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RESUMO
BERNARDI, MURILLO D. L. Efeito citotóxico e citostático de novos inibidores da
mTOR em culturas bi e tridimensional de câncer de próstata (DU145) e
hepatocarcinoma (HepG2) 2018. 97 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de PósGraduação Interunidades em Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos –
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

O desenvolvimento de novas terapias para o câncer envolve um processo longo e
custoso no qual apenas 5% dos candidatos a fármacos em ensaios clínicos são aprovados. Os
ensaios celulares são um importante pilar neste processo, no entanto, eles são geralmente
feitos em células cultivadas em monocamada, o que apresenta algumas limitações. Assim, o
desenvolvimento e aplicação de modelos tridimensionais (3D) para ensaios pré-clínicos tem
sido cada vez mais investigado, devido a suas maiores similaridades com tumores in vivo em
relação a características físicas, espaciais e bioquímicas. A via PI3K-AKT-mTOR, que está
frequentemente desregulada em diversos cânceres, é uma rota metabólica essencial por
integrar fatores de crescimento e sinais internos com a expressão de proteínas relacionadas ao
crescimento celular. Sendo assim, novos compostos inibitórios dessa via têm sido estudados
pelo grupo NEQUIMED como alternativa terapêutica para essas doenças. Dessa forma, este
trabalho teve o objetivo de avaliar o potencial citostático e citotóxico de novos inibidores da
via da mTOR em culturas celulares bi e tridimensionais de câncer de próstata e
hepatocarcinoma. Para isso, o modelo de cultura 3D foi padronizado para ambas linhagens
usando duas técnicas diferentes, além da padronização da técnica de redução da resazurina
para a determinação da viabilidade celular em 2D e 3D. No ensaio citotóxico, células em
monocamada e esferoides foram tratadas com diferentes concentrações dos fármacos de
referência e dos novos inibidores e tiveram sua viabilidade determinada pelo ensaio de
redução da resazurina. Já para o ensaio citostático, baixas concentrações de células foram
plaqueadas em monocamada e tratadas por até 6 dias, tendo sua viabilidade medida a cada 48
h pelo ensaio de MTT. Os esferoides foram tratados por 9 dias com as mesmas substâncias,
tendo seu volume medido a cada 3 dias. No geral, os novos compostos não apresentaram
efeitos citotóxicos relevantes, contudo, os compostos Neq0438 e seu análogo, Neq0679,
tiveram maior efeito citostático que a Rapamicina em culturas 2D e 3D de HepG2. Além
disso, os compostos tiveram maior efeito citostático em esferoides do que em células
cultivadas em monocamada para as duas linhagens. Isso pode ser justificado pela alteração na

expressão de proteínas da via da mTOR em relação ao modelo de cultura, já que foi
demonstrado sua maior ativação nos modelos tridimensionais. Futuramente esses compostos
poderão ser testados sozinhos, ou em terapia combinada em modelos animais para melhor
avaliação de sua segurança e sua evolução no estudo pré-clínico.

Palavras-chave: Câncer, Cultura 3D, inibidores de quinases, mTOR.

ABSTRACT
BERNARDI, MURILLO D. L. Cytotoxic and Cytostatic effects of new mTOR inhibitors
in bi and tridimensional cultures of prostate câncer (DU145) and hepatocarcinoma
(HepG2) 2018. 97 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades
em Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos – Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2018.

The development of new cancer therapies involves a long and expensive process in
which only 5% of the clinical trial candidates for new drugs get approval. Cell assays are an
essential pillar in this process; however, they are usually carried out in cells grown as a
monolayer, which have some limitations. Thus, the development and application of new
tridimensional (3D) models for preclinical trials has been deeply investigated, due to their
higher similarities with in vivo tumors, regarding physical, spatial and biochemical features.
The PI3K-AKT-mTOR pathway, which integrates growth factors and the expressions of
proteins for the cellular growth, is often upregulated in several types of cancer. Hence, the
NEQUIMED group is studying new pathway inhibitors as a therapeutic alternative for cancer.
Here, the cytotoxic and cytostatic effects of the new PI3K-AKT-mTOR inhibitors were
assessed in two and three-dimensional cells models of prostate cancer and hepatocarcinoma.
To that end, the 3D culture model was standardized for both cell lines using two different
techniques. The resazurin reduction assay was also standardized to determine cell viability in
2D and 3D models. For the cytotoxic assay, cells grown in a monolayer and 3D spheroids
were treated with a range of concentrations of the reference drugs and new mTOR inhibitors
and had their viability assessed by the resazurin assay. For the cytostatic assay, low cell
density was plated on 2D and treated for 6 days, having their viability determined every 48 h
using the MTT assay. Spheroids were treated for 9 days with the same substances and had
their volume measured every 3 days. Overall, the new mTOR inhibitors did not show relevant
cytotoxic effects, however, Neq0438 and its analog Neq0679, had a higher cytostatic effect
than Rapamycin for both 2D and 3D cultures of HepG2. Besides, all mTOR inhibitors had a
higher cytostatic effect on 3D cultures when compared to monolayers, which can be related to
the overexpression of the mTOR pathway in this culture system, already reported on the
literature. Based on these results, Neq0438 and Neq0679 should now be used alone or in
combination using in vivo models to investigate their antitumoral effects.
Keywords: Cancer, 3D culture, kinase inhibitors, mTOR.
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1 INTRODUÇÃO

O câncer compreende uma série de doenças originadas por alterações genéticas de
causas hereditárias ou ambientais, que levam ao descontrole da proliferação celular e geram
um grande impacto negativo na sociedade. O desenvolvimento de novas terapias para essa
síndrome passa por ensaios pré-clínicos, geralmente feitos em laboratório com cultura de
células em monocamada, seguido de testes em modelos animais, para só então se realizarem
os testes clínicos em humanos. Esse processo é altamente custoso e demorado, e cerca de 95%
das substâncias que entram em ensaios clínicos falham por alta toxicidade ou baixa eficácia.
Uma alternativa que tem sido estudada nos últimos anos para diminuir o custo
associado ao desenvolvimento de novos fármacos é o uso de modelos in vitro que sejam mais
biologicamente relevantes e mimetizem com maior precisão as características observadas em
tumores in vivo. Nesse contexto, o uso de esferoides tridimensionais (3D) vem ganhando
espaço como potencial substituto das culturas bidimensionais (2D) para a triagem de novas
substâncias bioativas, já que eles possuem características espaciais, bioquímicas e físicas que
influenciam a resposta dessas estruturas ao tratamento.
A PI3K-AKT-mTOR é uma das vias metabólicas que tem sido estudada como alvo
para o desenvolvimento de novas terapias antitumorais pelo grupo de estudos em química
medicinal (NEQUIMED). Ela está frequentemente desregulada em diversos tipos de câncer e
associada com a progressão e prognóstico mais agressivo da doença. Além disso, evidências
recentes indicam que a ativação dessa via em cultura 3D se assemelha mais com o que é
observado em tumores retirados de pacientes do que células em cultura 2D.
Dessa forma, esse trabalho objetiva analisar o efeito citotóxico e citostático de novos
inibidores da via da mTOR em modelos bi e tridimensionais de cultura celular de câncer de
próstata e hepatocarcinoma.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Câncer: Epidemiologia e principais características

