círculo matematicamente perfeito (valores 
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próximos de 1). Os resultados quanto a esses parâmetros para os cultivos em ULA e 

HD foram apresentados na Figura 17. 

 

Figura 17. Parâmetros de forma dos esferoides RT4 nas culturas em ULA e HD ao 
longo de 168 horas de cultivo 
 

 
(A – C): arredondamento, solidez e índice de esfericidade médio, respectivamente, dos esferoides 
dos cultivos em microplacas ULA com números iniciais de 1.000, 2.500, 5.000 e 7.500 células/poço. 
(D – F): arredondamento, solidez e índice de esfericidade médio, respectivamente, dos esferoides 
dos cultivos em microplacas HD com números iniciais de 200, 500, 1.000 e 1.500 células/poço. Os 
parâmetros foram calculados pelo software ImageJ. Dados apresentados como a média dos 
parâmetros ± desvio-padrão (n=4). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2017 (autorizado para reprodução em anexos 1 e 2). 
 

Os esferoides RT4 gerados nas microplacas ULA apresentaram valores médios 

de arredondamento maiores que 0,80 durante quase todo o experimento, em todas 

as condições (Figura 17A). Valores médios de arredondamento mais próximos a 

0,90 foram observados apenas nas culturas iniciadas com 1.000 e 2.500 

células/poço. Nas culturas em HD, os esferoides RT4 também apresentaram valores 

médios de arredondamento acima de 0,80 na maior parte do cultivo (Figura 17D). 

Nessa técnica, houve menor diferença entre os valores médios das condições 

analisadas. 
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O outro parâmetro de forma analisado foi a solidez, que é um indicador da 

regularidade ou rugosidade da superfície dos esferoides. Segundo Santo et al. 

(2016), os esferoides tumorais são considerados regulares se não apresentarem 

vincos ou arestas na superfície, e, nesse caso, os valores de solidez são superiores 

a 0,90. Em todas as condições de cultivo em ULA e HD, os valores de solidez 

variaram de 0,93 a 0,98 a partir de 48 horas de cultivo (Figura 17B e E).  

O terceiro parâmetro analisado foi o índice de esfericidade (IE), que indica 

quão perto de uma forma de geometria esférica estavam os esferoides RT4 gerados. 

O parâmetro IE, juntamente com o de circularidade do qual deriva, refere-se à 

simetria equidistante “ideal” que é desejável que o esferoide tenha. Ou seja, o 

objetivo seria obter esferoides com distâncias iguais do centro do esferoide para 

qualquer ponto da superfície. Dessa maneira, é possível a geração de um gradiente 

de difusão concêntrico de gases, nutrientes e até mesmo moléculas terapêuticas 

(LEUNG et al., 2015). Agregados com formas mais elipsoidais e menos esféricas 

podem acabar resultando em uma diminuição nessa distância média do eixo mais 

longo ao seu centro, podendo levar ao desenvolvimento de algumas aberrações, 

como a presença de dois ou mais núcleos necróticos (ZANONI et al., 2016). A 

definição precisa da forma de um objeto tridimensional necessitaria da captação de 

imagens desse objeto nos três eixos geométricos, X, Y e Z, utilizando, por exemplo, 

microscópios confocais. Por ser uma técnica dispendiosa, e devido ao elevado 

número de amostras que foram analisadas, as imagens foram obtidas por 

microscopia de contraste de fase, e as imagens 2D geradas foram analisadas 

quanto ao parâmetro circularidade. A partir dos valores de circularidade e utilizando 

a Equação matemática descrita por Kelm et al. (2003), foi possível estimar os 

valores de esfericidade. De acordo com esses valores, os agregados tumorais 

podem ser classificados como esféricos (IE ≥ 0,90) ou não esféricos (IE < 0,90), e 

este último formato pode ser subdividido em elipsoides, formatos de “8” e irregulares 

(ZANONI et al. 2016). 

Em ambas as culturas, ULA e HD, os esferoides RT4 não apresentaram 

valores de IE médio superiores a 0,90, mas se mantiveram iguais ou próximos a 

0,90 durante a maior parte do cultivo, independentemente do número inicial de 

células utilizado (Figura 17C e F). Novamente, os baixos valores de IE nas primeiras 

horas de cultivo nas culturas ULA e HD podem estar associados à geração inicial de 

agregados mais frouxos, anterior ao período de “esferoidização”.  
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No caso das culturas em Matrigel, os parâmetros de forma foram apresentados 

em histogramas de classes para melhor visualização e análise dos dados.  

 

Figura 18. Frequência dos parâmetros de forma dos esferoides RT4 nas culturas em 
Matrigel ao longo de 240 horas de cultivo 

 
(A – C): arredondamento, solidez e índice de esfericidade, respectivamente, dos esferoides com 
número inicial de 500 células/poço. (D – F): arredondamento, solidez e índice de esfericidade, 
respectivamente, dos esferoides com número inicial de 1.000 células/poço. (G – I): arredondamento, 
solidez e índice de esfericidade, respectivamente, dos esferoides com número inicial de 2.000 
células/poço. (J – K): arredondamento, solidez e índice de esfericidade, respectivamente, dos 
esferoides com número inicial de 4.000 células/poço. Os parâmetros foram calculados pelo software 
ImageJ. Dados apresentados como a frequência média dos parâmetros ± desvio-padrão (n=3). 
Fonte: autoria própria. 

 

Nas culturas iniciadas com 500 células/poço em Matrigel, observou-se em 

todos os tempos maior frequência de esferoides RT4 com valores de 

arredondamento nas classes de 0,7 a 0,9 e maior que 0,90 (Figura 18A). Em 48h de 

cultivo, 52,44 ± 7,18% dos esferoides RT4 possuíam valores de arredondamento na 

classe de 0,7 a 0,90. Já nos tempos de 96, 144 e 192 horas, 45,45 ± 21,58; 43,92 ± 

11,15 e 52,38 ± 4,12% dos esferoides RT4 apresentaram valores de 

arredondamento maiores que 0,90. No fim no experimento, novamente houve 
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predominância de esferoides RT4 com valores de arredondamento entre 0,7 e 0,90 

(64,07 ± 7,56%).  

Nas culturas em Matrigel iniciadas com 1.000 células/poço, as maiores 

diferenças de frequência entre as classes de arredondamento foram observadas em 

192 e 240 horas, em que 63,10 ± 17,62 e 73,08 ± 7,8% dos esferoides RT4 gerados 

possuíam valores de arredondamento entre 0,7 e 0,90, respectivamente (Figura 

18D). Nas culturas iniciadas com 2.000 células/poço, houve predominância de 

esferoides RT4 na classe de 0,70 a 0,90 em 48 e 96 horas (41,67 ± 3,89 e 73,81 ± 

8,58%, respectivamente) e de esferoides RT4 com arredondamento maior que 0,90 

em 192 e 240 horas (68,72 ± 21,95 e 54,84 ± 11,91%) (Figura 18G). Por fim, nas 

culturas iniciadas com 4.000 células/poço, houve maior frequência de esferoides 

RT4 na classe de 0,70 a 0,90 de arredondamento de 48 a 192 horas de cultivo 

(61,07 ± 24,20; 68,73 ± 14,06; 56,55 ± 6,27 e 59,99 ± 7,92%, respectivamente). Em 

240 horas, a predominância foi de esferoides RT4 com valores de arredondamento 

maiores que 0,90 (54,44 ± 13,47%) (Figura 18J). 

Quanto ao parâmetro solidez, esferoides RT4 com valores inferiores a 0,90 

somente foram registrados nos cultivos de 48, 96 e 144 horas das culturas iniciadas 

com 500 e 1.000 células/poço, com frequência de 10 a 40%. Em todos os cultivos 

com 2.000 e 4.000 células/poço iniciais, a frequência de esferoides RT4 com valores 

de solidez superiores a 0,90 permaneceu acima dos 95% (Figura 18B e E).  

No início dos cultivos em Matrigel com 500 células/poço, 39,50 ± 18,04% dos 

esferoides RT4 apresentaram valores de IE inferiores a 0,90, e 43,06 ± 18,79%, 

valores superiores a 0,90 (Figura 18C). A partir de 96 horas, a frequência de 

esferoides RT4 com IE inferior a 0,90 diminuiu, e houve predominância de 

esferoides RT4 com IE superior a 0,90 (frequência próxima a 100%). Essa 

predominância de esferoides RT4 com IE superior a 0,90 foi também observada no 

início das culturas com 1.000 células/poço (Figura 18F). Houve um equilíbrio entre 

as duas populações de esferoides RT4 em 96 e 144 horas de cultivo, mas em 192 e 

240 horas voltaram a predominar esferoides com IE superior a 0,90, alcançando 

frequências maiores que 95%. Nas culturas iniciadas com 2.000 células/poço, a 

frequência de esferoides RT4 com IE inferior a 0,90 decresceu logo nas primeiras 96 

horas de cultivo, de 33,33 ± 14,43% para 10,32 ± 3,2% (Figura 18I). De 96 horas até 

o final do cultivo, a frequência de esferoides RT4 com IE superior a 0,90 

permaneceu acima dos 80%, chegando a 94,87 ± 8,88% em 240 horas. Nas culturas 
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iniciadas com 4.000 células/poço, a frequência de esferoides RT4 com IE superior a 

0,90 foi de 74,40 ± 32,75 e 95,58 ± 3,97% nos tempos de 48 e 96 horas, 

respectivamente (Figura 18L). Essa frequência se manteve por volta de 70% em 144 

e 192 horas e alcançou 89,68 ± 3,82% ao final das 240 horas de cultivo. 

A frequência de esferoides RT4 com valores de arredondamento nas classes 

de 0,70 a 0,90 também foi predominante nas culturas em HydroMatrix iniciadas com 

500 células/poço (58,16 ± 14,14; 50,00 ± 16,67; 57,47 ± 6,48 e 61,82 ± 18,90% nas 

culturas de 48, 96, 144 e 240 horas, respectivamente), com exceção do tempo de 

192 horas, em que a predominância foram esferoides RT4 com valores de 

arredondamento maiores que 0,90 (66,67 ± 28,87%) (Figura 19A). Nas culturas 

iniciadas com 1.000 células/poço, a frequência de esferoides RT4 com valores de 

arredondamento entre 0,7 e 0,90 foi predominante nos tempos de 48, 96 e 144 

horas (50,95 ± 8,61; 50,29 ± 13,15; 65,71 ± 12,45%, respectivamente) (Figura 19D). 

Já ao fim dos experimentos, 192 e 240 horas, as maiores frequências foram de 

esferoides RT4 com valores de arredondamento maiores que 0,9 (83,61 ± 3,76 e 

82,78 ± 3,00%, respectivamente). As frequências de esferoides RT4 com valores de 

arredondamento menores que 0,70 e entre 0,7 e 0,90 foram muito próximas no início 

do cultivo, 48 e 96 horas, nas culturas iniciadas com 2.000 células/poço (Figura 

19G). Em 144 horas, houve predominância de esferoides RT4 entre 0,70 e 0,90 

(51,26 ± 6,53%), e em 192 horas a frequência de esferoides RT4 com valores de 

arredondamento entre 0,70 e 0,90 e maiores que 0,90 foram praticamente iguais 

(aproximadamente 47%). Em 240 horas, houve predomínio de esferoides RT4 com 

arredondamento maior que 0,90 (54,44 ± 23,65%). Um comportamento semelhante 

ao início das culturas com 2.000 células/poço foi observado nas culturas iniciadas 

com 400 células/poço, onde se observou uma frequência similar entre as classes de 

valores menores que 0,70 e de 0,70 a 0,90 (aproximadamente 43%) (Figura 19J). 

Em 96 horas, a predominância foi de esferoides RT4 com arredondamento entre 

0,70 e 0,90 (65,29 ± 18,56). Em 192 horas, a frequência das classes de 0,70 a 0,90 

e maiores que 0,90 se aproxima e se mantém semelhante até o fim do cultivo com 

pouca variação (aproximadamente 40%).  

 
 
 
 
 



	 	 	 	

	

110	

Figura 19. Frequência dos parâmetros de forma dos esferoides RT4 nas culturas em 
HydroMatrix ao longo de 240 horas 
 

 
(A – C): arredondamento, solidez e índice de esfericidade, respectivamente, dos esferoides com 
número inicial de 500 células/poço. (D – F): arredondamento, solidez e índice de esfericidade, 
respectivamente, dos esferoides com número inicial de 1.000 células/poço. (G – I): arredondamento, 
solidez e índice de esfericidade, respectivamente, dos esferoides com número inicial de 2.000 
células/poço. (J – K): arredondamento, solidez e índice de esfericidade, respectivamente, dos 
esferoides com número inicial de 4.000 células/poço. Os parâmetros foram calculados pelo software 
ImageJ. Dados apresentados como a frequência média dos parâmetros ± desvio-padrão nas classes: 
valores menores que 0,70, entre 0,70 e 0,90 e maiores que 0,90 (arredondamento); valores menores 
que ou maiores que 0,90 (solidez e índice de esfericidade) (n=3). 
Fonte: autoria própria. 

 

Nas culturas em HydroMatrix iniciadas com 500, 1.000 e 4.000 células/poço, 

esferoides RT4 com solidez inferior a 0,90 não ultrapassaram 15% de frequência em 

todos os tempos analisados, predominando também esferoides RT4 com solidez 

maior que 0,90 (Figura 19B, E e K). Já nos cultivos em HydroMatrix iniciados com 

2.000 células/poço, a população de esferoides RT4 ficou dividida igualmente entre 

as duas classes nos tempos de 48 e 96 horas. Os esferoides RT4 com valores de 

solidez maiores que 0,90 voltaram a predominar a partir de 144 horas com 

frequência superior a 75% (Figura 19K). 

Por fim, em relação aos valores de IE nas culturas em HydroMatrix, nos 

cultivos iniciados com 500 células/poço, as frequências de esferoides RT4 com IE 
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superior a 0,90 foram maiores que 90% nas primeiras 96 horas de cultivo (Figura 

19C). Essa frequência decresceu ao longo do cultivo, e em 240 horas havia uma 

população mista de esferoides, dos quais 50% apresentaram valores de IE 

superiores a 0,90, e 50%, inferiores a 0,90. No início das culturas com 1.000 

células/poço, a predominância foi de esferoides RT4 com IE superior a 0,90 

(frequência de aproximadamente 75%) (Figura 19F). No entanto, em 144 horas, 

observou-se a predominância de esferoides RT4 com IE inferior a 0,90 (59,66 ± 

11,174%). A frequência de esferoides RT4 com valores de IE superiores a 0,90 

voltou a predominar em 192 e 240 horas, mas não ultrapassou os 75%. Nas culturas 

iniciadas com 2.000 células/poço, houve, de maneira geral, uma ausência de 

predominância entre uma das classes de esferoides (Figura 19, I). Nos cultivos de 

48 e 192 horas, a predominância foi de esferoides RT4 com IE superior a 0,90 

(63,69 ± 14,32 e 61,94 ± 12,90%, respectivamente). Já nos cultivos de 96 horas, 

houve igualdade entre as frequências (50%), e nos cultivos de 144 e 240 horas, a 

predominância foi de esferoides RT4 com IE inferior a 0,90 (62,45 ± 26,65 e 64,63 ± 

21,80%, respectivamente). Nas culturas iniciadas com 4.000 células/poço, houve 

predominância de esferoides RT4 com IE superior a 0,90 nas primeiras 96 horas de 

cultivo, com frequências próximas a 90% (Figura 19L). Essa frequência decaiu em 

144 horas, atingindo 49,33 ± 10,12% e se igualando à frequência de esferoides RT4 

com IE menor que 0,90. Ao final de 192 e 240 horas, a frequência de esferoides RT4 

com IE superior a 0,90 foi de 73,57 ± 201,72 e 59,35 ± 5,71%, respectivamente 

Com base em todos os resultados apresentados, os baixos valores de 

arredondamento observados durante as primeiras horas da cultura, principalmente 

na técnica de gota suspensa, Matrigel e HydroMatrix, podem estar associados ao 

período de esferoidização, em que as células ainda estão passando por 

reorganização estrutural nos agregados. A estabilidade estrutural dos agregados, 

formando esferoides mais rígidos e compactos, só ocorre a partir da secreção da 

MEC pelas células que se deposita nas camadas externas do esferoide e contribui 

para a geração de uma estrutura arredondada (SART et al., 2014). Idealmente, 

esperava-se uniformidade quanto aos valores de arredondamento dos esferoides 

gerados, e que esses valores fossem superiores a 0,90 (RAGHAVAN et al., 2015). 

De maneira geral, nos cultivos em ULA e HD, não houve formação de esferoides 

RT4 com arredondamento maior que 0,90, no entanto, em todos os números de 

células testados, esses valores foram maiores que 0,80, o que estaria próximo do 
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ideal. Quanto aos cultivos em Matrigel e HydroMatrix, o uso de hidrogel possibilitou a 

formação de esferoides RT4 com arredondamento maior que 0,90, no entanto, sem 

uma predominância absoluta. Na maioria das vezes, as culturas oscilaram entre 

esferoides com arredondamento ou entre 0,70 e 0,90 ou maiores que 0,90, 

evidenciando a falta de uniformidade desse parâmetro nos esferoides gerados.  

Todos os esferoides RT4 gerados nas microplacas ULA e HD podem ser 

considerados regulares, independentemente do número inicial de células/poço, após 

a fase de esferoidização. Houve também predominância de esferoides RT4 

regulares (solidez maior que 0,90) em ambas as culturas em hidrogel, na maioria 

das condições. Quanto à geometria, por apresentarem valores de IE iguais ou 

próximos a 0,90, os esferoides RT4 dos cultivos em ULA e HD podem ser 

classificados como apresentando forma que varia entre elipsoidal e totalmente 

esférica. Quanto aos esferoides RT4 gerados nos cultivos utilizando hidrogéis, a 

frequência de esferoides com geometria mais esférica predomina em grande parte 

do tempo nos cultivos em Matrigel, independentemente do número inicial de células. 

Nos cultivos em HydroMatrix, na maioria das condições, tem-se esferoides RT4 

variando entre uma geometria elipsoidal e esférica, como de fato foi observado nas 

microscopias de campo claro (Figura 14).  

 

5.1.3.3 Crescimento celular e viabilidade  

 

Após caracterização do tamanho e forma dos esferoides RT4 gerados, 

avaliou-se a influência da organização 3D no crescimento das células RT4, 

comparando os resultados com o cultivo tradicional em monocamada (2D). Para os 

cultivos esferoides RT4 em ULA e HD, foram utilizados o método de contagem direta 

em câmara de Neubauer e quantificação da viabilidade por exclusão com Azul de 

Tripan, realizados ao longo de 168 horas de cultivo. Já a presença de células 

apoptóticas nessas culturas foi determinada por citometria de fluxo utilizando 

Anexina V-FITC como marcador de apoptose, nos tempos de cultivo de 120 e 168 

horas. Culturas 2D também foram submetidas a esses ensaios para análise 

comparativa.  

Devido às dificuldades no processo de recuperação dos esferoides RT4 das 

redes polimerizadas dos hidrogéis, com risco de dano aos esferoides, o crescimento 

celular e a atividade apoptótica desses cultivos foram determinados de forma 
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indireta por meio de ensaios de luminescência. Para o crescimento celular, foi 

utilizado o ensaio 3D Cell Titer-Glo® (Promega), que envolve a geração de Unidades 

Relativas de Luminescência (URL) após a oxidação da luciferina pela luciferase 

ativa. Como a reação só acontece na presença de ATP, os URL produzidos serão 

proporcionais às moléculas de ATP presentes na cultura, que, por sua vez, serão 

proporcionais ao número de células. Por meio das variações nos valores de URL 

obtidos em cada condição ao longo do tempo, é possível construir a curva de 

crescimento e calcular os fatores de expansão dos cultivos. O ensaio utilizando o kit 

Caspase-Glo®3/7 (Promega) funciona de forma semelhante, no entanto, a ativação 

da luciferase, e geração de URL, dá-se pela presença da Caspase 3/7 ativa 

presente nas culturas. Células em apoptose possuem alta expressão de Caspase 

3/7 ativa, portanto, as URL produzidas serão proporcionais à atividade das 

Caspases 3/7, que, por sua vez, serão proporcionais ao número de células 

apoptóticas presentes na cultura. As culturas em condições 2D foram submetidas 

também a ambos os métodos para análise comparativa.  

Quando cultivadas em monocamada, as células costumam apresentar um perfil 

típico de crescimento celular dividido em quatro fases: (1) latência, ou lag, é a fase 

de adaptação das células às condições de cultivo que ocorre logo após o 

plaqueamento e é caracterizada por uma singela taxa de duplicação celular; (2) 

exponencial, ou log, é caracterizada pela aceleração da taxa de duplicação das 

células e aumento do número total de células em escala logarítmica; (3) 

estacionária, em que ocorre uma diminuição na taxa de crescimento das células 

devido à limitação de algum requisito para a divisão celular ou acúmulo de 

metabólitos em concentrações tóxicas; (4) declínio, quando a taxa de morte se torna 

progressivamente superior à de duplicação, e o número total de células decresce 

(FRESHNEY, 2011). 

As fases de crescimento puderam ser observadas nos cultivos em 

monocamada das células RT4 em todas as condições (Figura 20A).  
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Figura 20. Crescimento e viabilidade das células RT4 nos cultivos em monocamada, 
ULA e HD ao longo de 168 horas de cultivo 
 

 
(A, B): crescimento e viabilidade celular, respectivamente, da linhagem RT4 nos cultivos em 
monocamada com números iniciais de 1.000, 2.500, 5.000 e 7.500 células/poço. (C, D): crescimento 
e viabilidade celular, respectivamente, dos esferoides RT4 nos cultivos em ULA com números iniciais 
de 1.000, 2.500, 5.000 e 7.500 células/poço. (E, F): crescimento e viabilidade celular, 
respectivamente, dos esferoides RT4 nos cultivos em HD com números iniciais de 200, 500, 1.000 e 
1.500 células/poço. Número de células calculado por meio de contagem em câmara de Neubauer. 
Viabilidade calculada por meio do método de exclusão por Azul de Tripan. Dados apresentados como 
a média do número de células ou viabilidade ± desvio-padrão (n=4). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2017 (autorizado para reprodução em anexos 1 e 2). 
  

Nas culturas iniciadas com 1.000 e 2.500 células/poço, as fases de latência 

foram extensas, e a fase exponencial teve início somente em 72 e 96 horas, 

respectivamente. Como discutido anteriormente, essas células possuem a 

característica de se organizarem no tecido nativo de maneira justaposta, o que 

significa que o contato entre as células é importante para o seu crescimento. Os 

valores baixos de número inicial de células utilizado, como 1.000 e 2.500 
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células/poço, promoveram maior distanciamento entre as células no início da cultura, 

o que levou a uma taxa de crescimento menor e maior tempo para alcançar a fase 

exponencial. Observou-se um platô após a fase exponencial nas culturas iniciadas 

com 2.500 células/poço (144 horas); no entanto, em ambas as culturas, 1.000 e 

2.500 células/poço, não foi observada a fase de declínio até o final do experimento. 

As culturas iniciadas com 1.000 células atingiram um número máximo de 22.188 ± 

2.610 células totais e apresentaram um fator de expansão de 22,37 vezes. Já para 

as culturas iniciadas com 2.500 células, o número máximo foi de 48.600 ± 6.444 

células, e o fator de expansão foi de 20,86 vezes (Tabela 7) 

 

Tabela 7 – Fator de expansão dos cultivos em monocadama, ULA e HD.  
 

Número inicial de células* 2D ULA HD 

1.000 ou 200 22,37 7,25 7,63 

2.500 ou 500 20,86 5,50 5,50 

5.000 ou 1.000 19,33 3,80 5,76 

7.500 ou 1.500 16,46 2,80 4,65 

* 1.000, 2.500, 5.000 e 7.500 células inicias para os cultivos 2D e ULA e 200, 500, 
1.000 e 1.500 para os cultivos em HD 

 

Praticamente não foi observada a fase lag nos cultivos iniciados com 5.000 

e 7.500 células/poço. As culturas atingiram os valores máximos de células totais em 

144 horas de cultivo, com uma média de 83.500 ± 5.050 células para as culturas 

iniciadas com 5.000 células/poço (fator de expansão de 19,33 vezes) e uma média 

de 92.968 ± 16.548 células (fator de expansão de 16,46 vezes) para as culturas 

iniciadas com 7.500 células células/poço. A partir desse período, o número de 

células decresceu em ambas as condições. Frequentemente, esse declínio pode 

estar associado tanto à escassez de nutrientes e produção de metabólitos em 

concentrações tóxicas pelas células, quanto à limitação de espaço disponível no 

poço. Com base nas microscopias da Figura 6 (seção 5.1.1), devido à existência de 

espaços ainda disponíveis para a expansão dessas células ao fim de 168 horas de 

experimento, a diminuição no número de células possivelmente estava associada à 

primeira causa mencionada. O metabolismo das células RT4 nos diferentes cultivos 

também foi avaliado, sendo apresentado adiante (seção 5.2.4). Quanto à viabilidade 

celular, as culturas iniciadas com 1.000 e 2.500 células apresentaram valores 
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médios acima de 93% no início do cultivo (Figura 20B). Esses valores decresceram 

a partir de 72 e 48 horas, respectivamente, mas permaneceram acima dos 83% até 

o fim dos experimentos. As culturas com 5.000 e 7.500 células/poço iniciaram os 

cultivos com viabilidade média de 90% em 24 horas, caindo para valores um pouco 

abaixo de 80% no decorrer do cultivo.  

A delimitação exata das fases de crescimento em ambos os cultivos 3D livres 

de suportes foi mais dificultosa. As células RT4 cultivadas nas microplacas ULA e 

HD apresentaram um perfil de crescimento distinto das culturas 2D, sem uma fase 

de latência evidente. Nas microplacas ULA, as culturas iniciadas com 1.000, 2.500, 

5.000 e 7.500 células/poço atingiram em média um número máximo de células de 

7.126 ± 1.108; 13.125 ± 854; 17.750 ± 2.020 e 20.126 ± 2.500 células totais, 

apresentando um fator de expansão de 7,25; 5,5; 3,8 e 2,8 vezes, respectivamente 

(Figura 20C). A viabilidade média das culturas iniciadas com 1.000 células/poço 

manteve-se acima de 90% durante a maior parte do experimento (Figura 20D). As 

culturas iniciadas com 2.500 células/poço apresentaram viabilidade média acima de 

90% até 144 horas de cultivo, quando esta decresceu para 77,90 ± 9,95%. Já nas 

culturas iniciadas com 5.000 e 7.500 células, a viabilidade média permaneceu 

superior a 90% somente nas primeiras 96 horas de cultivo. A partir desse tempo, 

houve uma queda na viabilidade dessas culturas, que chegou a valores próximos a 

60% ao final de 240 horas de experimento. 

Os esferoides RT4 cultivados nas microplacas HD atingiram em média um 

número total de células de 1.400 ± 668,40; 2.750 ± 591,6; 5.685,2 ± 914 e 6.972 ± 

784 ao final dos experimentos nas culturas iniciadas com 200, 500, 1.000 e 1.500 

células/poço (Figura 20E), apresentando fatores de expansão médios de 7,63, 5,5, 

5,76 e 4,65 vezes, respectivamente. De forma geral, todas as condições mantiveram 

viabilidade média acima de 90% durante todo o experimento, com pequenas 

oscilações em algumas condições (Figura 20F). Como previsto, o número total de 

células nas condições analisadas nas culturas HD foi menor do que nas culturas em 

ULA devido ao menor número inicial de células. No entanto, ao compararmos os 

fatores de expansão obtidos, não houve diferença estatística quanto ao crescimento 

entre as culturas ULA e HD. Essa diferença, por sua vez, foi observada entre as 

culturas 3D livres de suportes e as culturas 2D  

As curvas de crescimento das células RT4 nos esferoides gerados em Matrigel 

e HydroMatrix e das culturas em monocamada submetidas ao método de análise por 
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luminescência encontram-se apresentadas na Figura 21. Houve crescimento em 

todas as condições de cultivo em monocamada, evidenciado pelo aumento dos 

valores de URL, que foram maiores nos cultivos iniciados com 4.000 células/poço 

(Figura 21A). Não foi observada a fase declínio até as 240 horas de cultivo nas 

condição analisadas. Os valores de fator de expansão dessas culturas foram de 

13,09; 18,26; 13,09 e 8,25 vezes para os cultivos iniciados com 500, 1.000, 2.000 e 

4.000 células/poço, respectivamente. Possíveis diferenças quanto ao 

comportamento de crescimento das culturas 2D mensurado pelos métodos direto e 

indireto são inerentes às diferentes técnicas empregadas e tempos de cultivo. 

 

Figura 21. Crescimento e viabilidade das células RT4 nos cultivos em monocamada, 
Matrigel e HydroMatrix ao longo de 240 horas de cultivo 
 

 
Unidades relativas de luminescência (URL) proporcionais ao número de células RT4 viáveis nos 
cultivos. (A): crescimento celular da linhagem RT4 nos cultivos em monocamada. (B): crescimento 
celular dos esferoides RT4 nos cultivos em Matrigel. (C): crescimento celular dos esferoides RT4 nos 
cultivos em HydroMatrix. Quantidade de células viáveis determinadas indiretamente pela geração de 
URL em ensaios de luminescência. Dados apresentados como a média de URL ± desvio-padrão 
(n=3). 
Fonte: autoria própria. 
 

Nos cultivos em Matrigel, os valores de fator de expansão foram de 37,90; 

77,66; 44,89 e 24,44 vezes nas culturas iniciadas com 500, 1.000, 2.000 e 4.000 

células/poço (Tabela 8). Já nos cultivos em HydroMatrix, o aumento no número de 

células ocorreu somente após 192 horas de cultivo para as culturas iniciadas com 

500, 1.000 e 2.000 células/poço, representando um fator de expansão de 11,73; 

20,41 e 21,52, respectivamente. Os cultivos iniciados com 4.000 células/poço 

apresentaram crescimento expressivo já em 96 horas de cultivo, com fator de 

expansão de 21,18.  
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Tabela 8 – Fator de expansão dos cultivos em monocamada, Matrigel e HydroMatrix.  
 

Número inicial de células 2D Matrigel HydroMatrix 

500 13,09 37,90 11,73 

1.000 18,26 77,66 20,41 

2.000 13,09 44,89 21,52 

4.000 8,25 24,44 21,18 

 

Diferenças nos perfis de crescimento observadas entre as culturas 3D livres de 

suporte (ULA e HD) e 2D já foram relatadas em outras linhagens celulares 

(CHITCHOLTAN; SYKES; EVANS, 2012; LUCA et al., 2013; MARIA et al., 2011). 