Os novos quimioterápicos descobertos ao longo de anos de pesquisa têm levado a um
significante progresso no tratamento de diversos tipos de câncer, com aumento na taxa de
sobrevivência dos pacientes. No entanto, o câncer continua sendo um grande problema de
saúde pública no mundo, sendo responsável por cerca de 16% de todas as causas de morte. De
acordo com o último relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer
(IARC)/Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que a incidência mundial da
doença aumente de 14 milhões de novos casos por ano (2012) para mais 22 milhões em 2030,
além do aumento da mortalidade de 8 milhões de pessoas anualmente (2012) para mais de 13
milhões, como consequência do contínuo crescimento da população e seu envelhecimento1.
No Brasil, as estimativas referentes ao ano de 2016 indicam a detecção de 576.580 novos
casos de câncer, número maior do que o previsto para 2013 (520 mil), conforme projeção do
Instituto Nacional do Câncer (INCA). Os tipos mais incidentes são os cânceres de pele nãomelanoma (182 mil casos), seguido dos cânceres de próstata no sexo masculino e de mama no
sexo feminino2. Os dados do INCA revelam que as neoplasias estão em segundo lugar como
causa de morte por doença no Brasil, além de terem um impacto de milhões de reais na saúde
pública. Dessa forma, este cenário justifica novos investimentos em ações para o controle da
doença2.
No geral, o câncer pode ser definido como uma síndrome formada por um conjunto de
doenças cuja principal característica é a proliferação descontrolada de células, causada
diversas alterações genéticas. O trabalho de revisão publicado por Hanahan e Weinberg com
as principais características do câncer se tornou um marco para sua pesquisa3. Nele estão
descritas seis capacidades biológicas adquiridas durante o desenvolvimento do tumor e
responsáveis pela sua potencial malignidade. Com o passar dos anos, novas descobertas foram
feitas a respeito dessas doenças, incluindo a interação de células cancerígenas com o sistema
imune e sua modulação do metabolismo energético, o que estimulou a atualização desse
importante trabalho.
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A nova geração dos hallmarks do câncer inclui a sinalização sustentada para a
proliferação celular, a evasão de supressores de crescimento, resistência à morte celular,
habilidade de imortalidade replicativa, indução de angiogênese, ativação da invasão e
metástase, reprogramação do metabolismo energético e a evasão do sistema imune4. Por trás
de todas essas características está a instabilidade genômica, que por sua vez, pode ser causada
por fatores ambientais, incluindo a exposição crônica a agentes carcinogênicos, ou fatores
hereditários.
A sustentação da sinalização celular para o estímulo do crescimento independente do meio
externo é uma das características mais importantes presente diversos tumores. Tecidos
normais controlam a produção e liberação de fatores de crescimento que estimulam a
progressão do ciclo celular e consequente divisão, mantendo a homeostase do número de
células e a correta arquitetura e função tecidual. Esses sinais são transmitidos, em grande
parte, por receptores localizados na superfície celular que contém um domínio intracelular do
tipo quinase, responsável pela transmissão e propagação do sinal5.
As vias de sinalizações celulares não são isoladas uma das outras, mas interconectadas
para formar complexas redes de sinalização, nas quais as células recebem informações de
diferentes receptores de crescimento, contatos intercelulares e contatos célula-matriz
extracelular (MEC). Esses sinais são integrados para regular diversos processos como a
síntese proteica, crescimento celular, motilidade, polaridade, diferenciação e morte celular
programada6. Células cancerígenas adquirem a capacidade de manter a sinalização
proliferativa de diversas formas, incluindo a produção autócrina dos fatores de crescimento, a
sinalização parácrina para que células vizinhas produzam esses fatores, expressão aumentada
dos próprios receptores ou alterações na sua estrutura ou de outras proteínas da via
sinalizatória, levando a ativação contínua da sinalização proliferativa7.
Alguns exemplos das mutações que levam ao desenvolvimento dessa capacidade
sinalizatória em tumores são as alterações observadas na estrutura da proteína B-Raf em cerca
de 40% dos melanomas, que levam a ativação constante da sinalização da via MAP-quinase,
relacionada com a síntese proteica e proliferação celular8. Outra via comumente afetada por
mutações e envolvida no desenvolvimento tumoral é a PI3K-AKT-mTOR, frequentemente
envolvida em cânceres de próstata9, mama10, e hepatocarcinoma11 e que será discutida em
maiores detalhes posteriormente.
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O segundo hallmark essencial para o estabelecimento da doença é a evasão de supressores
de crescimento, que são programas celulares responsáveis pela regulação negativa da
proliferação celular e estão ligados a ação de genes supressores de tumor. Os dois mais
envolvidos em diversos tumores são os genes que codificam a proteína RB (proteína
associada ao retinoblastoma) e a p53, que operam como controles centrais e governam as
decisões de proliferação celular ou ativação de programas de senescência e apoptose12.
A resistência a morte celular está intimamente relacionada com os dois primeiros
hallmarks, já que as vias de sinalização e resistência a apoptose estão interligadas com os
genes supressores de tumor. Em células saudáveis, a morte celular programada serve como
barreira natural ao desenvolvimento tumoral, pois a indução da apoptose ocorre em resposta a
detecção de alterações malignas nas vias de sinalização celular e danos ao DNA associados
com hiperproliferação13. A maquinaria de sinalização apoptótica é composta de componentes
efetores que processam sinais extra e intracelulares. Os primeiros participam da via extrínseca
da apoptose, que envolve o receptor Fas e FasL enquanto os segundos estão relacionados com
a via intrínseca, que converge sinais de origem intracelular. Ambas as vias levam a ativação
comum de proteases latentes que por sua vez iniciam uma cascata proteolítica envolvendo
outras caspases efetoras, culminando na morte celular14. Grande parte das células tumorais
possui algum tipo de alteração que leva a inibição da apoptose, que aconteceria normalmente
nas condições adversas. Além da perda do gene supressor de tumor p53, que possui uma
função crítica nesse processo, a superexpressão de proteínas antiapoptóticas como as da
família Bcl-2 ou a diminuição da expressão de fatores apoptóticos já foi reportada em
diversos tipos de tumores15.
O potencial replicativo ilimitado é outra característica inerente de tecidos tumorais. Essa
capacidade contrasta com o comportamento da maioria das células sadias, que passam por
uma quantidade limitada de divisões celulares antes de entrarem em senescência e
consequente morte celular. Isso se dá pela presença de um regulador das divisões celulares na
região terminal dos cromossomos, denominado telômero. Essa região é composta de
repetições

múltiplas

de

hexanucleotídeos

não-codificantes

que

são

encurtados

progressivamente a cada divisão celular em células não-imortalizadas, o que eventualmente
leva a perda da proteção da região terminal dos cromossomos e sua consequente fusão com
outros cromossomos, formando dímeros instáveis que estimulam a morte celular16. A
manutenção da imortalidade celular está relacionada com a atividade da telomerase, uma
DNA polimerase especializada que adiciona segmentos de DNA não-codificantes aos
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telômero após cada ciclo de divisão celular. Sua expressão está predominantemente inibida
em células não-imortalizadas e aumentada em grande maioria das células tumorais16.
Como qualquer tecido saudável, o tecido tumoral também necessita de nutrientes e
oxigênio, até mesmo em maiores quantidades devido a seu elevado metabolismo em
comparação a células sadias. Como o limite de difusão dessas moléculas pelo tecido
tridimensional é de apenas 150-200 m, se faz essencial o desenvolvimento de novos vasos
sanguíneos para o crescimento do tumor17. Esse desenvolvimento se dá por dois processos
distintos: vasculogênese, no qual ocorre a formação de vasos sanguíneos a partir de novas
células epiteliais, e a angiogênese, que envolve o brotamento a partir de vasos já existentes.
Ambos processos estão ativos em seres humanos principalmente durante a embriogênese, mas
durante a vida adulta eles agem de forma transiente para a recuperação de feridas e durante o
ciclo menstrual em mulheres. Tecidos tumorais, no entanto, têm a capacidade de estimular
esse crescimento vascular através da expressão contínua de moléculas sinalizadoras como o
fator de crescimento vaso-endotelial (VEGF) e inibição de fatores inibitórios como a
trombospondina-1 (TSP-1)18.
Os mecanismos que abrangem a invasão celular e metástase têm sido amplamente
estudados nos últimos anos devido a importância desses processos no desenvolvimento da
doença. Essas alterações seguem uma cascata de passos que se inicia com a perda do contato
intercelular, como ocorre em células tumorais após a perda da expressão de E-caderina, uma
molécula de adesão chave nesse processo. A redução de sua expressão já foi relacionada com
esse fenótipo maligno, enquanto o seu aumento caracteriza a inibição do mesmo19. A invasão
e a metástase dependem do processo de transição epitélio-mesenquimal (do inglês, EMT), que
está normalmente relacionado com a morfogênese embrionária e pelo qual uma gama de
fatores de transcrição são induzidos para facilitar a migração celular, sua entrada em vasos
sanguíneos e consequente difusão pelo corpo20,21.
Os dois últimos novos hallmarks para desenvolvimento tumoral são a reprogramação do
metabolismo energético e a evasão do sistema imune. O primeiro está relacionado com a
habilidade dessas células em ajustar seu metabolismo para estimular seu crescimento e
divisão. Para isso, ocorrem alterações principalmente no metabolismo da glicose e a limitação
de seu metabolismo energético para a via de glicólise ao invés do ciclo do ácido cítrico, além
do consequente aumento da expressão de transportadores de glicose (GLUT1) para o
citoplasma22. Já o segundo envolve a capacidade de células cancerígenas em escapar do
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sistema imunológico através da inibição da atividade das células desse sistema, como ocorre
devido a secreção de TGF- e outros fatores imunossupressores23.
Nas últimas décadas houve uma mudança de paradigma em relação a complexidade do
tecido tumoral, incluindo o reconhecimento da importância do microambiente e das células
associadas ao tumor na progressão da doença. O microambiente tumoral é composto de
células cancerígenas, células endoteliais e pericíticas associadas a vasculatura tumoral, células
inflamatórias do sistema imune, incluindo linfócitos T e células NK e fibroblastos associados
ao câncer. Todas interagem entre si e com a matriz extracelular, formando uma rede de
comunicação molecular complexa que influencia o desenvolvimento e progressão da doença4
(Figura 1).
Figura 1 - Esquema do microambiente tumoral e interações entre as diversas células presentes.