Todas as células em culturas 2D recebem a mesma quantidade de nutrientes e 

fatores de crescimento do meio, uma vez que se ligam a uma superfície plana, 

formando uma monocamada (HUANG et al., 2013). Durante a troca do meio de 

cultura, a maioria das células necróticas é removida e, portanto, as células em 

proliferação são predominantes em culturas 2D (EDMONDSON et al., 2014). Por 

outro lado, os esferoides 3D consistem em células em diferentes estágios, com 

células viáveis e em proliferação, possivelmente mais concentradas apenas nas 

camadas externas. Essa característica resulta em dinâmica de crescimento celular 

com proliferação inicial seguida de crescimento lento, o que é comumente 

observado em tumores in vivo (SUTHERLAND, 1988; FRANCIA et al., 2005; 

TRÉDAN et al., 2007; SHIELD et al., 2009; HIRSCHHAEUSER et al., 2010). 

Portanto, quando cultivadas como esferoides nas microplacas ULA e HD, as células 

RT4 parecem ser capazes de reproduzir essas características de crescimento 

observadas nas células tumorais da bexiga in vivo. 

No entanto, nos esferoides RT4 das culturas em Matrigel, as células 

apresentaram um maior crescimento celular não só em relação aos outros cultivos 

3D, como também em relação às culturas 2D. Esse comportamento pode estar 

associado ao tamanho desses esferoides. As culturas em Matrigel foram as que 

geraram os menores esferoides RT4. Esferoides pequenos podem conter um maior 

número de células proliferativas espalhadas por todas as camadas do esferoide 

(RIFFLE et al., 2017), uma vez que a difusão de nutrientes e gases não se limita às 

camadas mais externas. Soma-se a isso o fato de os hidrogéis mimetizarem 

algumas características físicas da MEC, como porosidade e resistência mecânica 
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(DÁVILA, 2014), que podem exercer forte influência no comportamento de 

proliferação das células (GRAVEL et al., 2006; BADROSSAMAY et al., 2014; WU et 

al., 2014). Com relação às culturas em hidrogéis naturais, como o Matrigel, de 

maneira geral as células apresentam alta viabilidade celular e proliferação, 

diferenciação controlada e fenótipo celular semelhante ao observado in vivo 

(ORGEL; PERSIKOV; ANTIPOVA, 2014). Além disso, o Matrigel é o hidrogel que 

melhor recapitula as condições bioquímicas da MEC, uma vez que possui proteínas 

de matriz extracelular, como os fatores de crescimento, que podem ter impulsionado 

a proliferação celular das células RT4 (HUGHES; POSTOVIT; LAJOIE, 2010; 

WONG, 2011). 

Os resultados referentes aos níveis de apoptose das culturas em monocamada 

e 3D livres de suporte foram apresentados na Figura 22.  

 

Figura 22. Apoptose nos cultivos em monocamada, ULA e HD das células RT4 em 
120 e 168 horas de cultivo 
 

 
(A): após 120 horas de cultivo. (B): após 168 horas de cultivo. Células marcadas com Anexina V-FITC 
e analisadas por citometria de fluxo. Teste estatístico ANOVA de uma via com teste post hoc Tukey 
HSD (p<0,05.). Diferença em relação ao 2D (*). Diferença em relação à cultura ULA (#). Dados 
apresentados como a média de frequência ± desvio-padrão (n=4). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2017 (autorizado para reprodução em anexos 1 e 2). 
 

120 horas 
A 

168 horas 
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Apesar de os números iniciais em células/poço serem diferentes entre os 

cultivos HD e os demais, os valores de densidade inicial de células foram os 

mesmos para os três cultivos (5; 12,5; 25, 37,5x103 células/poço). Em 120 horas de 

cultivo, houve diferença estatística na porcentagem de células apoptóticas apenas 

entre as culturas 2D e 3D em ULA iniciadas com 5.000 células/poço (Figura 22A). 

No caso das culturas de 168 horas, observamos um número significativamente 

maior de células apoptóticas em culturas HD iniciadas com 200, 1.000 e 1.500 

células/poço quando comparadas às culturas 2D. Entre as culturas 3D, somente foi 

observada diferença estatística no tempo de 168 horas nos cultivos com menor 

número inicial de células. 

A atividade apoptótica nos cultivos dependentes de suporte foi apresentada na 

Figura 23.  

 

Figura 23. Apoptose nos cultivos em monocamada, Matrigel e HydroMatrix ao longo 
de 240 horas de cultivo 
 

 
Unidades relativas de luminescência (URL) proporcionais ao número de células RT4 apoptóticas nos 
cultivos. (A): quantidade de células apoptóticas RT4 nos cultivos em monocamada. (B): quantidade 
de células apoptóticas RT4 nos cultivos em Matrigel. (C): quantidade de células apoptóticas RT4 nos 
cultivos em HydroMatrix. Quantidade de células apoptóticas determinada indiretamente pela geração 
de URL em ensaios de luminescência. Dados apresentados como a média de URL ± desvio-padrão 
(n=3). 
Fonte: autoria própria. 

 

Nos cultivos em Matrigel, após 144 horas de cultivo, todas as culturas 

começaram a apresentar valores de URL maiores que 20.000. Ao final do 

experimento, as atividades das Caspases 3/7 atingem valores entre 112.500 e 

125.000 URL em todas as condições de cultivo em Matrigel. De acordo com dados 

presentes no protocolo do ensaio fornecido pelo fabricante e dados da literatura 

(RISS et al., 2013), há detecção significativa de atividade das Caspases 3/7 se os 

valores de URL ultrapassarem 20.000 URL. Já as culturas em HydroMatrix 
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começaram a apresentar atividade de Caspase 3/7 logo após as primeiras 96 horas 

de cultivo nas condições de 500, 2.000 e 4.000 células/poço iniciais. As atividades 

das Caspases ao final do experimento também são maiores que as observadas em 

Matrigel, chegando a valores que variaram entre 150.000 e 300.000. Para as 

culturas em monocamada, não foram observados valores de URL maiores que 

20.000, portanto, não foi detectada atividade das Caspases 3/7.  

A apoptose é um fenômeno de alta complexidade celular, influenciado por uma 

ampla variedade de fatores. Uma das principais propriedades de algumas células 

tumorais é a capacidade de desenvolver mecanismos antiapoptóticos (WONG, 

2011). Essa propriedade está relacionada tanto à tumorigênese de alguns cânceres 

quanto à sua resistência a fármacos que induzam morte celular por apoptose (KIM et 

al., 2007). Por isso, é alvo de muitos estudos que buscam desenvolver fármacos 

antineoplásicos que atuem em alguma das vias de apoptose das células tumorais 

(KIM; EMI; TANABE, 2006). Em cultura de células, a indução de apoptose pode 

ocorrer devido à escassez de nutrientes ou à produção de metabólitos em 

concentrações tóxicas após longos períodos de tempo. No entanto, nos cultivos 2D 

das células RT4, ou a atividade apoptótica foi inexistente, ou a porcentagem de 

células apoptóticas permaneceu abaixo dos 10% até o final de 168 horas de cultivo. 

Os perfis metabólicos das culturas RT4 foram analisados neste trabalho e 

apresentados na seção 5.1.3.4.  

A apoptose foi identificada nos cultivos em HD, Matrigel e HydroMatrix. O 

aumento no número de células apoptóticas ao longo desses cultivos poderia ser 

justificado pelo início da formação de um núcleo hipóxico nesses esferoides, que, 

como consequência, aumenta a subpopulação de células que estão entrando em 

apoptose (FRIEDRICH et al., 2009). De fato, o aumento no número de células 

apoptóticas em esferoides tem sido relacionado a um aumento do tamanho desses e 

ao aumento do núcleo hipóxico, em trabalhos utilizando células mesenquimais e de 

glioma (KHAITAN et al., 2006; MURPHY et al., 2017). Diferentemente dos tumores 

sólidos in vivo, os cultivos 3D in vitro não desenvolvem um sistema de 

vascularização que leve gases e nutrientes ao interior das células 

(HIRSCHHAEUSER et al., 2010; GONG et al., 2015; STOCK et al., 2016). No 

entanto, essas evidências não explicam a ocorrência da atividade apoptótica nos 

cultivos 3D gerados neste trabalho, uma vez que esferoides com tamanhos menores 

que 200 µm de diâmetro, como os gerados nas culturas em Matrigel e HydroMatrix, 
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não seriam capazes de desenvolver tal núcleo hipóxico (LARUE; KHALIL; FREYER, 

2004; HARDELAUF et al., 2011; PATRA et al., 2013). Além disso, neste trabalho os 

esferoides de maior tamanho foram gerados em ULA e não apresentaram ocorrência 

de células apoptóticas.  

 

5.1.3.4 Metabolismo celular 

 

Alterações no metabolismo podem ser observadas com frequência em células 

tumorais quando comparadas às células saudáveis. O consumo de nutrientes bem 

como a produção de metabólitos vão depender do tipo de células cancerígenas, 

grau de invasão e condições de cultura (CONDE et al., 2015). Por essa razão, a 

atividade metabólica das células RT4 nas diferentes culturas 3D também foi 

caracterizada neste trabalho por meio do perfil de consumo de glicose e glutamina e 

produção de lactato. Os resultados foram comparados com os obtidos em condições 

de cultivo 2D (Figura 24). Em monocamada, o consumo de glicose pelas células 

RT4 foi observado apenas em culturas iniciadas com 5.000 e 7.500 células/poço, 

onde a concentração de glicose diminui de 17 ± 0,16 mM para 7,5 ± 0,32 e 4,35 ± 

1,1 mM, respectivamente (Figura 24A). Como o lactato é um subproduto do 

metabolismo da glicose, a concentração de lactato atingiu o nível mais alto, cerca de 

30 mM, nas culturas com maior consumo de glicose (Figura 24B). Foi observada 

uma diminuição nas concentrações de glutamina no meio, independentemente do 

número inicial de células (Figura 24C). Os níveis de glutamina diminuíram de 1,54 ± 

0,01 mM para 0,68 ± 0,02; 0,40 ± 0,02; 0,14 ± 0,06 e 0,10 ± 0,01 mM nas culturas 

iniciadas com 1.000, 2.500, 5.000 e 7.500 células, respectivamente. Nas culturas 3D 

ULA e HD, o consumo de glicose foi praticamente inexistente (Figura 24D e G). 

Como consequência, a produção do subproduto lactato também foi baixa (Figura 

24E e H). O aumento na concentração de glicose, bem como de lactato, observado 

nas culturas HD muito provavelmente foi decorrente da evaporação do meio de 

cultura, uma limitação técnica dessa abordagem já discutida anteriormente. A fonte 

energética principal dessas culturas foi a glutamina (Figura 24I), assim como 

observado nas culturas 2D. No entanto, de maneira geral, as culturas ULA e HD 

apresentaram uma taxa de consumo de glutamina menos intenso ap observado nas 

culturas 2D.  
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Figura 24. Perfil metabólico das células RT4 nos cultivos em monocamada, ULA e 
HD ao longo de 168 horas de cultivo 
 

 
(A – C): concentração de glicose, lactato e glutamina, respectivamente, no meio de cultura dos 
cultivos das células RT4 em monocamada. (D – F): concentração de glicose, lactato e glutamina, 
respectivamente, no meio de cultura dos cultivos de esferoides RT4 em ULA. (G – I): concentração de 
glicose, lactato e glutamina, respectivamente, no meio de cultura dos cultivos de esferoides RT4 em 
HD. As concentrações dos nutrientes e metabólitos foram analisadas pelo analisador bioquímico 
automático 2700 YSI. Dados apresentados como a média das concentrações ± desvio-padrão (n=4). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2017 (autorizado para reprodução em anexos 1 e 2). 
 

Nos cultivos em Matrigel e HydroMatrix, houve também consumo preferencial 

de glutamina em relação à glicose (Figura 25). As culturas em Matrigel foram as que 

mais consumiram glutamina, chegando a valores de 0,30 ± 0,15; 0,30 ± 0,0; 0,25 ± 

0,0 e 0,19 ± 0,01 mM nas culturas iniciadas com 500, 1.000, 2.000 e 4.000 

células/poço, respectivamente (Figura 25C), aproximando-se de um perfil de 
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consumo similar ao das culturas em monocamada. Os esferoides RT4 em Matrigel 

passaram também a consumir glicose como segunda fonte energética, 

principalmente após 192 horas de cultivo, quando a concentração de glicose no 

meio decresceu para 12,16 ± 0,0; 7,72 ± 0,07; 7,0 ± 1,64 e 4,87 ± 0,31 mM nas 

culturas iniciadas com 500, 1.000, 2.000 e 4.000 células/poço, respectivamente 

(Figura 25A). O aumento na concentração de lactato nas culturas em Matrigel 

iniciadas com 1.000, 2.000 e 4.000 células/poço foi em consequência desse 

consumo de glicose observado a partir de 192 horas (Figura 25B). 

 
Figura 25. Perfil metabólico das células RT4 nos cultivos em Matrigel e HydroMatrix 
ao longo de 240 horas de cultivo 
 

 
(A – C): concentração de glicose, lactato e glutamina, respectivamente, no meio de cultura dos 
cultivos de esferoides RT4 em Matrigel. (D – F): concentração de glicose, lactato e glutamina, 
respectivamente, no meio de cultura dos cultivos de esferoides RT4 em HydroMatrix. As 
concentrações dos nutrientes e metabólitos foram analisadas pelo analisador bioquímico automático 
2700 YSI. Dados apresentados como a média das concentrações ± desvio-padrão (n=3). 
Fonte: autoria própria. 

 

Nas culturas em HydroMatrix, também houve consumo de glicose. As 

concentrações de glicose no meio variaram de 17,27 mM a 15,27 ± 0,2; 12,55 ± 

0,07; 12,75 ± 1,37 e 11,83 ± 0,15 mM para as culturas iniciadas com 500, 1.000, 

2.000 e 4.000 células/poço (Figura 25D). Consequentemente, a produção de lactato 
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também foi baixa, atingindo o valor máximo de 3,62 ± 0,41 mM (Figura 25E). 

Novamente, a glutamina foi o nutriente mais consumido, variando as concentrações 

no meio de cultura de 1,54 mM a 0,51 ± 0,05; 0,41 ± 0,01; 0,45 ± 0,04 e 0,44 ± 

0,05 mM para as culturas iniciadas com 500, 1.000, 2.000 e 4.000 células/poço 

(Figura 25F). 

A alteração das vias metabólicas tem sido considerada uma das características 

do câncer. As células que compõem os tumores sólidos costumam apresentar uma 

capacidade aumentada de consumo de glicose, quando comparadas às células 

normais. Diferentemente das células normais, que produzem energia principalmente 

por fosforilação oxidativa, as células tumorais produzem energia por meio de 

glicólise aeróbica, em que o ácido pirúvico é transformado em lactato mesmo na 

presença de oxigênio, fenômeno conhecido como Efeito Warburg (HEIDEN; 

CANTLEY; THOMPSON, 2009). O resultado energético dessa via é baixo quando 

comparado ao da fosforilação oxidativa. Para compensar essa produção energética 

e manter as altas taxas proliferativas, as células tumorais costumam superexpressar 

transportadores de glicose (aumenta influxo) e enzimas glicolíticas (PHAN, YEUNG; 

LEE, 2014). Alguns oncogenes, como RAS, MYC e HIF-1 α, estão relacionados com 

a ativação direta ou indireta de genes glicolíticos nas células tumorais 

(MARBANIANG & KMA, 2018). Se o efeito Warburg é causa ou consequência do 

desenvolvimento tumoral, ainda permanece incerto (LIBERTI & LOCASALE, 2016), 

mas estudos recentes mostram que essa preferência por uma via não oxidativa de 

consumo de glicose e consequente produção de lactato pode ser decorrente da 

formação da região de hipóxia no núcleo desses tumores sólidos (FADAKA et al., 

2017).  

Nos resultados obtidos neste trabalho, as células RT4, independentemente da 

tecnologia de cultivo, mostraram preferência pelo consumo de glutamina em vez de 

glicose. Em monocamada, o consumo de glicose foi observado apenas nas culturas 

com maior número de células iniciais (5.000 e 7.500 células/poço), que 

apresentaram também alta atividade proliferativa. O consumo de glicose também foi 

observado nos esferoides RT4 cultivados em Matrigel e HydroMatrix, que foram os 

cultivos 3D que apresentaram os maiores resultados de crescimento celular (seção 

5.1.3.3). As culturas em Matrigel apresentaram maiores valores tanto de consumo 

de glicose quanto de fator de expansão celular. O consumo de glicose nesses casos 
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pode estar associado a um alto requerimento energético devido às maiores taxas de 

proliferação celular.  

De acordo com Lea, Altayyar e Desbordes (2015), as células RT4 crescem na 

dependência de glutamina, diferentemente de outras linhas celulares de câncer de 

bexiga, em que a glicose é de fato a principal fonte de energia (LEA; ALTAYYAR; 

DESBORDES, 2015), justificando, portanto, a preferência pelo consumo de 

glutamina em relação à glicose, em todas as condições de cultivo. Muitas outras 

células tumorais possuem uma alta dependência de glutamina para seu crescimento 

e sobrevivência, como as células não pequenas de câncer de pulmão, câncer de 

mama e de cérebro (MOHAMED et al., 2014; MARQUEZ et al., 2017). O 

metabolismo da glutamina nesses tumores pode estar associado a diversos 

mecanismos, dentre eles, as vias de transdução de sinal e sobrevivência da células 

em um microambiente de estresse metabólico e oxidativo (CHOI & PARK, 2018). 

Novamente, oncogenes como MYC e HIF-1 α são descritos na literatura por também 

participarem na ativação de enzimas envolvidas no metabolismo da glutamina.  

Mesmo demonstrando preferência pelo consumo de glutamina, os esferoides 

RT4 nos cultivos em ULA, HD e HydroMatrix mostraram menor taxa de consumo 

quando comparadas ao 2D. A redução na atividade metabólica dos esferoides é 

relatada na literatura (DESOIZE & JARDILLIER, 2000) e pode estar relacionada com 

a regulação negativa da expressão de enzimas metabólicas envolvidas na quebra e 

transporte dos nutrientes. Essa regulação diferencial foi observada tanto em tumores 

sólidos in vivo quanto em esferoides (WERNER & WERB, 2002) e pode estar 

relacionada a um mecanismo de resistência dessas células a eventuais alterações 

nutricionais no microambiente (ZAHIR & WEAVER, 2004). Já os esferoides RT4 em 

Matrigel apresentaram um perfil de consumo de glutamina semelhante aos cultivos 

2D, o que pode estar associado, novamente, aos maiores valores de fator de 

expansão.  

 
5.1.4 Análise comparativa das técnicas de cultivo 3D  

 

Os principais resultados obtidos na geração e caracterização das culturas 3D 

com células de tumor de bexiga RT4 foram apresentados na Tabela 9 de maneira 

comparativa.  
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Tabela 9 – Comparação dos principais resultados obtidos nas culturas 3D de células 
RT4 empregando diferentes técnicas de cultivo 
 

 Cultivos 3D 

 ULA HD Matrigel HydroMatrix 

Tempo de “esferoidização” 48h 48h 96h 96h 

Número de esferoides por 
poço 

1 1 Vários Vários 

Aumento no tamanho do 
esferoide 

Sim 
(variação baixa) 

Sim 
(variação baixa) 

Sim 
(variação intermediária) 

Sim 
(variação alta) 

Formação de esferoides 
maiores que 300 µm de 

diâmetro 
Sim Sim Não Não 

Arredondamento (Ar)  0,80 < Ar < 0,90 0,80 < Ar < 0,90 

Variável 
0,7 < Ar < 0,90 

ou 
Ar > 0,90 

Variável 
0,7 < Ar < 0,90 

ou 
Ar > 0,90 

Solidez Regulares (>0,95) Regulares (>0,95) Regulares (>0,90) Regulares (>0,90) 

Índice de Esfericidade (IE) 
Elipsoidal/Esférico  

(IE < ou ~ 0,90) 
Elipsoidal/Esférico  

(IE < ou ~ 0,90) 
Esférico  

(IE > 0,90) 
Elipsoidal/Esférico  

 (IE < 0,90 e IE > 0,90) 

Reprodutibilidade dos 
esferoides gerados em uma 

mesma condição 
Alta Alta Média Baixa 

Fator de expansão em 
comparação ao 2D 

Menor Menor Maior Menor 

Presença de células 
apoptóticas em relação ao 

2D 
Não Sim Sim Sim 

Metabolismo em relação ao 
2D 

Reduzido Reduzido Igual Reduzido 

Plaqueamento Fácil Difícil Intermediário Difícil 

Perda de volume por 
evaporação 

Baixa Alta Baixa Baixa 

Manutenção da cultura Fácil Difícil Fácil Fácil 

Monitoramento em tempo 
real 

Fácil Difícil Intermediário Intermediário 

Troca de meio Fácil Difícil Difícil Difícil 

Transferência de placa para 
realização de ensaios de 

eficácia de fármacos 
Não Sim Não Não 

 
Ambas as técnicas de cultivo livre de suportes, microplacas ULA e HD, 

geraram um único esferoide por poço, com tempo de esferoidização de 48 horas. Os 
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esferoides RT4 apresentaram tamanho superior a 300 µm de diâmetro, valor mínimo 

preconizado pela literatura para que algumas das características dos tumores 

sólidos possam ser recapituladas in vitro. Houve aumento no tamanho ao longo do 

cultivo, no entanto, a razão entre o valor final e o inicial foi da ordem de 1,20 em 

ambas as técnicas (variação considerada baixa). Quanto aos parâmetros de forma, 

foram classificados como possuindo uma geometria que variou entre elipsoidal e 

esférica, já que os valores de IE não foram superiores a 0,90, mas se mantiveram 

próximos a esse valor por quase todo o cultivo. Além disso, possuíam contornos 

arredondados e superfície regular. Em ambas as técnicas, houve reprodutibilidade 

entre os poços de uma mesma condição quanto à geração de esferoides com as 

mesmas características de tamanho e forma.  

Os esferoides RT4 em ULA e HD também apresentaram crescimento celular, 

mas com fatores de expansão menores que os cultivos 2D. Consequentemente, o 

consumo de nutrientes também foi menos intensa em relação ao cultivo 2D. No 

entanto, ambos os esferoides consumiram preferencialmente glutamina em 

detrimento à glicose. As técnicas se diferenciaram apenas quanto ao número de 

células apoptóticas presentes nos esferoides (cultivos HD com maior porcentagem 

em comparação aos cultivos em ULA e em monocamada). De modo geral, as duas 

diferentes técnicas utilizadas para a geração dos cultivos livres de suporte – 

flutuação forçada e gota suspensa –, não exerceram influência no processo de 

geração dos esferoides RT4 nem nas características que foram descritas. A análise 

comparativa levou em consideração não só os resultados quantificáveis, obtidos 

com a caracterização, mas também os aspectos técnicos de manipulação das 

culturas, uma vez que isso pode vir a limitar a aplicação dos esferoides em 

plataformas de HTS. O plaqueamento foi considerado difícil nas placas HD, uma vez 

que exigiu muita técnica e treino para o estabelecimento das gotas. O difícil 

manuseio e monitoramento das microplacas HD durante o cultivo foi outra limitação 

observada. Qualquer perturbação mecânica na incubadora, resultando em suaves 

vibrações das prateleiras, danificava a formação dos esferoides ou causava a queda 

das gotas. Além disso, o baixo volume de trabalho dificultou as trocas de meio e 

resultou na rápida evaporação do meio de cultura nessas microplacas, o que 

dificultou as análises de metabolismo. Por fim, a impossibilidade de realizar ensaios 

diretamente nas gotas, exigindo a transferência dos esferoides para outras 

microplacas, foi também considerada como limitante.  
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Com relação aos cultivos dependentes de suporte, em Matrigel e HydroMatrix, 

o tempo de agregação dos esferoides RT4 foi de 96 horas, e houve a geração de 

mais de um esferoide por poço. Houve aumento no tamanho dos esferoides RT4 em 

ambos os cultivos, porém, os esferoides cultivados em HydroMatrix apresentaram 

uma variação de tamanho de até 4 vezes, enquanto que o tamanho dos esferoides 

RT4 em Matrigel aumentou apenas 2,3 vezes aproximadamente. Em nenhuma das 

técnicas, houve formação de esferoides com mais de 200 µm de diâmetro, não 

atingindo os tamanhos considerados ideais para a recuperação de algumas 

características patofisiológicas do tumor. Ambas as técnicas geraram esferoides 

esféricos e com superfície regular, no entanto, foi também nos cultivos em Matrigel 

que houve maior frequência de esferoides com IE superior a 0,90, quando 

comparados com os cultivos em HydroMatrix. Foi no cultivo com esferoides de 

menor tamanho, utilizando Matrigel, que se observaram os maiores valores de fator 

de expansão, sendo superiores também aos observados nas culturas 2D. Os 

esferoides de ambas as técnicas apresentaram células apoptóticas, sendo no 

HydroMatrix a maior incidência.  

Assim como nos cultivos livres de suporte, foi observada uma preferência das 

células por glutamina nos cultivos em Matrigel e HydroMatrix, que também 

consumiram glicose. Esse comportamento provavelmente foi em decorrência do 

elevado crescimento, evidenciado pelos altos valores de fator de expansão. Logo, 

entre as duas técnicas, o maior consumo de ambos os nutrientes foi observado nos 

esferoides RT4 gerados em Matrigel. Quanto aos aspectos técnicos, o 

plaqueamento dos cultivos em HydroMatrix foi classificado como difícil, devido às 

várias etapas de preparação do hidrogel e à temperatura controlada na hora do 

plaqueamento. Para ambas as técnicas, o parâmetro monitoramento foi classificado 

como intermediário, uma vez que as densas redes de polímero muitas vezes 

dificultaram o monitoramento dos esferoides em microscópio. A troca do meio de 

cultura também foi um desafio, uma vez que qualquer perturbação na cultura poderia 

levar a uma ruptura da estrutura polimérica onde os esferoides estavam embebidos.  

Por fim, a formação de mais de um esferoide por poço em ambas as técnicas 

resultou em baixa reprodutibilidade quanto à geração de esferoides com as mesmas 

características de tamanho e forma, não só entre os poços de uma mesma 

condição, como também entre os esferoides de um mesmo poço. No entanto, 

quando se compararam os resultados entre as duas técnicas, notou-se que as 
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culturas em Matrigel geraram esferoides RT4 com maior uniformidade de tamanho e 

forma. 

Segundo Leung et al. (2015), o aprimoramento de técnicas que garantam a 

reprodutibilidade entre os esferoides formados pode contribuir para padronizar e 

aumentar a fidelidade dos perfis de gradiente que são desejáveis nos modelos in 

vitro para a seleção de compostos. Portanto, a geração de esferoides com menos 

variações de forma e tamanho é um dos fatores mais relevantes para a escolha de 

uma boa técnica de cultivo 3D (LEE et al., 2018b). Esferoides com propriedades 

diferentes resultarão em respostas diferentes, aumentando a variabilidade dos 

resultados (ASGHAR et al., 2015; ZANONI et al., 2016). 

Frente ao exposto, para a continuidade do trabalho foi selecionada a técnica de 

flutuação forçada, utilizando microplacas de 96 poços ULA para a geração de 

esferoides em sistemas livres de suporte, e a técnica de cultivo em Matrigel para a 

geração dos esferoides RT4 em sistemas de cultivo dependentes de suporte.  

Os cultivos de esferoides RT4 em ULA e Matrigel foram analisados quanto à 

sensibilidade ao fármaco DOX e ao perfil de expressão de alguns genes que são 

superexpressos nos tumores sólidos. Levando em consideração o tamanho dos 

esferoides formados em cada técnica, as condições selecionadas foram: esferoides 

iniciados com 2.500 células/poço e cultivados por 72 horas para as culturas em ULA, 

e esferoides iniciados com 2.000 células/poço cultivados por 192 horas para as 

culturas em Matrigel.   

 

5.1.5 Sensibilidade dos cultivos 2D e 3D à Doxorrubicina 

 

Os esferoides RT4 gerados pela técnica de flutuação forçada utilizando 

microplacas de 96 poços ULA e pela técnica de cultivo em Matrigel foram expostos a 

diferentes concentrações de DOX, 0; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1,0; 10 e 100 µM, por 

24 horas. Os experimentos também foram realizados com células RT4 cultivadas em 

monocamada para fins comparativos (Figura 26). Logo na concentração de 1,0 µM 

de DOX foi possível observar um grande número de células mortas nas culturas 2D, 

caracterizado pela perda da morfologia natural e diminuição da confluência (Figura 

26A). Tal comportamento era esperado devido à igual exposição de todas as células 

à mesma quantidade de fármaco e à ausência de qualquer barreira física. Nessa 

mesma concentração, algumas alterações morfológicas e de tamanho também 
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foram observadas no esferoides RT4 das culturas em Matrigel (Figura 26C). Os 

esferoides RT4 das culturas em ULA se mostraram morfologicamente mais intactos, 

sofrendo alterações a partir da concentração de 10 µM (Figura 26B). Conforme as 

células vão morrendo, elas se desprendem do esferoide, formando uma nuvem de 

debris e células mortas que envolve a estrutura tridimensional. Esse evento é 

decorrente da ação da DOX, que age em células em estado de proliferação ativa 

(CHITCHOLTAN; SYKES; EVANS, 2012; WEN et al., 2013) que se encontram nas 

camadas mais externas do esferoide.  

 

Figura 26. Cultivos de células RT4 em monocamada, ULA e Matrigel pré e pós-
tratamento com Doxorrubicina 

 

Cultivos de células RT4 pré e pós-tratamento com 1, 10 e 100 μM de Doxorrubicina por 24 horas. 
(A): as células RT4 foram plaqueadas em monocamada com número inicial de 2.000 células/poço e 
cultivadas por 24 horas previamente aos tratamentos. (B): as células RT4 foram plaqueadas em 
microplacas ULA com número inicial de 2.500 células/poço e cultivadas por 72 horas previamente aos 
tratamentos. (C): as células RT4 foram plaqueadas em Matrigel com número inicial de 2.000 
células/poço e cultivadas por 192 horas previamente aos tratamentos. Microscopia de contraste de 
fase em campo claro, objetiva de 10X (A e C) e objetiva de 4X (B), barra de escala = 100 μm. 
Fonte: autoria própria. 
 

As curvas de concentração-resposta obtidas para os cultivos 3D, comparadas 

com as curvas obtidas para o 2D, em triplicata, são mostradas na Figura 27. 

 ULA 

0 µM  1,0 µM  10 µM  100 µM  

Concentração de Doxorrubicina 

A 

B 

C  Matrigel  

Monocamada (2D) 
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Diferenças estatísticas nas curvas de resposta ao fármaco DOX entre as culturas 2D 

e 3D foram observadas somente nos cultivos utilizando microplacas ULA (Figura 

27A). A média dos valores de IC50 para o cultivo em 2D foi de 2,35 ± 0,39 µM, 

enquanto que para as culturas em ULA esse valor foi de 8,62 ± 1,53 µM (Tabela 10). 