Adaptado de Hanahan, 20114.

2.1.1 Câncer de Próstata

O câncer de próstata (CaP) é o tipo mais comum de câncer entre homens no mundo
todo, com cerca de 1,6 milhão de novos casos em 201524 e a segunda causa de morte entre
homens nos Estados Unidos. Estimativas da American Cancer Society para o ano de 2018
apontam a incidência de 165 mil novos casos nos EUA, correspondendo a 1 em cada 5 novos
casos diagnosticados, além de quase 30 mil mortes relacionadas a esta doença25. A incidência
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da doença tem crescido principalmente nos últimos anos devido ao aumento da detecção
precoce pela quantificação do antígeno prostático específico (PSA)25.
Estudos

epidemiológicos

do

CaP

revelam

diversos

fatores

biológicos

e

comportamentais que influenciam o risco de desenvolvimento da doença, em especial a idade
elevada, descendência africana, histórico familiar, obesidade, e fumo26.
A maior parte dos CaP depende da estimulação por hormônios andrógenos para seu
crescimento, especialmente a testosterona e di-hidrotestosterona (DHT), dessa forma, a
primeira linha de tratamento para a doença é a terapia de supressão androgênica. Essa terapia
é baseada no uso de compostos antagonistas do receptor andrógeno, como nilutamida,
bicalutamida, flutamida e enzalutamida, que interagem no domínio de ligação desse receptor e
bloqueiam a ligação dos hormônios, atuando assim na interrupção da proliferação celular27.
Contudo, a maioria dos pacientes desenvolve resistência a terapia de supressão androgênica,
progredindo para o fenótipo de câncer de próstata resistente a castração, caracterizado pelo
crescimento tumoral persistente independente da testosterona, levando ao aumento
significativo da mortalidade28. No nível celular, ocorre uma resposta compensatória ao
estresse induzido pela deprivação androgênica, o que permite que as células se dividam
mesmo em condições desfavoráveis.
Um dos mecanismos que levam a essa resistência é a sinalização persistente do
receptor andrógeno (AR), que pode ser causada por mutações no domínio de ligação29,
amplificação do gene AR30 e expressão de receptores variantes que apresentam ativação
constitutiva31. Outro mecanismo inclui a expressão de genes responsáveis pela conversão de
outros hormônios andrógenos em DHT32 e até mesmo mutações que levam ao ganho de
função em enzimas responsáveis pela produção de DHT33. Além disso, a compensação
sinalizatória através da ativação de vias metabólicas secundárias está diretamente envolvida
nesse mecanismo de resistência, incluindo a via da PI3K-AKT-mTOR, que será discutida em
detalhes posteriormente.
Dessa forma, a mortalidade de CaP de grau avançado continua alta, justificando a
necessidade de novas alternativas terapêuticas que atuem em vias sinalizatórias diferentes da
sinalização hormonal.
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2.1.2 Hepatocarcinoma

O hepatocarcinoma (HC) é o terceiro tipo de câncer mais mortal no mundo, e apenas
30 a 40% dos pacientes são submetidos a terapias como remoção cirúrgica devido ao estágio
avançado da doença no momento do diagnóstico24. A grande maioria dos casos (85%) afeta
principalmente países em desenvolvimento, onde a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é
endêmica, como a África Subsaariana e o sudeste asiático, apesar de sua incidência também
estar aumentando consideravelmente em países desenvolvidos24.
No geral, o HC é caracterizado por um tumor originado de células primárias do fígado
que passam por mutações em genes que controlam sua proliferação, fazendo com que seu
crescimento fique descontrolado. Os principais fatores de risco relacionados ao HC são
infecções pelo vírus das hepatites B e C, que correspondem a mais de 50% dos casos, além do
alcoolismo crônico e esteatose hepática não-alcóolica. A maioria desses fatores leva a
progressão da cirrose, presente em 90% dos pacientes com HC34.
A carcinogenese induzida por infecção com HBV envolve três diferentes mecanismos
de mediação: a integração do DNA viral no genoma do hospedeiro, induzindo a instabilidade
cromossômica, múltiplas mutações por inserção que podem levar a ativação de genes
exógenos carcinogênicos e a modulação da proliferação celular pela expressão de proteínas
virais, em especial a HBx35. Essa proteína atua na coordenação do balanço entre proliferação
celular e apoptose pela ativação de promotores de genes associados com a proliferação
celular, incluindo a interleucina-8, TNF e o EGFR36. Além disso, sua interação com
importante vias de sinalização como a Ras/Raf/MAPK e PI3K/AKT/mTOR já foi descrita,
indicando a importância dessa proteína viral para a progressão da doença37,38.
O inibidor de quinase Sorafenib é atualmente, uma das únicas terapias sistêmicas para
a doença que aumenta a sobrevida de pacientes em estágios avançados39. Dessa forma, é
fundamental o estudo e desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas buscando diminuir
sua mortalidade.
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2.2 Via da mTOR e seus inibidores

O alvo da rapamicina em mamíferos, do inglês mTOR, é uma serina/treonina quinase
com massa de 289 kD, expressa em quase todas as células e frequentemente abordada como
alvo terapêutico para o câncer. Essa quinase é parte de uma rota bioquímica que integra sinais
celulares e extracelulares e serve como regulador central do metabolismo, crescimento e
proliferação celular40 (Figura 2). Descobertas dos últimos anos mostram que essa via está
desregulada em vários processos patogênicos, incluindo o câncer e diabetes tipo II41.
A família de quinases PI3K forma uma importante interface entre a sinalização de
fatores de crescimento extracelular e a maquinaria de transdução do sinal intracelular. Essas
enzimas são agrupadas em três classes (I-III) de acordo com sua preferência de substrato e sua
principal função é a fosforilação do grupo hidroxila-3’ do fosfatidilinositol e fosfoinositídeos.
Uma variedade de sinais estimula a atividade da PI3K através de receptores tirosinoquinases42, receptores acoplados a proteína G43 e oncogenes como Ras44. Após sua
estimulação, a unidade catalítica da PI3K converte o fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) em
fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3), que age como mensageiro secundário e recruta uma
variedade de proteínas com o domínio PH (plekstrin homology) para a membrana celular,
incluindo a PDK1 e a AKT45. Esse processo, no entanto, pode ser revertido pela proteína
supressora de tumor PTEN, que atua na desfosforilação da PIP3. O recrutamento da AKT leva
a fosforilação e consequente ativação, que por sua vez atua na fosforilação de outros efetores
importantes, incluindo o TSC2 e TSC1, GSK3, FOXO, p27, BAD e eNOS, relacionados com
a regulação de processos de crescimento, sobrevivência, proliferação, metabolismo e
angiogênese46. A PI3K pode também atuar diretamente na ativação do complexo mTORC2
através do recrutamento de ribossomos e a promoção de sua ligação com o complexo47.
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Figura 2 – Esquema simplificado da via de sinalização da mTOR.