Diferentemente dos esferoides em Matrigel, o aumento significativo no valor do IC50, 

de aproximadamente 4 vezes, nesse cultivo 3D indicou menor sensibilidade dos 

esferoides RT4 gerados nesses cultivos ao fármaco testado. Gencoglu et al. (2018) 

relataram que esferoides gerados com células de uma mesma linhagem celular 

podem apresentar diferentes respostas de sensibilidade ao tratamento com fármaco 

dependendo do tipo de técnica 3D utilizado na geração desses esferoides. O 

trabalho foi realizado com um total 27 linhagens, distribuídas entre câncer de mama, 

ovário e próstata, que foram cultivadas como esferoides em géis de polipeptídeos, 

em microplacas e em suspensão.  

 

Figura 27. Viabilidade celular dos cultivos de células RT4 em monocamada, ULA e 
Matrigel após tratamento com Doxorrubicina 
 

 
Curvas de concentração-resposta em escala logarítmica dos cultivos de células RT4 tratados com 0; 
0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1,0; 10; 100 μM de Doxorrubicina por 24 horas. (A): diferenças entre a 
viabilidade celular dos cultivos em ULA (linha avermelhada) e em monocamada (linha azulada) após 
tratamento. (B): viabilidade celular dos cultivos em Matrigel e em monocamada (linha preta) após 
tratamento. A viabilidade celular foi determinada indiretamente por ensaio de luminescência utilizando 
3D CellTiter-Glo (Promega). Resultados apresentados de 3 experimentos independentes. Pontos 
azulados ou avermelhados apresentados como a média das viabilidades celulares ± desvio-padrão 
(n=3). 
Fonte: autoria própria. 

 

ULA x Monocamada (2D)  

Matrigel x Monocamada (2D)  

A 

B 
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Tabela 10 – Média dos valores de IC50 (µM), e desvio-padrão, obtidos nas diferentes 
curvas de concentração-resposta para cada um dos diferentes cultivos 

 

 
2D ULA Matrigel 

IC50 (µM) 2,35 ± 0,39 8,62 ± 1,53* 3,31 ± 1,28 

Soma de quadrados extras com teste estatístico F, com p<0,05.  
* Diferença em relação ao cultivo 2D.   

 

Vários estudos compararam o efeito de fármacos antineoplásicos em culturas 

2D e 3D usando diferentes linhagens celulares tumorais (ADCOCK, 2015; BAEK et 

al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016; WAN et al., 2016), e a maioria aponta para uma 

menor sensibilidade das células aos tratamentos, quando cultivadas em 3D 

(GURSKI et al., 2010; HONGISTO et al., 2013; BRESLIN & O'DRISCOLL, 2016; 

SANT & JOHNSTON, 2017). Esse comportamento pode estar associado a vários 

fatores envolvidos nos chamados “mecanismos de resistência” que podem ser 

observados em tumores sólidos. 

Um desses fatores, por exemplo, é a própria arquitetura 3D dos tumores e 

esferoides, que forma uma verdadeira barreira física à penetração do fármaco, 

devido às fortes interações célula-célula e célula-MEC. Essa característica pode 

levar a diferenças quanto à acessibilidade e disponibilidade do fármaco a todas as 

células que compõem o tumor ou esferoide (EDMONDSON et al., 2014; 

GALATEANU et al., 2016; KAUSHIK et al., 2018, NUNES et al., 2019). A cinética de 

difusão do fármaco é um fator essencial a ser considerado, uma vez que influenciará 

de forma direta a resposta celular dos tumores e esferoides. Nos esferoides, 

trabalhos têm mostrado que essa taxa de difusão é influenciada principalmente pelo 

tamanho, compactação e circularidade (ou esfericidade) desses esferoides (LEUNG 

et al., 2015). Quanto maiores e mais compactos os esferoides, maior a força de 

resistência dessa barreira física e menor a difusão dos fármacos (GONG et al., 

2015). 

O tamanho dos esferoides está associado também à limitação na difusão de 

oxigênio, levando ao possível desenvolvimento de um microambiente hipóxico no 

seu núcleo. Em tumores sólidos, a hipóxia pode levar à ativação de genes 

envolvidos na sobrevivência celular e resistência das células à ação dos fármacos, 

como discutido em muitos trabalhos (TRÉDAN et al., 2007; DASTER et al., 2017; 

MANSOORI et al., 2017; RIFFLE & HEDGE, 2017). A ativação do HIF-1α, devido ao 
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ambiente hipóxico, e a regulação positiva da expressão de outras proteínas 

associadas à resistência de tumores são muitas vezes observadas apenas em 

culturas 3D, e não em 2D (QIN et al., 2016; TERASHIMA et al., 2016).  

Além da difusão limitada do fármaco nas camadas do esferoide e da expressão 

de HIF-1α, Lin et al. (2017) elencam outros mecanismos que podem contribuir para a 

resistência em tumores de bexiga, como o bombeamento ativo dos fármacos para 

fora da células, a decomposição enzimática dos fármacos ou subprodutos do seu 

metabolismo (tornando-os ineficazes), o escape de mecanismos de morte celular 

devido à ação de proteínas antiapoptóticas e a regulação de citocinas ou outros 

compostos que inibem resposta imune.  

A difusão limitada da DOX para todas as células pode ser um dos motivos 

associados à menor sensibilidade dos esferoides RT4 gerados em ULA ao fármaco. 

A formação de uma barreira física pode ter sido resultado do tamanho grande (faixa 

de 400 a 500 µm) e provável compactação (bons resultados obtidos nos parâmetros 

de forma), como mostraram os resultados obtidos pela caracterização. De maneira 

oposta, as células RT4 nas culturas em monocamada foram uniformemente 

expostas à DOX. Nos resultados obtidos na caracterização dos esferoides em 

Matrigel foi observado que, por possuírem tamanhos pequenos (máximo 100 µm), 

estes apresentaram maior número de células proliferativas. Essas células são o 

principal alvo da DOX, o que justifica a maior sensibilidade desses esferoides ao 

tratamento e valores de IC50 próximos aos dos cultivos 2D.  

Com relação aos outros possíveis mecanismos citados, a expressão de HIF-1α, 

de genes antiapoptóticos e genes envolvidos na decomposição enzimática dos 

fármacos e subprodutos foi analisada na seção 5.1.6.  

 

5.1.6 Perfil de expressão gênica dos cultivos 3D 

 

A extensa diversidade genética entre as células de um mesmo tumor surge já 

nos estágios iniciais da tumorigênese (CHEN et al., 2015). Portanto, variações na 

expressão de alguns genes podem ser observadas já em células que compõem 

modelos de tumores sólidos iniciais, como os esferoides. A atuação desses genes 

pode persistir durante a progressão do tumor, estando associada às atividades de 

metástase, como mostrado nos estudos de Campbell et al. (2010) e Stephens et al. 

(2011). Vários outros estudos mostram que alguns genes, que são conhecidos por 
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serem comumente superexpressos nos tumores sólidos, foram mais expressos nos 

esferoides do que nas culturas 2D (BINGEL et al., 2017; PEARCE et al., 2018). Além 

disso, segundo Gencoglu et al. (2018), mesmo que diferentes técnicas de cultivo 

produzam esferoides semelhantes com a mesma linhagem celular, diferenças 

podem ser observadas quanto ao perfil de expressão gênica. Portanto, comparou-se 

o perfil de expressão de alguns genes comumente superexpressos em tumores 

sólidos dos esferoides RT4 em ULA e Matrigel, tendo como referência a expressão 

em cultivos 2D (Figura 28).  

 

Figura 28. Expressão gênica das células RT4 nos cultivos em ULA e Matrigel em 
relação aos cultivos em monocamada 
 

 
Expressão gênica das células RT4 cultivadas em 3D (ULA e Matrigel) em relação ao cultivo em 
monocamada. Esferoides RT4 das culturas em ULA e Matrigel iniciadas com 2.500 e 2.000 
células/poço. (A): expressão do gene HIF-1α; (B): expressão do gene TGFβ-1; (C): expressão do 
gene IFIT5; (D): expressão do gene MDR-1; (E): expressão do gene IL23; (F): expressão do gene 
ALDH1A1; (G): expressão do gene H-RAS. Dados mostram as médias relativas de expressão ± 
desvio-padrão de 3 ensaios independentes (n=3).  
Fonte: autoria própria. 

 

Dentre os 7 genes possivelmente superexpressos em tumores sólidos 

analisados neste trabalho, o cultivo de esferoides RT4 em Matrigel apresentou maior 

expressão para 6 deles (valores aproximados): HIF-1α (2 vezes), IFIT5 (3,5 vezes), 
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MDR-1 (2 vezes), IL23 (1,5 vezes), ALDH1A1 (1,5 vezes) e H-RAS (1,5 vezes). Os 

esferoides RT4 em ULA apresentaram maiores níveis de expressão apenas para os 

genes ALDH1A1 (1,5 vezes) e H-RAS (2 vezes).  

O gene HIF-1α codifica HIF-1α, que é ativado em condições de hipóxia. A 

geração de um núcleo com baixa disponibilidade de oxigênio e células necróticas é 

uma das principais características de tumores sólidos. Esse fator, como discutido 

anteriormente, está associado à regulação positiva da expressão de outras proteínas 

associadas à resistência de tumores, como os fatores antiapoptóticos e reguladores 

da angiogênese (ROHWER & CRAMER, 2011). Como os esferoides RT4 produzidos 

em ULA apresentaram tamanho entre 300 e 500 µm e menor sensibilidade ao 

tratamento com DOX, esperava-se maior expressão desse gene nesses esferoides 

quando comparados aos cultivos 2D (QIN et al., 2016; TERASHIMA et al., 2016). No 

entanto, os resultados mostraram que não houve maior expressão de HIF-1α nos 

esferoides RT4 gerados em ULA quando comparados às culturas em monocamada 

(Figura 28A). Mesmo apresentando tamanhos maiores e aparente grau elevado de 

compactação, a difusão de oxigênio pelas camadas que compõem o esferoide RT4 

parece não ter sido um limitante, como inferido anteriormente.  

Já nos esferoides RT4 gerados em Matrigel, o HIF-1α foi quase duas vezes 

mais expresso; esses esferoides não foram menos sensíveis ao tratamento de DOX 

nem apresentaram tamanhos maiores que 100 µm. A geração de uma região de 

hipóxia nesses esferoides pode estar associada a outros dois fatores: a uma alta 

taxa de consumo de oxigênio pelas células proliferativas da camada externa, uma 

vez que os resultados de caracterização mostraram que esses esferoides 

apresentaram altos valores de expansão celular (alta taxa proliferativa); ou ao tempo 

de cultivo. Uma vez que os ensaios de expressão gênica nos cultivos em ULA foram 

realizados em esferoides RT4 com 72 horas de cultivo e, nos cultivos em Matrigel, 

em esferoides com 192 horas de cultivo (120 horas a mais), o tempo de cultivo pode 

ter influenciado na geração de uma região de hipóxia nos esferoides RT4. 

Os genes TGFβ-1 e IFIT5 estão relacionados à transição epitélio-mesênquima 

em tumor de bexiga (HUANG et al., 2019). Em nenhum cultivo 3D foi observada 

maior expressão do gene TGFβ-1, e apenas os esferoides RT4 em Matrigel 

apresentaram maior expressão de IFIT5 (aproximadamente 3 vezes) em relação à 

cultura 2D (Figura 28B). A transição epitélio-mesenquimal (TEM) é um processo 

fisiológico reversível e está relacionado à atividade de metástase no tumor, 
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recuperação de características de células-tronco e resistência a fármacos. Durante a 

TEM, ocorre a perda de marcadores epiteliais, como E-caderinas, e aumento na 

expressão dos repressores transcricionais ZEB1 e ZEB2 (do inglês, zinc finger E-

box-binding homeobox 1 e 2) (TRAN et al., 2013). As células perdem a polaridade e 

o potencial de adesão célula-célula e célula-MEC, e passam a demonstrar 

capacidade migratória e invasiva (MCCONKEY et al., 2009). A TGFβ-1 pertence a 

uma família de proteínas que regulam atividades celulares como proliferação celular, 

diferenciação, apoptose, interações com MEC e reatividade imune (MASSAGUÉ, 

2008). O papel dessa proteína no mecanismo de TEM foi recentemente descrito nos 

tumores de bexiga (LIU et al., 2015). No entanto, Stojnev et al. (2019) mostraram 

recentemente que a alta expressão dessa proteína está fortemente associada a um 

estágio mais invasivo do tumor de bexiga. Portanto, mesmo que os esferoides RT4 

gerados pudessem recapitular o mecanismo de TEM dos tumores sólidos, 

dificilmente observaríamos altas expressões de TGFβ-1, uma vez que as células 

RT4 são originadas de um tumor com baixo grau de agressividade. 

O papel do IFIT5 foi relacionado à via de promoção da TEM em câncer renal e 

de próstata. O complexo IFIT5 seria responsável por degradar precursores de 

microRNAs como o pré-miR363, pré-miR101 e pré-miR128, que, por sua vez, são 

supressores da via TEM (LO et al., 2019). A associação com câncer de bexiga foi 

feita por Huang et al. (2019), que mostram que o IFIT5 pode degradar o miR99, que, 

por sua vez, é responsável por ativar a CAM1, promotora da TEM em câncer de 

bexiga. Não houve maior expressão de IFIT5 nos esferoides RT4 em ULA (Figura 

28C). Já as culturas em Matrigel apresentaram maior expressão em relação às 

culturas 2D. Sabe-se que as propriedades físicas e químicas da MEC podem alterar 

o comportamento das células tumorais in vivo, como, por exemplo, a capacidade de 

migração e invasão (BONNANS; CHOU; WERB, 2014; MOUW; OU; WEAVER, 

2014). As alterações na rigidez da MEC, em função da deposição de proteínas, por 

exemplo, exercem influências por meio da mecanotransdução (HANDORF et al., 

2015), maquinaria molecular celular interna pela qual as células respondem aos 

sinais físicos, convertendo-os em sinais elétricos ou químicos (PETRIDOU; SPIRÓ; 

HEISENBERG, 2017). Possivelmente, a presença de uma matriz, como o Matrigel, 

pode ter estimulado um aumento na proporção de células RT4 com compartamentos 

mais mensenquimal nesses esferoides, explicando a maior expressão do gene IFIT5 

com relação à cultura 2D e às outras culturas 3D sem hidrogel (GRINNELL, 2000).  
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O mesmo perfil de expressão foi observado para o gene MDR-1: não houve 

maior expressão nos esferoides RT4 em ULA, mas houve nos esferoides em 

Matrigel (Figura 28D). O gene MDR-1 codifica a P-gp, uma transportadora de 

membrana que é capaz de remover compostos de dentro das células, como a DOX 

(ZAHREDDINE & BORDEN, 2013), e faz parte do mecanismo de resistência a 

múltipla drogas (ROH et al., 2018). Estudos mostram que há maior expressão da P-

gp em esferoides tumorais (WARTENBERG, 2003), o que corrobora os dados 

obtidos para esferoides RT4 em Matrigel, que apresentaram uma expressão cerca 

de 2 vezes maior que as culturas 2D. No entanto, o mesmo era esperado para as 

culturas em ULA, uma vez que estas se mostraram menos sensíveis à DOX, e a 

glicoproteína-P poderia estar envolvida no baixo acúmulo de DOX dentro das 

células. A maior expressão de MDR-1 também foi relacionada a uma maior 

expressão de HIF-1α em esferoides de câncer de mama MCF-7 (DOUBLIER et al., 

2012).  

O gene IL23 codifica a interleucina-23, responsável por ativar genes 

antiapoptóticos em tumores de bexiga (LI et al., 2017). As interleucinas estão 

envolvidas na ativação de alguns genes antiapoptóticos que codificam as proteínas 

cFLIP (do inglês, cellular FLICE-like inhibitory protein), FLAME-1 (do inglês, FADD-

like antiapoptotic molecule 1) e Bcl-xL (TODARO et al., 2007), agindo na cadeia 

STAT-3 (do inglês, signal transducer and activator of transcription 3), que promove 

sobrevivência tumoral, proliferação, invasão e angiogênese. Li et al. (2017) 

associaram a maior expressão de IL23 à resistência em tumores de bexiga. A maior 

expressão de IL23 em cultivos em Matrigel (Figura 28E) não corrobora os resultados 

de atividade apoptótica obtidos anteriormente, uma vez que, em 192 horas de 

cultivo, houve aumento na atividade apoptótica desses cultivos (Figura 23).  

Por fim, a expressão dos genes ALDH1A1 e H-RAS foi maior em ambos os 

cultivos 3D, quando comparados ao 2D (Figura 28F e G). O gene ALDH1A1 codifica 

o membro A1 da retinaldeído desidrogenase 1 (ALDH1A1), uma enzima que está 

envolvida em diversos processos tumorais, como metástase, latência e recorrência, 

e é utilizada como marcador da plasticidade tumoral, ou seja, na identificação de 

CTTs (ROBERTSON et al., 2010; CLEVERS, 2011; FRANCO et al., 2016). 

Basicamente, as enzimas dessa família catalisam a oxidação de substratos aldeídos 

endógenos (gerados durante metabolismo de aminoácidos, álcoois, lipídios e 

vitaminas) e exógenos (que podem ser provenientes do metabolismo de fármacos, 
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como os citotóxicos) aos seus correspondentes ácidos carboxílicos (KIEFER et al., 

2012). Por essa razão, as enzimas ALDH, principalmente as ALDH1A1, são 

referidas por exercer uma ação desintoxicante, uma vez que protegem as células da 

ação citotóxica desses aldeídos provenientes do metabolismo dos fármacos 

(VASILIOU & NEBERT, 2005). Em modelos xenográficos tumorais, foi observada a 

oxidação e inativação de fármacos, como a ciclofosfamida, pelas enzimas ADLH 

(MATSUI et al., 2008; HIRST et al., 2018). 

Portanto, a superexpressão dos genes ALDH1A1 em células tumorais está 

relacionada a um perfil de resistência. A expressão de ALDH1A1 já foi reportada em 

todas as linhagens celulares de carcinoma urotelial, e, considerando um cultivo de 

células RT4, cerca de 4,0% são positivas para a expressão de ALDH1A1 (INOUE et 

al., 2017). A menor sensibilidade à DOX observada nos esferoides RT4 em ULA 

pode estar associada a essa maior expressão (1,5 vezes) de ALDH1A1. Além disso, 

há relatos com a linhagem celular de câncer cervical mostrando que os esferoides 

gerados com essas células têm maior expressão de ALDH1A1 que os cultivos em 

2D (VALENCIA-GONZALES et al., 2019).  

Trabalhos têm mostrado que a superexpressão de ALDH1A1 provavelmente 

ocorre nas subpopulações de CTTs presentes nos tumores. De fato, a ALDH é 

altamente expressa em CTTs de tumores de bexiga (LI et al., 2017). A propriedade 

de resistência das CTTs em tumores de bexiga do tipo papilar é considerada uma 

das principais responsáveis pelas altas taxas de resistência e recorrência desse 

câncer (TRAN et al., 2010). O surgimento de células com esse fenótipo de 

plasticidade nos estágios avançados do tumor pode estar associado a um fenômeno 

de transformação das células tumorais de bexiga adultas em CTTs através dos 

mecanismos de TEM, desdiferenciação e hipóxia (BRYAN, 2011). Os trabalhos de 

Kurtova et al. (2015) com células de tumor de bexiga mostraram uma espécie de 

recrutamento de CTTs quiescentes estimulado por danos induzidos pela 

quimioterapia. Esse mecanismo pode estar envolvido com o fenômeno de replicação 

inesperada de células tumorais que acontece, em alguns casos, entre os ciclos de 

quimioterapia no paciente. Kondo (2007) mostrou que muitas linhagens celulares de 

leucemia, câncer de mama e cérebro podem conter CTTs. Nos tumores neurais, o 

número de CTTs pode variar de 1 a 30% (GILBERT & ROSS, 2009). Os 

experimentos realizados neste trabalho são insuficientes para identificar a presença 

de CTTs nos esferoides RT4, no entanto, Falso, Buchholz e White (2012) já isolaram 
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com sucesso CTTs de células das linhagens de câncer de bexiga TCCSUP, T24 e 

5637.  

Outro mecanismo atribuído à resistência nos tumores de bexiga é a inibição da 

morte celular programada (apoptose) (LI et al., 2017). Estudos mostram que células-

tronco normais com mutação nos genes H-RAS podem se transformar em CTTs de 

câncer de bexiga, que se desenvolvem em um tumor superficial não invasivo 

(CORDON-CARDO, 2008). O gene H-RAS codifica a proteína transformadora p21 

que está envolvida no mecanismo de reparo dos danos causados ao DNA (WANG; 

ZHANG; CHEN, 2019). A DOX é um quimioterápico da família das antraciclinas, uma 

intercalante de DNA que interfere na atividade de enzimas envolvidas na replicação 

do DNA durante o ciclo celular, como a topoisomerase II. Por essa razão, sua ação é 

mais expressiva em células que se encontram em estado proliferativo (WEN et al., 

2013). A DOX também age gerando EROs, que causarão danos no DNA 

(WIGERUP; PAHLMAN E BEXELL, 2016). Tanto a inibição da topoisomerase II 

quanto a formação de EROs podem conduzir a célula tumoral à apoptose. Portanto, 

um dos mecanismos de resistência das células tumorais à ação de fármacos, como 

a DOX, pode estar relacionado à maior expressão de genes antiapoptóticos, como a 

proteína p21 codificada pelo gene H-RAS. A proteína p21 age bloqueando o ciclo 

celular em G1 para que o reparo do DNA seja realizado e a célula não entre em 

apoptose (WANG; ZHANG; CHEN, 2019). Nesse contexto, pode-se inferir que a 

baixa sensibilidade à DOX observada nos esferoides RT4 gerados em ULA pode 

também estar associada à expressão do gene H-RAS, que foi 2 vezes mais 

expresso nessas culturas do que nas culturas 2D (Figura 28G).  

Como já discutido, os mecanismos de resistência em tumores podem estar 

associados a diferentes fatores. Portanto, além da ação desintoxicante da ALDH1A1 

e da alta atividade antiapoptótica da proteína p21, a sensibilidade à DOX observada 

nos esferoides RT4 gerados em ULA também pode envolver outros processos que 

exigem análises moleculares e fenotípicas mais profundas. 

Os resultados obtidos na primeira parte do trabalho mostraram que diferentes 

sistemas e técnicas de cultivo 3D de fato levaram à geração de esferoides RT4 com 

diferentes características, não só as relacionadas aos aspectos morfológicos, de 

crescimento celular e metabolismo, mas também as relacionadas à sensibilidade a 

fármacos neoplásicos e expressão gênica. Enquanto nos cultivos em ULA 

geraram-se esferoides únicos, de grande tamanho e que mimetizaram uma possível 



	 	 	 	

	

141	

resposta de resistência ao tratamento com DOX, nos cultivos em Matrigel, os 

esferoides pareceram recapitular um perfil de expressão gênica mais fiel ao que se 

pode esperar de um tumor sólido.  

 

	

5.2 CULTURAS 3D COM CÉLULAS PRIMÁRIAS HUMANAS DE CÂNCER DE 

BEXIGA 

 

Após a geração e caracterização de esferoides com a linhagem celular RT4 em 

diferentes sistemas e técnicas de cultivo 3D, a segunda etapa do projeto focou no 

estabelecimento de cultivos 3D utilizando células primárias de tumor de bexiga 

humano provenientes de modelos PDX. Para isso, combinaram-se as técnicas de 

cultivo 3D selecionadas anteriormente. O principal foco dessa segunda etapa foi 

comparar respostas de sensibilidade a fármacos obtidas nesses cultivos 3D in vitro 

com os resultados obtidos in vivo, com o PDX de origem.  

 

5.2.1 Geração dos cultivos 3D BL0293 e BL0808 

 

A expansão das células tumorais de pacientes em modelos in vivo, como nos 

PDX, antes de cultivá-las in vitro pode ser uma estratégia interessante devido à 

limitação quanto à disponibilidade de material proveniente de biópsias (YOSHIDA, 

2020). No entanto, após a expansão, as massas tumorais serão constituídas não só 

por células tumorais humanas, mas também por células estromais de origem murina. 

Métodos eficientes de processamento desses tumores após coleta são importantes 

na tentativa de isolar as células tumorais humanas das estromais. Por essa razão, 

primeiramente, testaram-se diferentes protocolos para a digestão dos tumores PDX 

BL0293 e BL0808 coletados, que foram combinados com técnicas de isolamento 

das células tumorais (MITRA & MISHRA, 2013; TURIN et al., 2014; DOHMEN et al., 

2015; OWEN et al., 2016; JANIK et al., 2016).  

A melhor estratégia envolveu a digestão parcial das massas tumorais com 

solução contendo as enzimas Colagenase tipo I e Dispase a 37 °C. As enzimas 

permitiram digestão do tecido conjuntivo, mas o tempo de incubação reduzido 

impediu que os aglomerados tumorais fossem dissociados em células individuais. O 



	 	 	 	

	

142	

resultado foi uma suspensão de células estromais individuais e aglomerados 

maiores de células tumorais (Figura 29A).  

 

Figura 29. Células tumorais e estromais primárias provenientes dos modelos PDX de 
câncer de bexiga 

 
(A): agregados de células tumorais BL0293 e células estromais individuais após digestão química. 
(B): agregados de células tumorais BL0293 após ciclos de centrifugação para exclusão das células 
estromais; (C): células tumorais BL0293 individuais após dissociação completa dos agregados com a 
enzima Tripsina. (D): cultivo em monocamada das células tumorais BL0293 em lâminas e coradas 
com Hematoxilina e Eosina. (E): cultivo em monocamada das células tumorais BL0808 em lâminas e 
coradas com Hematoxilina e Eosina. Células tumorais = tom arroxeado/azulado. Fibroblastos = tom 
rosado. Microscopias de contraste de fase em campo claro, objetiva de 4X e barra de escala = 100 μ
m (A), objetiva de 10X e barra de escala de 100 μm (B, C), objetiva de 40X, barra de escala = 100 μ
m (D, E). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4). 
 

Utilizando filtros e ciclos rápidos de centrifugação (30 segundos a 1 minuto), foi 

possível separar os aglomerados tumorais da maioria das células estromais 

individuais (Figura 29B). Os aglomerados tumorais foram então dissociados em 

células individuais utilizando solução enzimática de tripsina (Figura 29C). Após 

coloração com solução de H&E, foi possível observar a predominância de células 

tumorais (arroxeadas ou azuladas) em comparação com fibroblastos (rosados) tanto 

nas culturas de células BL0293 quanto nas culturas BL0808 (Figura 29D, E).  

Com base nos resultados obtidos na primeira etapa do projeto com a linhagem 

RT4, a técnica selecionada para o cultivo 3D das células BL0293 e BL0808 foi a de 

flutuação forçada em microplacas de 96 poços ULA de fundo côncavo. Optou-se 

também pela estratégia de suplementar o meio de cultura RPMI padrão com 
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Matrigel, uma vez que foi mostrado que esse hidrogel pode ter influenciado o perfil 

de expressão das células tumorais RT4, ao mimetizar algumas das condições 

químicas da MEC. Para que fosse gerado apenas um esferoide por poço, conferindo 

maior reprodutibilidade, foram utilizadas concentrações de Matrigel inferiores à 

utilizada nas culturas RT4. As concentrações de 1,0; 2,0; 5,0 e 10% (v/v) de Matrigel 

foram testadas nas culturas de células BL0293 com número inicial de 1.000 

células/poço. Como controle, as células BL0293 também foram cultivadas em meio 

de cultura RPMI padrão sem suplementação de Matrigel (Figura 30). 

 

Figura 30. Cultivos das células BL0293 em microplacas ULA com e sem Matrigel em 
24 e 168 horas de cultivo 
 

 
(A): meio de cultura McCoy padrão. (B): meio de cultura padrão suplementado com 5% de Matrigel 
(v/v). Microscopia de contraste de fase em campo claro, objetiva de 10X, barra de escala = 500 μm. 
Fonte: autoria própria. 
 

De acordo com as microscopias obtidas em 24 e 168 horas, não houve 

agregação das células BL0293 e formação de esferoides nos cultivos apenas com 

meio de cultura sem suplementação de Matrigel. A geração de agregados tumorais 

com células primárias provenientes de modelos PDX de câncer de bexiga era já uma 

dificuldade relatada pelo grupo de pesquisa do Professor Pan, que realizou os 

experimentos. O uso de Matrigel auxiliou na agregação das células, e foi possível 

gerar esferoides BL0293 (Figura 30B). Visto que nas concentrações de 1 e 2% os 

agregados ainda encontravam-se ligeiramente frouxos durante a manipulação e que 

na concentração de 10% já houve uma redução no tamanho do agregado, a 

condição de 5% (v/v) de Matrigel em meio de cultura RPMI padrão foi selecionada.  
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As células BL0293 e BL0808 foram, portanto, cultivadas em meio de cultura 

RPMI padrão suplementado com 5% de Matrigel (v/v), com números iniciais de 

1.000, 2.000, 4.000 e 8.000 células/poço, durante 240 horas (Figura 31).  

 

Figura 31. Cultivos 3D dos esferoides BL0293 em microplacas ULA com 5% Matrigel 
ao longo de 240 horas de cultivo 
 

 
Meio de cultura RPMI padrão suplementado com 5% de Matrigel. Microscopia de contraste de fase de 
campo claro, objetiva de 10X, barra de escala = 500 μm. 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4). 
 

Nos cultivos dos esferoides BL0293, foi possível observar o processo de 

agregação das células já nas primeiras 48 horas de cultivo em todos os números 

iniciais de células utilizados (Figura 31). Um único esferoide se formou em cada 

poço, porém, células individuais ou pequenos aglomerados de células ao redor dos 

esferoides foram observados a partir de 144 horas de cultivo nas culturas iniciadas 

com 4.000 e 8.000 células/poço. Os esferoides BL0293 das culturas iniciadas com 

1.000 células/poço foram os que se mantiveram mais íntegros até o final do cultivo.  
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Nos cultivos dos esferoides BL0808, notou-se um grau de agregação menor 

nas primeiras 48 horas de cultivo quando comparados aos esferoides BL0293 

(Figura 32).  

 
Figura 32. Cultivos 3D dos esferoides BL0808 em microplacas ULA com 5% Matrigel 
ao longo de 240 horas de cultivo 

 

 
Meio de cultura RPMI padrão suplementado com 5% de Matrigel. Microscopia de contraste de fase de 
campo claro, objetiva de 10X, barra de escala = 500 μm. 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4). 
 

Contudo, foi possível formar esferoides únicos em todos os números iniciais de 

células utilizados, sendo os melhores resultados observados nas culturas iniciadas 

com 1.000 e 2.000 células. Novamente foram observados esferoides menos íntegros 

com espalhamento de células individuais e pequenos aglomerados nos cultivos 

iniciados com 4.000 e 8.000 células no tempo de 240 horas de cultivo. 