Adaptado de Benjamin, 2011. Nature Reviews: Drug discovery 48

A mTOR abrange dois complexos multi-proteicos distintos: mTORC1 e mTORC2. O
primeiro é composto por cinco componentes: mTOR, que é a subunidade catalítica do
complexo (Figura 3); a proteína regulatória associada ao mTOR (Raptor); mLST8 e dois
reguladores negativos: PRAS40 e Deptor. A proteína Raptor regula a atividade e função da
mTOR dependendo de seu estado de fosforilação e recrutamento de substratos49,50. A mLST8,
por outro lado, se liga ao domínio quinase da mTOR e regula positivamente sua atividade51.
Além disso, outro estudo identificou que ela atua no transporte da subunidade mTOR entre os
dois complexos, sendo essencial para a manutenção de seu equilíbrio dinâmico nas células52.
Esse complexo é ativado pela rota PI3K/AKT (Figura 2) e é um importante regulador da
biogênese ribossomal, síntese de proteínas e lipídios e outros processos, através da
fosforilação e ativação da proteína S6K e inativação do repressor de tradução 4EBP153. Dessa
forma, ao integrar vários estímulos relacionados ao crescimento, o complexo faz a mediação
do crescimento da massa celular, por isso, células com maior atividade do complexo
mTORC1 são maiores em relação ao tamanho médio observado54.
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Figura 3 - Representação esquemática da estrutura dos domínios da mTOR.

Adaptado de Benjamin, 2011. Nature Reviews: Drug discovery 48

O complexo mTORC2 também contém mTOR e mLST8 além de outros compostos
diferentes como Protor, rictor, mSin1, Hsp70 e DEPTOR. Como visto anteriormente, mLST8
é um componente estável de ambos complexos e com função regulatória51, enquanto mSin1 é
uma subunidade exclusiva da mTORC2 e essencial para sua integridade e atividade frente a
fosforilação da Ser473 na quinase AKT55. Protor-1 interage com a rictor e mantem a
estabilidade do complexo, apesar de não ser essencial para sua formação56. Hsp70, uma
proteína heat shock, é requerida para a atividade quinase do complexo em condições basais e
em choque térmico57. Por fim, o DEPTOR foi identificado como regulador negativo dos dois
complexos da mTOR58. O complexo mTORC2 é ativado por fatores de crescimento e
envolvendo a associação com ribossomos, então fosforila PKC-, AKT e paxillina, regulando
a atividade de pequenas GTPases relacionadas à sobrevivência celular, migração e regulação
do citoesqueleto de actina59. Dessa forma, esse complexo apresenta uma importância
significativa no câncer, onde já foi associado à motilidade, invasão e metástase60.
Os dois complexos também estão relacionados entre si em um mecanismo de
retroalimentação negativa. A mTORC1, ao fosforilar IRS1 via S6K, pode suprimir a
sinalização inicial da insulina, inibindo assim a sinalização de PI3K no complexo mTORC2.
Assim, a inibição da mTORC1 pode ativar a mTORC2, ilustrando a complexidade dessa via
de sinalização61,62.
A descoberta do alvo de mamífero da rapamicina (mTOR) ocorreu, como o nome
sugere, após o descobrimento da rapamicina. Essa substância foi isolada em 1970 como
metabólito secundário da bactéria Streptomyces hygroscopicus, isolada de uma amostra de
solo coletada na Ilha da Páscoa (Chile)63. Foi observado então que ela apresenta uma potente
atividade antifúngica e que em células de mamíferos, possui efeito antitumoral e
imunossupressor64,65. Seu mecanismo de ação envolve a formação de um complexo com a
proteína FKBP12, que atua como cofator, e a ligação ao domínio FRB da mTOR, causando a
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sua inibição alostérica (Figura 3). Essa inibição previne a fosforilação dos efetores 4EBP1 e
S6K1, inibindo assim a síntese proteica e a proliferação celular e mantendo as células retidas
na fase G1 do ciclo celular40.
A rapamicina foi aprovada pelo FDA para uso clínico em 1999 para aplicações em
pacientes recém-transplantados, devido a seu efeito imunossupressor. Em 2002 foi aprovada
sua aplicação como um agente anti-estenótico após constatação de seu efeito na inibição do
crescimento da musculatura lisa vascular66. Com a elucidação dos mecanismos da mTOR e
outras proteínas envolvidas no mecanismo do câncer, novos análogos sintéticos da
Rapamicina surgiram, denominados Rapalogues. Temsirolimus, everolimus e ridaforolimus
fazem parte desse grupo, apresentando o mesmo mecanismo de ação da Rapamicina e
melhores propriedades farmacocinéticas, devido a substituições na posição C-4067. As três
substâncias foram aprovadas para uso nos Estados Unidos e na Europa para pacientes com
câncer renal metastático, porém a expectativa de atividade em um amplo espectro de cânceres
mostrou-se falha68,69.
A atividade limitada desses rapalogues pode estar relacionada com a complexidade da
via da mTOR e o mecanismo de retroalimentação negativo no qual a inibição da mTORC1
estimula a sinalização da PI3K-AKT e pode aumentar a sobrevivência das células
cancerígenas, já que a ativação do AKT leva a uma resposta anti-apoptotica70. Além disso, a
Rapamicina e os rapalogues levam apenas a uma inibição incompleta da mTORC1,
permitindo que a síntese proteica continue em um nível basal suficiente para a manutenção do
tumor71. Por fim, essas substâncias não atuam na inibição da mTORC2, cuja rota PI3K-AKTmTORC2- está superativada em inúmeros tumores72.
A resistência da mTOR a Rapamicina, observada em função de mutações no domínio
FRB73, juntamente com as outras desvantagens descritas previamente levou a busca de novos
inibidores que atuem em outros sítios ativos da proteína ou até de outras enzimas da rota
PI3K-mTOR. Dentre eles, o NVP-BKM120 é um potente e seletivo inibidor de PI3K classe I,
com elevada atividade citostática para células com PI3K desregulada, incluindo a DU145
(GI50 = 0.43 nM)74. Outra substância alternativa é o AZD-8055 que, assim como a
Rapamicina, atua diretamente na mTOR, porém no domínio do ATP. Sua principal vantagem
é que ele atua tanto na mTORC1 quanto na mTORC2 e suas proteínas efetoras, além de
possuir formulação para ingestão via oral e induzir um efeito dose-dependente da inibição do
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crescimento celular in vitro e in vivo75. A estrutura química dessas duas substâncias, além da
Rapamicina, estão dispostas na Figura 4.
Figura 4 – Representação estrutural de alguns inibidores da mTOR.