O processo de esferoidização nas primeiras horas de cultivo, que envolve 

principalmente as interações entre as E-caderinas da membrana celular (LIN et al., 

2006; SMYREK et al., 2019) e leva à formação de esferoides com maior grau de 

compactação, parece ter ocorrido de maneira menos eficiente nos cultivos 3D das 
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células primárias quando comparadas aos cultivos 3D da linhagem RT4. Apesar de 

serem provenientes do mesmo tipo de câncer, as células BL0293 e BL0808 se 

comportaram de maneira diferente das RT4 e não demonstraram capacidade de se 

agregar espontaneamente, como observado na Figura 25A. Muito provavelmente, 

houve ou baixa produção de MEC nas culturas dos esferoides BL0293 e BL0808 

(como fibronectina) ou baixa expressão de genes relacionados à interação 

célula-célula (GENCOGLU et al., 2018). A suplementação do meio de cultura com 

5% de Matrigel auxiliou a agregação, mas não garantiu a estabilidade dos esferoides 

ao longo do tempo, papel desempenhado, por sua vez, pela interação das proteínas 

do citoesqueleto com as proteínas presentes na MEC secretada (SART et al., 2014). 

Como consequência, foi observado o espalhamento das células ao longo do cultivo. 

Como discutido anteriormente, optou-se pela suplementação de uma baixa 

concentração de Matrigel nas culturas dos esferoides BL0293 e BL0808 para não 

limitar o tamanho desses esferoides, como foi observado nas culturas RT4 

embebidas em 50% de Matrigel. Um aumento da concentração de Matrigel talvez 

pudesse levar a um aumento na agregação e possível compactação dos esferoides 

BL0293 e BL0808, no entanto, é importante destacar que o processo de formação e 

compactação dos esferoides não se limita a um simples aumento de viscosidade, 

sendo importantes outras características macromoleculares, como demonstrado nos 

trabalhos de Leung et al. (2015) com diferentes tipos celulares.  

 

5.2.2 Caracterização dos cultivos 3D BL0293 e BL0808 

 

Os esferoides BL0293 e BL080 gerados foram caracterizados quanto aos 

parâmetros morfológicos (tamanho e forma), de crescimento e organização celular 

para que fosse possível selecionar as melhores condições (tempo e número de 

células) a serem utilizadas nos ensaios de resposta aos fármacos antineoplásicos. 

 

5.2.2.1 Tamanho e parâmetros de forma 

 

Os diâmetros médios dos esferoides BL0293 plaqueados com 1.000, 2.000, 

4.000 e 8.000 células/poço variaram de 321 ± 20 a 770 ± 44 µm, 451 ± 64 a 966 ± 

74, 631 ± 17,51 a 1274 ± 183,73 e 960 ± 154 a 1225 ± 250 µm, respectivamente, 

representando uma variação de 2,39; 2,14; 2,02 e 1,27 vezes (Figura 33A).  
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Figura 33. Diâmetro dos esferoides BL0293 e BL0808 ao longo de 240 horas de 
cultivo 
 

 
(A): esferoides BL0293. (B): esferoides BL0808. Diâmetro de Ferret calculado pelo software ImageJ. 
Dados apresentados como a média dos diâmetros ± desvio-padrão (n=3). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4). 
 

Já os esferoides BL0808 iniciaram os cultivos com um diâmetro médio maior 

em comparação com os esferoides BL0293, possivelmente devido ao menor grau 

aparente de compactação (Figura 33B). No entanto, os esferoides BL0808 

apresentaram variações menores de diâmetro ao longo do cultivo (inferiores a 1,77 

vezes) em todas as condições analisadas, iniciando com 477 ± 30, 548 ± 12, 788 ± 

90 e 1077 ± 33 µm e finalizando com 846 ± 22, 855 ± 36, 902 ± 31 e 1124 ± 58 µm, 

nas culturas iniciadas com 1.000, 2.000, 4.000 e 8.000 células/poço, 

respectivamente. 

Foram considerados como melhores resultados os esferoides produzidos com 

número inicial de 1.000 células/poço, uma vez que atendem aos requisitos de 

tamanho (faixa de 300 a 500 µm) relatados na literatura (IVANOV et al., 2014; 

PATRA et al., 2016; WAN et al., 2016; VOISSIERE et al., 2017). Os esferoides do 

tumor devem ser grandes o suficiente para permitir o gradiente químico e pequenos 

o suficiente para não desenvolver aberrações, como um núcleo necrótico 

secundário, que pode afetar a precisão do teste de eficácia do medicamento 

(RIFFLE & HEGDE, 2017). 

Os resultados quanto aos parâmetros de forma foram apresentados na figura 

29.  
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Figura 34. Parâmetros de forma dos esferoides BL0293 e BL0808 ao longo de 240 
horas de cultivo 
 

 
(A – C): arredondamento, solidez e índice de esfericidade, respectivamente, dos esferoides BL0293. 
(B): arredondamento, solidez e índice de esfericidade, respectivamente, dos esferoides BL0808. Os 
parâmetros foram calculados pelo software ImageJ. Dados apresentados como a média dos 
parâmetros ± desvio-padrão (n=3). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4). 
 

Apesar do aparente baixo grau de compactação, os valores de 

arredondamento (quanto a área projetada se aproxima de um círculo 

matematicamente perfeito) foram superiores a 0,80 em ambos os cultivos, BL0293 e 

BL0808 (Figura 34A e D). As culturas de células BL0293 iniciadas com 1.000 e 

2.000 células/poço mantiveram os valores de arredondamento superiores a 0,90 a 

partir de 96 horas de cultivo e apresentaram os maiores valores no fim de 240 horas 

de cultivo: 0,97 ± 0,0 e de 0,93 ± 0,02, respectivamente. Nas culturas com BL0808, o 

maior valor atingido ao final de 240 horas foi de 0,95 ± 0,03 nas culturas iniciadas 

com 1.000 células/poço. As culturas iniciadas com 2.000 e 4.000 células/poço 

também alcançaram valores superiores a 0,90 ao fim do cultivo. 

No caso do parâmetro solidez, ambos os cultivos 3D geraram esferoides com 

valores superiores a 0,90 ao longo das 240 horas de cultivo (Figura 34B e E). Os 
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menores valores no final do experimento foram registrados para as culturas BL0293 

com 4.000 e 8.000 células/poço iniciais, 0,91 ± 0,01 e 0,93 ± 0,04, e para as culturas 

BL0808 com 8.000 células/poço iniciais, 0,90 ± 0,03. O último parâmetro analisado, 

o índice de esfericidade (IE), apresentou menores oscilações nos valores médios 

nas culturas iniciadas com 1.000 e 2.000 células/poço com ambas as células (Figura 

34C e F). Nas culturas BL0293, valores superiores a 0,90, indicando aproximação de 

uma forma esférica, foram registrados apenas nos cultivos iniciados com 1.000 e 

2.000 células/poço após 168 horas de cultivo. Os cultivos iniciados com 4.000 e 

8.000 células/poço não apresentaram valores de IE superiores a 0,90 durante todo o 

cultivo, chegando a valores de 0,68 ± 0,07 e 0,78 ± 0,01, o que indica a formação de 

agregados de forma mais elipsoide. Já nas culturas 3D com células BL0808, os 

esferoides formados com 1.000, 2.000 e 4.000 células/poço foram os que 

apresentaram valores de IE mais próximos a 0,90, no entanto, em nenhuma 

condição foram registrados valores de IE superiores a 0,90. Esferoides que 

apresentam formas não esféricas ou irregulares, além de baixos valores de solidez e 

arredondamento, são considerados mais instáveis e passíveis de apresentarem 

maior variabilidade nos ensaios realizados (THOMA et al., 2014; WEISWALD; 

BELLET; DANGLES-MARIE, 2015; ZANONI et al., 2016).  

 

5.2.2.2 Crescimento e viabilidade celular  

 

Em todas as condições dos cultivos de esferoides BL0293, foi observado 

aumento no número de células, sendo um indicativo da presença de células em 

estado proliferativo (Figura 35A). O fator de expansão foi de 17,16; 6,83; 6,80 e 4,76 

vezes nas culturas iniciadas com 1.000, 2.000, 4.000 e 8.000 células/poço, 

respectivamente. Somente as culturas iniciadas com 4.000 e 8.000 células/poço 

apresentaram um declínio no número de células a partir de 192 e 144 horas, 

respectivamente. O maior número de células alcançado, 26.250 ± 1.639,36, foi em 

144 horas nas culturas iniciadas com 8.000 células/poço. A viabilidade manteve-se 

acima de 90% durante todo o experimento em todas as condições. Esse dado pode 

corroborar a hipótese de que as células que se espalharam ao redor dos esferoides 

com maior número de células (observadas nas Figuras 26 e 27) não são células 

mortas, mas, possivelmente, resultado de uma perda de estabilidade estrutural em 

decorrência de uma baixa compactação.  
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Figura 35. Crescimento e viabilidade das células BL0293 e BL0808 nos cultivos 3D 
ao longo de 240 horas 
 

 
(A, B): crescimento e viabilidade celular, respectivamente, dos esferoides BL0293. (C, D): 
crescimento e viabilidade celular, respectivamente, dos esferoides BL0808. Número de células 
calculado por meio de contagem em câmara de Neubauer. Viabilidade calculada por meio do método 
de exclusão por Azul de Tripan. Dados apresentados como a média do número de células ou 
viabilidade ± desvio-padrão (n=3). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4). 

 

Nas culturas 3D BL0808, o fator de expansão foi de 11,5; 6,66; 4,62 e 3,0 

vezes nos cultivos iniciados com 1.000, 2.000, 4.000 e 8.000 células/poço, 

respectivamente (Figura 35B). O número máximo de células atingido durante o 

cultivo foi menor do que nos cultivos BL0293 (18.500 ± 3.500 e 22.333 ± 5.346 

células em 144 horas nos cultivos iniciados com 4.000 e 8.000 células/poços, 

respectivamente). Após atingir esses valores, o número de células decresceu em 

ambas as culturas. Não foi observada a fase de declínio nos cultivos iniciados com 

1.000 células/poço. Até 144 horas de cultivo, os valores de viabilidade celular em 

todas as culturas ficaram acima dos 90%. Após esse período, as viabilidades dos 
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cultivos com 2.000, 4.000 e 8.000 células/poço caíram para 72,00 ± 8,18; 75,00 ± 

5,00 e 75,33 ± 5,03%. 

As culturas 3D com células tanto BL0293 quanto BL0808 iniciadas com menor 

número de células/poço, 1.000 e 2.000, geraram esferoides com características 

morfológicas consideradas na literatura como adequadas para serem aplicadas em 

modelos in vitro de seleção de fármacos (LEUNG et al., 2015). Diante dos 

resultados, esferoides de 144 horas gerados nas culturas iniciadas com 1.000 

células/poço foram escolhidos para a continuidade dos ensaios.   

 

5.2.2.3 Presença de células proliferativas e hipóxicas 

 

Os esferoides BL0293 e BL0808 foram avaliados quanto à presença e 

distribuição de células proliferativas e em hipóxia (Figura 36). A presença de células 

proliferativas nos esferoides BL0293 e BL0808 foi confirmada através da 

imunomarcação fluorescente com o anticorpo primário anti-Ki67 humano conjugado 

ao anticorpo secundário FITC, que garante a marcação verde fluorescente (Figura 

36A, C). A proteína Ki-67 encontra-se presente em todas as fases do ciclo celular, 

exceto na fase G0 (interfase), sendo um importante parâmetro histopatológico clínico 

(fração de células Ki-67 positivas em relação às negativas) (WIESNER et al., 2009). 

A presença de células Ki-67 em PDSs, por exemplo, pode indicar a manutenção do 

potencial proliferativo dessas células (ZHANG & TANG, 2018). Muitos trabalhos 

mostram que as células proliferativas concentram-se nas camadas mais externas do 

tumoral sólido (maior disponibilidade de oxigênio e nutriente), no entanto, a 

localização dessas células proliferativas pode estar associada ao tamanho dos 

esferoides. Riffle et al. (2017) mostraram com esferoides de sarcoma de Ewing que 

células Ki-67 positivas foram encontradas por todo o esferoide, inclusive na regiões 

interiores, quando este possuía por volta de 400 µm, como também foi observado 

nos esferoides BL0293 e BL0808 (diâmetros na faixa entre 400 e 500 µm). As 

células Ki-67 positivas restritas à camada superficial apenas foram observadas por 

eles nos esferoides com tamanho superior a 500 µm, formando uma camada de até 

80 µm de espessura (RIFFLE et al., 2017). PDSs de tumor de bexiga gerados por 

Gheibi et al. (2017) apresentam perfil semelhante de distribuição de células Ki67 

positivas em esferoides com altos e baixos valores de diâmetro. 
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Figura 36. Imunomarcação fluorescente dos esferoides BL0293 e BL0808 após 144 
horas de cultivo 

 

 
Anticorpo secundário FITC utilizado para detecção fluorescente (marcação esverdeada) dos 
anticorpos primários anti-HIF-1α e anti-Ki67. Núcleos celulares marcados com Hoechst (marcação 
azulada). (A, B): esferoides BL0293 marcados para as proteínas HIF-1α e Ki67, respectivamente. (C, 
D): esferoides BL0808 marcados para as proteínas HIF-1α e Ki67, respectivamente. Microscopia 
confocal fluorescente, objetiva de 20X, barra de escala = 100 μm. 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4). 
 

Os esferoides BL0293 e BL0808 também foram submetidos à marcação com 

anticorpo primário anti-HIF-1α, conjugado com anticorpo secundário FITC, para 

identificação de células em hipóxia (Figura 36B, D). Nos esferoides BL0293 de 144 

horas, foi possível observar células marcadas para HIF-1α concentradas em uma 

pequena região interna (Figura 36A). Um perfil de coloração semelhante foi 

observado em esferoides gerados com linhagens celulares de câncer de bexiga 

(RINGUETTE-GOULET et al., 2017). De acordo com as imagens de microscopia 

confocal, a quantidade de células HIF-1α positivas parece ser maior no esferoide 
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BL0808, que, por sua vez, possui maior tamanho (Figura 33B). O aumento do núcleo 

hipóxico proporcionalmente ao tamanho do esferoide é relatado na literatura 

(DASTER et al., 2017). Como discutido anteriormente, a difusão diferencial de 

nutrientes e gases pelas camadas que compõem os esferoides é de extrema 

importância na mimetização de diversas propriedades observadas nos tumores 

sólidos in vivo, como a indução da expressão de VEGF-A, Glut1 e CA-IX (do inglês, 

Carbonic anhydrase IX), que promovem a angiogênese (LOBODA; JOZKOWICZ; 

DULAK, 2010) e também estão associados à sobrevivência celular através da 

regulação da reprogramação metabólica e repressão da sinalização e proliferação 

pró-apoptótica (LEEK et al., 2016).  

 

5.2.3 Avaliação da sensibilidade dos cultivos 3D e modelos PDX BL0293 e 

BL0808 à Cisplatina e Gemcitabina 

 

Os esferoides BL0293 e BL0808 cultivados por 144 horas em culturas iniciadas 

com 1.000 células/poço foram tratados com 10 µM dos fármacos antineoplásicos 

Cisplatina, Gemcitabina, e a combinação de ambos por 24, 48 ou 72 horas de 

acordo com o estabelecido no trabalho de Gheibi et al. (2017) (Figura 37). 