No câncer de próstata, alterações em níveis genômicas e transicionais dessa via foram
detectadas em 42% de tumores in situ e em 100% dos tumores em estágio avançado76, o que
implica que essa alteração é um pré-requisito para o desenvolvimento de resistência
andrógena. Ademais, a ligação entre a via da mTOR e sinalização andrógena foi demonstrada,
revelando a dinâmica entre essas vias no processo de resistência androgênica77. As principais
alterações presentes são a perda do gene supressor de tumor PTEN e ativação do oncogene
AKT, levando a hiperativação da via e consequente proliferação celular descontrolada78.
Já em hepatocarcinoma, alterações na via PI3K-AKT-mTOR foram detectadas em até
48% dos tumores e a relação entre o prognóstico ruim e ativação dessa via já foi
demonstrada79, como por exemplo a fosforilação do AKT na S473 detectada em 71% das
amostras associadas com invasão, metástase e neovascularização tumoral80. Dessa forma, esta
via também é um importante alvo terapêutico para ser explorado no tratamento de ambas
doenças.
O grupo de química medicinal (NEQUIMED), localizado no Instituto de Química de
São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC-USP) atua no planejamento, síntese e
avaliação de novas substâncias com potencial efeito antiparasitário e antineoplásico. Um dos
coordenadores do grupo, o Prof. Dr. Andrei Leitão realizou um estudo in silico no qual foram
identificadas novas substâncias que atuam como inibidores competitivos ao ATP na via PI3KAKT-mTOR81. Em seguida, uma série dessas substâncias foram testadas in vitro em células
de câncer de próstata, e os compostos Neq0438 e Neq0440 foram os mais efetivos e com
índice de seletividade acima de 1.3 frente a células saudáveis. Análise de citometria de fluxo
confirmou que essas substâncias apresentam uma resposta semelhante à Rapamicina, na qual
apenas a fosforilação da proteína S6 foi reduzida, sem grandes alterações na fosforilação da
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AKT. Além disso, um ensaio virtual baseado na estrutura dos dois compostos confirmou sua
interação no domínio quinase das proteínas mTOR e PI3K, corroborando para seu mecanismo
de ação81.
Com base nesses resultados recentes, uma série de compostos com estruturas similares
aos compostos Neq0438 e Neq440 foi adquirida para estudos complementares (Figura 5). O
composto Neq0678 é derivado do Neq0440, com uma variação no átomo usado como ligante
(oxigênio ao invés do enxofre). Já o Neq0679, é derivado do Neq0438 e sua única alteração é
a posição do átomo de flúor no anel aromático, alternando da posição para para a posição
orto. Por fim, o Neq0680 foi obtido para comprovar a importância do grupo terminal amina
na ligação do composto à proteína alvo. Ele é semelhante ao Neq0440, onde o grupo nitrila
substitui a amina.
Figura 5 - Estrutura química das novas substâncias bioativas testadas neste trabalho. Todas as
substâncias apresentam o código Neq0xxx onde os três últimos números são mostrados para cada uma.

2.3 Cultura tridimensional de células

A pesquisa pré-clínica de substâncias bioativas para o tratamento do câncer envolve a
avaliação de potenciais intervenções terapêuticas em células e animais. O custo da pesquisa e
desenvolvimento de um único novo fármaco requer quase 2 bilhões de dólares em
investimento e até 12 anos de pesquisa, na qual os ensaios clínicos correspondem ao estágio
mais custoso82. O elevado custo e tempo para a comercialização dos novos fármacos se dá
pela grande dificuldade na transição de terapias promissoras da bancada laboratorial para a
clínica, que apesar de esforços conjuntos de instituições acadêmicas, indústrias farmacêuticas
e agências regulatórias, ainda persiste em todas as etapas da pesquisa. Uma das maiores
dificuldades é a inabilidade de predizer precisamente quais candidatos pré-clínicos a fármacos
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apresentarão atividade biológica em ensaios clínicos posteriores. Apesar de várias substâncias
serem eficazes para o tratamento de câncer em culturas celulares e estudos em animais,
candidatos promissores apresentam baixa ou nenhuma eficácia quando testados em humanos.
Estudos recentes, por exemplo, mostram que 95% das novas substâncias anticâncer que
entram no ensaio clínico falham como resultado de elevada toxicidade e baixa eficácia83,84.
Um dos principais motivos para esta elevada taxa é a falha que os modelos pré-clínicos
têm em mimetizar a heterogeneidade e o microambiente tumoral, além da limitada
extrapolação para os mais diversos efeitos biológicos in vivo a partir dos ensaios celulares
mais comuns85 realizados em linhagens celulares cultivadas em monocamada (2D). Assim, as
substâncias selecionadas usando culturas 2D são subsequentemente aplicadas em modelos
animais, como por exemplo em xenoenxertos subcutâneos tridimensionais em ratos
imunocomprometidos83. De qualquer maneira, os resultados deste modelo reducionista
apresentam limitações que comprometem o avanço destas substâncias nos ensaios préclínicos.
Desta forma, modelos pré-clínicos de câncer devem ser aperfeiçoados ao máximo
buscando replicar, in vitro, a complexidade que ocorre naturalmente na doença86. Em vista
disso, os ensaios convencionais de pesquisa para o tratamento do câncer estão sendo revisados
minuciosamente e o seu refinamento é considerado uma prioridade, já que o aumento do valor
preditivo da pesquisa pré-clínica contribui para a seleção com maior acurácia de substâncias
que irão para as fases clínicas posteriores.
Uma das alternativas desenvolvidas e aperfeiçoadas nos últimos anos é o uso de
modelos tridimensionais (3D) de cultura de células para os ensaios pré-clínicos, dado que
estes mimetizam mais precisamente as características nativas de tumores in vivo87. A principal
vantagem desse sistema é a oportunidade de cultivar células de câncer em uma maneira
espacialmente relevante, juntamente com componentes adicionais do microambiente tumoral,
mimetizando assim as interações intercelulares e com a matriz, além de propriedades físicoquímicas e mecânicas88. Com isso, é possível definir com precisão as contribuições da
geometria tridimensional, interação celular, estroma tumoral e difusão das substâncias
químicas no crescimento do tumor, potencial metastático e sensibilidade aos candidatos a
fármaco, o que não seria possível ser determinado usando modelos tradicionais de cultura em
monocamada87,89.
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Dentre as diferentes configurações tridimensionais que têm sido alvo de investigação,
os esferoides tumorais multicelulares (do inglês, MCTS) constituem o modelo mais simples.
Essas estruturas foram propostas inicialmente por Costachel et al. (1969)90 bem como
Sutherland e Durand (1976)91 e são constituídas de arranjos multicelulares, organizados de
forma esférica ou irregular, dependendo da natureza das interações celulares. Por serem
similares a microtumores avasculares, os MCTS também apresentam características como
deposição endógena de matriz e mimetizam as barreiras fisiológicas para a difusão e
permeação de substâncias in vivo. Além disso, dependendo do tamanho, os esferoides também
podem recapitular algumas condições físico-químicas observadas in vivo, como já observado
para a hipóxia, acidose, diferenças no ciclo celular, expressão de receptores, entre outros92
(Figura 6).
Figura 6 –Combinação de imagens analíticas de secções de esferoides estudados com diferentes
técnicas: Autorradiografia, ensaio de TUNEL, bioluminescência e sondas de microeletrodos para o
oxigênio.

Adaptado de Franziska Hirschhaeuser, 2010.93

As técnicas mais comuns utilizadas para a fabricação dos MCTS incluem abordagens
de flutuação forçada, como no uso de placas não-aderentes, gota suspensa, agitação constante,
uso de matriz extracelular ou scaffolds tridimensionais e microfluídica94. Cada técnica
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apresenta vantagens e desvantagens e sua escolha depende de características desejadas e do
material disponível no laboratório.
Um dos métodos mais simples para a formação de MCTS consiste na prevenção de
sua adesão na superfície de cultura, por meio de modificações químicas ou adição de
polímeros antiaderentes ao fundo da placa, como o polimetilmetacrilato e ágar. Esta técnica
de flutuação forçada promove o contato intercelular, que por sua vez leva a formação da
estrutura tridimensional. Suas principais vantagens são a facilidade de reprodução,
homogeneidade na forma e tamanho das estruturas e consequente compatibilidade com
automação e triagem de alta eficiência de novas substâncias bioativas94. A principal
desvantagem observada nesta técnica, no entanto, é o tempo necessário para tratar a placa
com as substâncias antiaderentes previamente a semeação das células, que pode ser superada
ao comprar placas de aderência ultrabaixa (do inglês, ULA) prontas, ao custo mais elevado.
O método de gota suspensa para a formação de esferoides usa uma pequena alíquota
de suspensão celular que é pipetada em uma placa especial onde a tensão superficial permite a
formação de gotas e por ação da gravidade, as células se ligam entre si e formam a estrutura
tridimensional95. Assim como no modelo de flutuação forçada, a densidade celular pode ser
alterada para formar esferoides de diferentes tamanhos, de acordo com a necessidade de cada
experimento. Esse método é simples e produz esferoides compactos com baixa variedade em
tamanho, com produção da própria MEC e similares aos tecidos originais96.
Além das diferenças no arranjo celular entre as culturas 2D e 3D, existe um número de
diferenças biológicas que contribuem na resposta a agentes terapêuticos. Os efeitos que o
microambiente tumoral tridimensional possui no seu comportamento já foram amplamente
documentados incluindo por exemplo a alterações na expressão de receptores de superfície e
proteínas associadas a importantes vias metabólicas97,98. Isso faz com que os MCTS
apresentem respostas mais similares ao observado in vivo, seja mais sensível ou mais
resistente do que as culturas em monocamada.
O maior desafio na implementação de modelos tridimensionais de cultura na triagem
pré-clínica de novas substâncias bioativas é estabelecer a relação entre a elevada relevância
fisiológica do sistema com a habilidade de extrair mensuramentos exatos da eficácia desses
compostos. A maioria dos métodos quantitativos disponíveis para esse modelo de cultura
analisa a viabilidade e atividade metabólica total do esferoide, dificultando a compreensão da
contribuição individual de cada componente do sistema.