 

Figura 37. Viabilidade celular dos esferoides BL0293 e BL0808 após tratamento com 
Cisplatina e Gemcitabina por 24, 48 e 72 horas 

 

 
Concentração dos fármacos: 10 μM. Tempo de incubação: 24, 48 e 72 horas. Controle: esferoides 
cultivados em meio de cultura RPMI padrão. (A): os esferoides BL0293 foram gerados com número 
inicial de 1.000 células/poço e cultivados por 144 horas antes do início do tratamento. (B): os 
esferoides BL0808 foram gerados com número inicial de 1.000 células/poço e cultivados por 144 
horas antes do início do tratamento. A viabilidade celular foi determinada indiretamente por meio de 
quantificação de ATP utilizando 3D CellTiter-Glo (Promega). Teste estatístico para amostras não 
pareadas t de student (p<0,01). Dados apresentados como a média da viabilidade celular ± desvio-
padrão (n=2). 
Fonte: modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4). 
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A viabilidade celular dos esferoides BL0293 diminuiu 50% após 24 horas de 

tratamento com a combinação de Cisplatina e Gemcitabina (Figura 37A). Após 48 e 

72 horas, as viabilidades decresceram para os valores de 22,3 ± 1,7 e 13,3 ± 2,8%, 

respectivamente. Também foi observada maior sensibilidade dos esferoides ao 

tratamento com Gemcitabina, que diminuiu a viabilidade celular para 36,5 ± 11,1% 

após 72 horas de exposição. Não foi observada diferença estatística entre o controle 

e os esferoides tratados com Cisplatina. Com esses resultados, concluímos que os 

esferoides BL0293 PDX foram sensíveis à Gemcitabina e à combinação de 

Cisplatina e Gemcitabina, mas foram resistentes à Cisplatina.  

Resultados semelhantes foram obtidos nos ensaios in vivo utilizando os 

modelos PDX BL0293, como observado na Figura 38A, de experimentos 

previamente realizados pelo grupo do professor Pan. 

 
Figura 38. Alteração no volume dos tumores dos modelos in vivo PDX após 
tratamento com Cisplatina e Gemcitabina 
 

 
Os camundongos foram aleatoriamente designados para os grupos de tratamento (6 por grupo). O 
tratamento se iniciou quando os tumores atingiram volumes de aproximadamente 250 a 500 mm3. 
Grupo 1 (controle/linha preta): camundongos não tratados com os antineoplásicos. Grupo 2 (linha 
azulada): camundongos tratados intravenosamente com 2 mg/kg de Cisplatina (3 doses a cada 7 
dias). Grupo 3 (linha avermelhada): camundongos tratados com 150 mg/kg de Gemcitabina (4 doses 
a cada 7 dias). Grupo 4 (linha esverdeada): camundongos tratados com Cisplatina e Gemcitabina. 
(A): camundongos PDX BL0293. (B): camundongos PDX BL0808. O tamanho do tumor foi 
determinado por uma pinça, e o volume pela Equação: ½ × comprimento × largura2. Os dados foram 
apresentados como média do volume do tumor ± desvio-padrão (n=6).  
Fonte (A): Pan et al., 2015 (autorizado para reprodução em anexos 5 e 6) 
Fonte (B): modificado de Amaral et al., 2020 (autorizado para reprodução em anexos 3 e 4) 

 

O modelo PDX BL0293 foi gerado com tumor de bexiga avançado de paciente 

que não recebeu tratamento anterior à cirurgia, e também foi mais sensível à 

combinação dos quimioterápicos e à Gemcitabina do que as doses individuais de 

Cisplatina. Por 40 dias, os grupos tratados com Gemcitabina e a combinação dos 

fármacos apresentaram volumes médios de massa tumoral próximos a zero. Quanto 
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à Cisplatina, os tumores do PDX BL0293 parecem possuir uma resistência intrínseca 

à ação desse fármaco. O aumento no volume do tumor após esse período nesses 

grupos pode estar associado ao desenvolvimento de resistência (adquirida) dos 

tumores, fenômeno que é usualmente observado também nos pacientes em 

tratamento.  

Os esferoides BL0808 também foram mais sensíveis à combinação de 

Cisplatina e Gemcitabina, e mostraram viabilidade celular de 59,5 ± 13,2; 20,0 ± 6,2 

e 6,8 ± 1,4% após 24, 48 e 72 horas de exposição (Figura 37B). Nas primeiras 24 

horas de tratamento, não foi observada diferença estatística entre os esferoides do 

grupo controle, sem tratamento, e os tratados com Cisplatina ou Gemcitabina 

separadamente. A viabilidade dos esferoides tratados com Cisplatina diminuiu para 

74,0 ± 7,2 e 63,5 ± 9,6% após 48 e 72 horas, mostrando uma sensibilidade parcial 

dos esferoides BL0808 a esse fármaco. Também foram parcialmente sensíveis à 

Gemcitabina após 48 e 72 horas de tratamento, apresentando viabilidade celular de 

70,0 ± 8,4 e 49,7 ± 4,0%.  

Esses resultados também se assemelharam aos dados obtidos in vivo com o 

modelo PDX BL0808 (Figura 38B). O PDX BL0808 foi estabelecido a partir de 

amostra de câncer de bexiga avançado de paciente que foi tratado anteriormente à 

cirurgia com Gemcitabina e Cisplatina (neoadjuvância). Novamente, houve maior 

sensibilidade dos tumores ao tratamento com combinação de Cisplatina e 

Gemcitabina. Apesar de o volume médio dos tumores não ter decrescido, como nos 

modelos BL0293, ele se manteve constante ao longo de 20 dias de tratamento com 

valores abaixo dos tumores do grupo controle. Os tumores dos grupos tratados com 

Cisplatina ou Gemcitabina, separadamente, apresentaram aumento no volume 

médio do tumor, porém, novamente, esses valores ficaram abaixo dos tumores do 

grupo controle, mostrando uma sensibilidade parcial aos tratamentos. Bjersand et al. 

(2015) mostraram que os modelos PDX tendem, de fato, a reproduzir a resistência 

que foi adquirida pelas células tumorais durante o tratamento neoadjuvante do 

paciente. 

A menor sensibilidade dos esferoides e tumores nos modelos in vivo à 

Cisplatina, um agente prejudicial ao DNA, pode estar associada a uma maior 

expressão dos genes NER (do inglês nucleotide excision repair), comumente 

observada em células de câncer de ovário, glioma, bexiga e pulmão (WU et al., 

2003). A Gemcitabina, por sua vez, incorpora-se ao DNA, diminuindo a expressão 
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de duas proteínas-chave do sistema NER: ERCC-1 (do inglês, excision repair cross-

complementation group 1) e XP-A (do inglês, xeroderma pigmentosum 

complementation group A) (YANG et al., 2000). Assim, quando usada em 

combinação, a inibição do sistema NER pela Gemcitabina aumenta a formação de 

adutos de platina no DNA pela Cisplatina (ZHANG et al., 2015). A combinação de 

Cisplatina e Gemcitabina é comumente usada como quimioterapia de primeira linha 

no câncer de bexiga avançado devido à atividade antineoplásica sinérgica (VALLE et 

al., 2015). Essa atividade antineoplásica sinérgica também foi relatada em 

esferoides formados por células de neuroblastoma (BESANÇON et al., 2012). 

Mesmo passando pelo cultivo em monocamada após dissociação dos fragmentos 

tumorais e antes da geração dos esferoides, as células mantiveram o perfil de 

resposta observado nos modelos in vivo. 

Outros trabalhos recentes lançaram mão da técnica de formação de esferoides 

a partir de células provenientes de tumores expandidos em modelos PDX de câncer 

de bexiga (GHEIBI et al., 2017), mama (THEODORAKI et al., 2015) e fígado (SONG 

et al., 2018). Ao realizarem ensaios de sensibilidade com esses esferoides in vitro, 

os autores também observaram respostas semelhantes às obtidas em ensaios 

realizados com os modelos PDX, de onde as células se originaram. Esses dados 

possibilitam inferir que as células tumorais mantiveram nos esferoides in vitro as 

mesmas características fisiopatológicas observadas in vivo, confirmando a 

possibilidade da aplicação dos esferoides como modelos in vitro com boa 

capacidade preditiva para seleção de compostos.  

A otimização dessas técnicas de cultura 3D abre caminho para o 

desenvolvimento de cultivos gerados com células obtidas diretamente de pacientes 

com câncer de bexiga. Os tratamentos personalizados em oncologia surgiram nos 

últimos anos devido a melhorias na caracterização molecular e nas técnicas de perfil 

farmacogenético (FRIEDMAND et al., 2015), no entanto, vários estudos mostraram 

que, em muitos casos, a detecção de mutações tumorais não confirma 

necessariamente a eficácia da terapia (VOEST & BERNARDS, 2016). Por exemplo, 

em um estudo de Pauli et al. (2017), foi relatado que apenas 0,4% das alterações 

somáticas das células cancerígenas são alvos para a quimioterapia aprovada pela 

FDA. Os ensaios funcionais feitos em células tumorais derivadas de pacientes 

cultivadas em sistemas 3D podem fornecer uma análise mais precisa do que 

qualquer abordagem baseada apenas em “omicas” (LEE et al., 2018a). Da mesma 
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forma, estudos recentes relataram correlação positiva entre a resposta de um 

paciente ao tratamento e resultados obtidos em ensaios pré-clínicos usando células 

derivadas do próprio paciente mantidas em culturas 3D (WEEBER et al., 2017; 

VLACHOGIANNIS et al., 2018). 
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6. Conclusão  
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Com base nos resultados obtidos na primeira etapa deste trabalho, voltada à 

comparação de técnicas de cultivo 3D utilizando a linhagem celular RT4, conclui-se 

que: 

 

Ø As técnicas de flutuação forçada (ULA), gota suspensa (HD), e os cultivos 

utilizando os suportes Matrigel e HydroMatrix geraram com sucesso esferoides 

RT4 compactos, regulares, com geometria elíptica/esférica e contornos 

arredondados.  

Ø Nos sistemas de cultivo livres de suporte, o tempo de esferoidização foi de 48 

horas, com a formação de um único esferoide por poço com diâmetro entre 200 

e 600 µm, dependendo do número inicial de células e tempo de cultivo. Além 

disso, os esferoides apresentaram crescimento celular menor ao observado 

nos cultivos 2D e, por consequência, um perfil metabólico também reduzido. 

Ø Nos sistemas de cultivo dependentes de suporte, o tempo de esferoidização foi 

de 96 horas, com a formação de vários esferoides por poço sem uniformidade 

de diâmetro e forma. Não foram formados esferoides com diâmetros superiores 

a 200 µm de diâmetro. 

Ø Os esferoides RT4 em Matrigel apresentaram crescimento celular e perfil 

metabólico superiores aos observados nos cultivos 2D. Já os esferoides RT4 

em HydroMatrix apresentaram crescimento celular e perfil metabólico próximos 

aos observados nos cultivos 2D. 

Ø Dentre os sistemas de cultivo livres de suporte, a técnica de flutuação forçada 

foi considerada a mais adequada devido às características dos esferoides 

formados e aos aspectos técnicos. Dentre os sistemas de cultivo dependentes 

de suporte, os esferoides RT4 em Matrigel foram considerados os mais 

adequados, devido também às características dos esferoides formados e à 

menor variação de tamanho e forma destes quando produzidos em uma 

mesma condição.  

Ø Os esferoides RT4 gerados em ULA foram menos sensíveis ao tratamento com 

DOX quando comparados aos cultivos 2D. Já os esferoides formados em 

Matrigel apresentaram comportamento semelhante ao observado nos cultivos 

2D.  

Ø Os esferoides RT4 em ULA apresentaram maior expressão dos genes 

ALDH1A1 e H-RAS em relação aos cultivos 2D. A superexpressão desses 
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genes tem sido relacionada como um dos principais mecanismos de resistência 

e reincidência de tumores de bexiga. 

Ø Os esferoides RT4 em Matrigel apresentaram maior expressão da maioria dos 

genes analisados (HIF-1α, IFIT5, MDR-1, IL3, ALDH1A1 e H-RAS) em relação 

aos cultivos 2D, indicando melhor recapitulação do perfil de expressão gênica 

observado no tumor in vivo.  

 

Com base nos resultados obtidos na segunda etapa deste trabalho com os 

cultivos 3D de células primárias de tumor de bexiga humano derivadas de modelos 

PDX, conclui-se que: 

 

Ø A técnica de cultivo utilizando microplacas ULA e 5% de Matrigel gerou com 

sucesso esferoides BL0293 e BL0808 esféricos, com superfície regular e 

contorno arredondado. 

Ø Os esferoides BL0293 apresentaram diâmetros que variaram de 200 a 

1.200 µm e altos fatores de expansão. 

Ø Os esferoides BL0808 apresentaram diâmetros que variaram de 600 a 

1200 µm e fatores de expansão relativamente menores. 

Ø Ambos os esferoides foram marcados positivamente para a presença de 

células proliferativas e em hipóxia.  

Ø Os perfis de sensibilidade dos esferoides BL0293 e BL0808 à Cisplatina e à 

Gemcitabina foram semelhantes aos obtidos previamente nos ensaios in vivo 

com os modelos PDX BL0293 e BL0808. 

 

 Conclui-se, portanto, que a técnica de flutuação forçada em placas ULA e o 

cultivo utilizando o suporte Matrigel foram capazes de recapitular in vitro 

características do tumor in vivo, podendo ser considerados promissores modelos 3D 

de câncer de bexiga. Por fim, o estabelecimento de modelos pré-clínicos in vitro 

cada vez mais complexos e preditivos tem como resultado não só a redução de 

custo e tempo dos processos de triagem de compostos, como também a diminuição 

do uso de animais em pesquisa. Acredita-se que no futuro os modelos in vitro terão 

uma capacidade preditiva tão alta que poderão substituir totalmente modelos in vivo 

em áreas como a oncologia, como já acontece na cosmetologia. 
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7. Trabalhos Futuros  
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Este trabalho estabeleceu modelos 3D de câncer de bexiga tendo como um 

dos focos a utilização de técnicas de cultivo 3D simples, de baixo custo, 

reprodutíveis e aplicadas em plataformas de triagem de alto desempenho. A simples 

mimetização de uma organização celular em um microambiente 3D é suficiente para 

recapitular muitas características dos tumores sólidos, do que as culturas em 

monocamada são incapazes. No entanto, a complexidade do microambiente tumoral 

vai muito além da organização das células tumorais em esferoides. Por isso, fazem-

se cada vez mais necessárias pesquisas que visem ao aperfeiçoamento desses 

modelos 3D. Por exemplo, a heterogeneidade dos tumores de bexiga é tida hoje 

como a principal causa da resistência desses tumores aos tratamentos vigentes, o 

que, por consequência, leva a inúmeros casos de recidiva desses tumores. Nesse 

contexto, o uso de sistemas microfluídicos pode aumentar o tempo de cultivo in vitro 

de esferoides de bexiga, possibilitando a observação a longo prazo do 

desenvolvimento de possíveis mecanismos de resistência oriundos de alterações 

genotípicas e fenotípicas em resposta a longos períodos de tratamento.  

Outra abordagem bastante interessante para os modelos de esferoides de 

tumor de bexiga é o cocultivo destes com células do estroma tumoral, como 

fibroblastos e células do sistema imune. A interação de células estromais com as 

células tumorais bem como a produção de citocinas por essas células podem levar à 

recapitulação da plasticidade tumoral. A presença de uma subpopulação de 

células-tronco tumorais tem sido o foco hoje de muitos estudos que buscam novos 

alvos para desenvolvimentos de terapias. Além disso, o cocultivo de células tumorais 

com células do sistema imune gera modelos in vitro pré-clínicos que poderão ser 

aplicados nos ensaios de seleção de potenciais fármacos para o uso em 

imunoterapia, tida hoje como um dos mais promissores tratamentos para vários tipos 

de câncer. A mimetização mais fidedigna desse microambiente tumoral permitirá 

também a otimização do estabelecimento do cultivo de organoides com células 

tumorais derivadas diretamente de pacientes, técnica que ainda enfrenta limitações 

considerando os modelos vigentes, mas que vai ao encontro das novas tendências 

da oncologia personalizada. 
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