37
Além de análises microscópicas, pelas quais é possível acompanhar o efeito de
substâncias no tamanho do esferoide, o uso de indicadores de viabilidade celular tem sido
frequente para a determinação do efeito citotóxico de diversos compostos em culturas 3D99. O
ensaio da redução da resazurina, por exemplo, tem sido amplamente utilizado na literatura
para a determinação da citotoxicidade de substâncias bioativas. Estudos indicam que este é
um método simples e preciso na detecção da viabilidade celular em células HepG2100 e que ao
ser usado em esferoides multicelulares, também é capaz de identificar substâncias como
citotóxicas ou citostáticas101. Este método fluorimétrico estima o número de células viáveis
através da mensuração da redução da resazurina em resorfurina, um produto vermelho
fluorescente. Esta redução é feita apenas por mitocôndrias vivas e possui grande
aplicabilidade em ensaios em massa (HTS), após sua correta padronização para cada tipo
celular102.

2.3 Substâncias de referência

A doxorrubicina é um agente antitumoral amplamente utilizado que pertence a classe
de compostos com estrutura similar, denominados antraciclinas. Este composto tem mostrado
grande eficácia na morte de células tumorais em tumores líquidos e sólidos. No entanto, seu
uso tem sido limitado devido a resistência adquirida em alguns casos e efeitos colaterais. O
mecanismo pelo qual a doxorrubicina leva a morte celular ainda não é claro, sendo que alguns
modelos já foram propostos, incluindo a superprodução de ceramida, formação de adutos de
DNA, estresse oxidativo e inibição da topoisomerase II103.
O maior efeito colateral observado com o tratamento de doxorrubicina é a
cardiomiopatia, causando dano a células que não estão se dividindo, nas quais a TOPII é a
forma mais presente. Já foi demonstrado que a depleção desse subtipo de topoisomerase
protege ratos deste efeito colateral. Como a maioria das drogas antitumorais desenvolvidas
são efetivas apenas em células crescendo de forma exponencial, a presença de células em
diferentes fases do ciclo celular dentro do mesmo tumor é um grande desafio ao tratamento.
A vantagem da doxorrubicina é que ela induz a retenção do ciclo celular independente da fase
em que a célula está. Estudos recentes indicam que a forma reduzida dessa substância pode
induzir a fragmentação e dano ao DNA ao liberar radicais livres e superóxidos104,105. Outro
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estudo mostrou que a profundidade de penetração da doxorrubicina in vivo e in vitro depende
da composição e função da MEC em um determinado tumor ou esferoide106.
Estudos feitos com a doxorrubicina em células de hepatocarcinoma mostram uma
significativa redução na viabilidade celular após exposição107, no entanto, o uso de modelos
de cultura tridimensional levou ao aumento considerável dos valores de IC50108. A redução da
viabilidade celular foi observada em câncer de endométrio (KLE), cólon (HCT116), sarcoma
(Saos-2) e osteosarcoma (HOS) cultivadas tridimensionalmente109.
Outro estudo feito com diversas linhagens cultivadas tridimensionalmente, incluindo
câncer cervical (HELA), muscular (C2C12), neuroblastoma (SH-SY5Y), entre outros,
investigou o efeito da doxorrubicina em tempo real e o correlacionou com a produção de
ATP. Foi descoberto que o composto precisa ser internalizado via endocitose para ser efetivo,
já que a citotoxicidade em esferoides foi vista após um dia de tratamento. O efeito citotóxico
da doxorrubicina na linhagem de neuroblastoma também causou a degradação da MEC,
levando a completa dissociação da estrutura106.
Outra substância frequentemente usada como controle positivo para a diminuição da
viabilidade celular em diversas linhagens de câncer é o YM-155, também conhecido como
brometo de sepântronio. Essa pequena molécula atua como inibidor da survivina, uma
proteína inibitória da apoptose relacionada com a sobrevivência celular e regulação da mitose
no câncer110,111 que está superexpressa em todos os tipos de tumores primários112 e
indetectável na maioria de tecidos normais diferenciados113, fazendo com que ela seja um alvo
interessante para várias novas terapias.
Evidências indicam que a survivina possui um papel importante nas estratégias de
sobrevivência para o câncer de próstata, já que ela não está expressa em células epiteliais
secretórias normais da próstata e superexpressa nas células tumorais114. Essa maior expressão
está correlacionada com fenótipos mais agressivos da doença, como maior taxa de metástase e
baixa sobrevivência115,116.
Estudos preliminares com o YM-155 mostram que ele levou a supressão da expressão
de survivina e induziu a apoptose a 10 nM em duas linhagens de câncer de próstata, com o
aumento concomitante da atividade da caspase-3. Ensaios in vivo também indicam que o
tratamento em ratos levou a uma massiva regressão tumoral acompanhado da redução de
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survivina intratumoral117. Assim, ensaios clínicos de fase I e II já foram completados, com
resultados promissores para a aplicação dessa molécula na prática clínica118.
Dessa forma, ambas substâncias já são bem conhecidas e usadas em modelos bi e
tridimensional de cultura, portanto, podem ser usadas como fármacos de referência para
identificar a sensibilidade das diferentes linhagens e modelos de cultura a sua exposição.
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3 OBJETIVOS

Este trabalho visa realizar uma avaliação do potencial citostático e citotóxico de novos
inibidores da mTOR em culturas bidimensionais e tridimensionais de células de câncer de
próstata (DU145) e hepatocarcinoma (HepG2). Para isso, alguns objetivos secundários foram
estabelecidos, incluindo:
- Padronização da técnica de cultura tridimensional de esferoides usando a
metodologia de gota suspensa e flutuação forçada;
- Padronização do ensaio de redução da resazurina para detecção da viabilidade celular
em esferoides e cultura 2D;
- Análise do efeito citotóxico de substâncias de referência e novas substâncias nas
condições padronizadas para cultura 2D e 3D.
- Análise do efeito citostático dos novos compostos e da Rapamicina nas culturas 2D e
3D de ambas linhagens.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Materiais e Reagentes

O sal de sódio de resazurina, o dimetilsufóxido (DMSO), o brometo de [3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT), a placa Perfecta 3D hanging drop da 3D
Biomatrix e as placas de cultura Costar ultra low attachment (ULA) foram comprados da
empresa Sigma-Aldrich®. As substâncias de referência Doxorrubicina, YM-155 (brometo de
sepantrônio), Rapamicina, AZD-8055 e NVP-BKM120 foram obtidas da Selleckchem LLC,
EUA. As novas substâncias bioativas em estudo (Neq0438, 440, 678, 679 e 680) foram
compradas da empresa ChemBridge Corporation® (San Diego, CA, EUA). O tampão fosfato
salino (PBS) e o meio de cultura Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) sem vermelho
fenol são da marca Cultilab®. O soro bovino fetal (FBS) e tripsina foram adquiridos da
empresa Vitrocell®.
As linhagens celulares de carcinoma epitelial de próstata (DU145) e carcinoma
hepatocelular (HepG2) foram adquiridas do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ).
Estas células foram mantidas em frascos de cultura T75 com meio DMEM em incubadora a
37ºC, 90% de umidade e 5% de pressão de CO2 até atingirem a confluência de trabalho. Para
a manutenção das células, após cada período de cultura efetivou-se uma nova passagem de
frascos e, a cada 48 horas, foi realizada a troca do meio de cultura.
Os compostos de referencia e novos inibidores foram diluídos em DMSO para a
formação da solução estoque na concentração de 50 mM. A partir de então, eles foram
diluídos em meio de cultura DMEM para os ensaios posteriores, sendo que a concentração
final de DMSO é menor que 0,5%.

4.2 Padronização da cultura tridimensional
4.2.1 Escolha das linhagens e padronização da técnica
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Para a formação de esferoides multicelulares, foram avaliadas quatro linhagens
celulares disponíveis no laboratório em relação à sua capacidade de formar estruturas
tridimensionais compactas: carcinoma hepatocelular (HepG2), células metastáticas de câncer
de próstata (DU145 e PC-3) e células de adenocarcinoma de ducto do pâncreas (Mia-Pacca2).
A escolha das linhagens mais adequadas para a realização dos experimentos ocorreu a
partir da padronização da cultura tridimensional, usando duas técnicas diferentes: Gota
suspensa, com placas de cultura Hanging Drop ou baixa aderência, com placas ULA. Na
primeira, foram testadas concentrações variando de 500 a 5000 células por esferoides em
gotas de 30 a 80 L. Após três dias de cultura, a gota foi transferida para uma placa de 96
poços com uma fina camada de ágar e as imagens foram capturadas com uma câmera
acoplada a um microscópio invertido de campo claro (Moticam 2000, Motic). Já na técnica
usando placas de fundo redondo com aderência ultra reduzida (do inglês, ULA), foram
testadas as mesmas concentrações de células por esferoide, centrifugadas em 450 g por 10
minutos e após três dias de cultura as imagens foram obtidas da mesma forma.

4.2.2 Avaliação do crescimento e morfologia

O crescimento dos esferoides foi avaliado por meio de microscopia de campo claro
pelo período total de 15 dias, sendo as imagens capturadas utilizando o software Motic Image
Plus 3.0© e analisadas pelo software ImageJ© (National Institute of Health, EUA). Os dois
diâmetros cruzados da estrutura celular foram mensurados a cada três dias e usados para o
cálculo de seu volume de acordo com a fórmula abaixo baseado no trabalho de Schwartz
(1961)119, na qual a e b são os diâmetros menores e maiores, respectivamente.

Em seguida, a curva de crescimento foi feita em uma escala semi-logarítimica, onde a
curva de crescimento apresenta as fases lag, linear (logarítimica) e platô. Na fase logarítmica
os esferoides crescem seguindo a equação:
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Onde V0 corresponde ao volume inicial, V é o volume após o tempo t e k a inclinação
da curva na fase logarítmica. Por fim, tempo de dobramento de volume (TDV) foi calculado
com base na seguinte equação:

Por fim, o número de células em esferoides de diferentes volumes foi determinado
após sua tripsinização, dissociação mecânica e posterior contagem das células no citômetro de
fluxo Guava® easyCyte Merck-Millipore 8HT

4.2.3 Padronização do ensaio de redução da resazurina

O método de detecção da viabilidade pela redução da resazurina (RR) foi padronizado,
buscando identificar a melhor concentração do marcador e tempo de incubação no qual ainda
é observada uma relação linear entre a intensidade do sinal fluorescente e a concentração de
células, seja para as culturas em monocamada quanto para os esferoides. Diferentes
concentrações de HepG2 e DU145 (de 104 a 106 células·mL-1) foram pipetadas em uma placa
preta de fundo transparente de 96 poços (100 L por poço) e incubadas overnight para sua
adesão. Em seguida, 10 L da solução de resazurina foram adicionados nas células para a
obtenção das concentrações finais de 5 ou 50 M e incubou-se por 6 horas a 37 ºC, seguindo
as condições descritas por McMillian et al100. A fluorescência foi medida nos mesmos poços
após 2, 4 e 6 horas, usando o fluorímetro Biotek Synergy HT (λexc= 535/40 e λemis= 600/40
nm).
A mesma padronização foi feita para esferoides de HepG2 em diferentes tamanhos.
Após a formação pelo protocolo previamente estabelecido, os esferoides foram coletados nos
seguintes intervalos de tempo: 3, 6, 9, 13 e 16 dias. O volume de cada esferoide foi
mensurado seguido de incubação com 50 ou 500 M de resazurina por 2, 4 e 6 horas, baseado
em ensaios da literatura99,120. A fluorescência foi detectada no mesmo comprimento de onda
(λexc= 535/40 e λemis= 600/40 nm). Já nos esferoides com células DU145, foram usadas as
melhores condições obtidas na HepG2 (500 µM e 2h de incubação) em estruturas de
diferentes tamanhos. Os resultados obtidos foram analisados usando o software GraphPad
Prism® 5.
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4.3 Ensaios Citotóxicos

A citotoxicidade das substâncias de referência YM-155, Doxorrubicina, Rapamicina,
AZD-8055 e NVP-BKM120, bem como as novas substâncias bioativas em estudo foram
avaliadas para fins de comparação, em culturas em monocamada e esferoides tridimensionais.
O valor de IC50 corresponde à concentração da substância que levou a diminuição de 50% da
viabilidade celular em relação ao controle negativo.

4.3.1 Cultura bidimensional

Para os ensaios de viabilidade 2D, foi usada a técnica de RR na qual 100µL de células
na concentração 105 células·mL-1 foram semeadas em placas de 96 poços e deixadas para
aderir overnight. Em seguida, elas foram tratadas com as substâncias em concentrações que
variaram de 0,01 a 100 µM pelo período de 72 horas. Depois, foi adicionado 10 µL por poço
da solução de Resazurina, para obter a concentração final de 5 µM, e as placas foram
incubadas por 2 horas, a fim da metabolização pelas células e consequente formação do
produto fluorescente Resorfurina. Por fim, foi realizada a leitura de fluorescência (λexc=
535/40 e λemis= 600/40 nm) no fluorímetro Biotek Synergy HT. Os resultados obtidos levaram
a obtenção de curvas concentração-resposta.

4.3.2 Cultura tridimensional

A avaliação da citotoxidade dos compostos de referência em esferoides multicelulares
de HepG2 e DU145 foi feita por meio da técnica de redução da resazurina, nas condições
previamente estabelecidas. Para a formação das estruturas tridimensionais, duas mil células
foram plaqueadas por poço em 100 µL usando placas ULA de 96 poços. Em seguida, elas
foram centrifugadas a 450 g por 10 minutos, para auxiliar na agregação das células no centro
do
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Após a formação da estrutura tridimensional em três dias de incubação, os esferoides
foram tratados com concentrações variadas das substâncias de referência (0,01 a 100 µM)
pelo período de 72 horas. Por fim, 10 µL da solução de sal de resazurina foram adicionados a
cada esferoide na concentração final de 500 µM e pelo período de 2 horas, seguido da leitura
de fluorescência (λexc= 535/40 e λemis= 600/40). Os resultados obtidos levaram a obtenção de
curvas concentração-resposta.

4.4 Ensaios Citostáticos

O efeito citostático das novas substâncias bioativas Neq0438, 440, 678, 679 e 680 bem
como da Rapamicina como controle positivo, foi avaliado para fins de comparação, em
culturas em monocamada e esferoides tridimensionais.

4.4.1 Cultura bidimensional

Para avaliar o potencial citostático das novas substâncias bioativas, foi primeiro
necessário descobrir a linearidade da técnica de MTT em relação à quantidade de células
plaqueadas. Para isso, diferentes concentrações de células (0,1 a 10 x105 células·mL-1) foram
pipetadas em placas de 96 poços e deixadas para aderir por 24h. Então, o meio de cultura foi
retirado, adicionou-se 100 µL por poço da solução de MTT (1 mg/mL de DMEM) em cada
poço. As placas foram incubadas por 3 horas, para ocorrer a metabolização pelas células, e
consequente formação dos sais de formazan. Posteriormente, o sobrenadante foi retirado,
adicionando-se 100 µL de um agente da solução solubilizante com SDS (10% m/v) e ácido
acético glacial (0,6% v/v) em DMSO. As placas foram incubadas novamente por 1 hora em
agitação para a solubilização do formazan. Por fim, foi realizada a leitura de absorbância no
comprimento de onda de 570 nm no fluorímetro Biotek Synergy HT.
Com a linearidade obtida, a quantidade inicial de células semeadas foi determinada.
Na linhagem HepG2, a concentração usada foi de 5x104 células·mL-1 enquanto na linhagem
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DU145, 1x104 células·mL-1. Outra diferença entre as linhagens foram as concentrações das
substâncias testadas. Em células HepG2, foram testadas 0,1, 1, 5 e 20 M dos compostos
Neq0438, 440, 678, 679, 680 e Rapamicina. Já em DU145 as concentrações usadas foram 1,
5, 25 e 50 M para mesmas substâncias, devido a maior resistência dessa linhagem.
Dois ensaios distintos foram realizados para determinar o efeito citostático das novas
substâncias bioativas. No primeiro, as células foram tratadas apenas uma vez com diferentes
concentrações do composto. Após 48h, o meio de cultura com o composto foi retirado e um
novo meio de cultura sem o composto foi adicionado, que por sua vez foi trocado novamente
após mais 48h. Já no segundo ensaio, as substâncias foram adicionadas múltiplas vezes, ou
seja, a cada dois dias o meio de cultura com os compostos era trocado, com exceção do
controle negativo. Por fim, a leitura do MTT foi feita em ambos ensaios após 0, 2, 4 e 6 dias
nas mesmas condições descritas anteriormente. Os valores de inibição de 50% do crescimento
em relação ao crescimento observado no controle negativo no mesmo período (GI50) foram
calculados levando em consideração a variação da absorbância em relação ao controle
negativo (Abs) após 6 dias de tratamento.

4.4.2 Cultura tridimensional

O ensaio citostático das mesmas substâncias foi feito em esferoides HepG2 e DU145.
Para isso, as estruturas tridimensionais foram formadas e cultivadas conforme descrito no
tópico 3.3.2, e foram tratadas por nove dias com 1, 10, 50 e 100 M das substâncias descritas
no ensaio bidimensional. O meio de cultura contendo os compostos foi trocado e novos
compostos adicionados a cada três dias, quando o diâmetro das estruturas também foi
mensurado e o volume calculado conforme descrito no item 3.2.2. Com esses dados, foi
montada uma curva de crescimento para cada substância nas quatro concentrações, além de
um único gráfico contendo todas as substâncias para comparar a variação do volume ao final
dos 9 dias de tratamento.

4.5 Análise Estatística
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Para os ensaios de avaliação do potencial de formar esferoides, as células foram
testadas em quadruplicata para cada condição, em dois ensaios independentes. Já ns ensaios
de avaliação do crescimento e morfologia dos esferoides foi feito apenas uma vez com um
N=30. Os demais ensaios de padronização da redução de resazurina, MTT e avaliação dos
efeitos citostáticos/citotóxicos foram feitos em quadruplicata em dois ensaios independentes.
Todos os dados foram tratados no programa Microsoft Excel® e os gráficos e valores de IC50 e
GI50 calculados por regressão linear usando o software GraphPad Prism® 5. Para a
comparação do efeito citostático em ambos modelos de cultura foram usados valores de
p<0.005 e p<0.001.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Padronização da cultura tridimensional

5.1.1 Escolha das linhagens e padronização da técnica

Dentre as linhagens testadas para a padronização da cultura tridimensional, apenas a
HepG2 e DU145 formaram esferoides compactos apropriados para os ensaios citotóxicos e
citostáticos (Figura 7). As células da linhagem PC-3, usando a técnica de gota suspensa,
formaram agregados celulares frouxos, com morfologia disforme e poucos contatos
intracelulares, como descrito previamente por Harma et al. (2010)121. As células Mia-PaCa2
se agregaram com mais facilidade, no entanto, é possível observar a distinção das células
independentes na região marginal do esferoide bem como uma morfologia disforme e nãoesférica (Fig. 7D). Outros trabalhos já descreveram que esferoides dessa linhagem apresentam
células marginais com morfologia redonda e uma baixa robustez geral, mesmo em cultura
com polímeros adesivos122.
Figura 7 – Imagens por microscopia de campo claro de esferoides desenvolvidos com 4 linhagens
diferentes. a) DU145; b) HepG2; c) PC-3 e d) Mia-PaCa2. Objetiva: 10x.

Dessa forma, a padronização da cultura celular tridimensional foi feita usando a
técnica de gota suspensa para esferoides DU145, com diferentes volumes e concentrações de
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células plaqueadas (Figura 8). As concentrações que geraram estruturas mais esféricas e de
tamanho ideal foram de 3000 a 1000 células em gotas de 45 L.
Figura 8 - Padronização da cultura tridimensional de DU145 usando a técnica de gota suspensa.
Objetiva: 10x.
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5.1.2 Avaliação do crescimento e morfologia
O volume obtido nos esferoides da linhagem DU145 variou de 0,019 mm3 no terceiro
dia após sua formação, a 0,043 mm3 em 15 dias de crescimento. Já os esferoides da linhagem
HepG2 obtiveram uma taxa de crescimento maior, variando de 0,014 a 0,101 mm3 no mesmo
período (Figura 9).
Figura 9 – Análise do crescimento dos esferoides. A) Curva de crescimento para linhagens HepG2 e
DU145 (N=30). B) Imagens dos esferoides obtidas por microscopia de campo claro após diferentes
dias de crescimento (Objetiva 10x).
A)

B)

Fonte: Autoria Própria
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Enquanto as células em cultura bidimensional apresentam uma curva de crescimento
exponencial e podem ter sua taxa de crescimento facilmente determinada pelo tempo de
duplicação123, os esferoides possuem crescimento do tipo nodular, composto por camadas
proliferativas que possuem maior contato com os nutrientes do meio de cultura, se
encaixando, portanto, em uma taxa de crescimento logarítmico124. Seguindo as equações
descritas por Schwartz (1961)119 para o crescimento tumoral, o tempo de duplicação do
volume para HepG2 e DU145 foi de 1,98 e 4,42 dias, respectivamente.
Quando comparamos com o tempo de duplicação em culturas bidimensionais, que é de
48h para HepG2 e 34h para DU145125,126, nota-se que na cultura tridimensional há uma
diminuição na taxa de crescimento para a linhagem de câncer de próstata e o aumento para o
hepatocarcinoma. Essas observações estão de acordo com alguns estudos na literatura, que
mostram que a maioria das células diminui sua taxa de crescimento quando cultivadas
tridimensionalmente127,128,

enquanto

algumas

apresentam

características

opostas129.

Independente se a taxa de crescimento aumenta ou diminui nos modelos 3D, suas
características de crescimento são, no geral, mais próximas ao que se é observado em tumores
in vivo130.
No caso da linhagem DU145, a maior taxa de crescimento quando cultivada em
monocamada pode estar relacionada com a própria forma de cultivo, na qual todas as células
estão expostas igualmente a grande quantidade de nutrientes e fatores de crescimento,
tornando-as mais suscetíveis a proliferarem em uma taxa uniforme na superfície plana. Outros
fatores que podem influenciar no crescimento são os contatos celulares e o contato das células
com a matriz extracelular, que podem alterar a expressão de genes e proteínas associadas ao
crescimento e proliferação130,131.
Já na linhagem HepG2, um estudo recente corrobora com as características aqui
descritas, no qual a expressão do marcador proliferativo Ki-67 foi maior em esferoides do que
em culturas 2D, diminuindo proporcionalmente com o aumento do tempo em cultura132. Um
perfil similar também foi detectado em linhagens de câncer de mama cultivadas
tridimensionalmente, na qual foi observada uma maior taxa de crescimento e expressão de
genes relacionados à proliferação celular em esferoides do que em monocamada129. Dentro do
próprio esferoide, no entanto, existe uma diminuição bem descrita de células positivas para o
marcador de proliferação Ki67 do córtex para o interior do esferoide, indicando a presença de
camadas proliferativas de acordo com a disponibilidade de nutrientes e oxigênio133,134.
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Essa diferença observada entre a proliferação de esferoides HepG2 e DU145 se dá por
características intrínsecas de cada célula como, por exemplo, a tendência que a primeira tem
de crescer formando agregados espontaneamente mesmo em superfícies planas. Além disso,
variações na morfologia e taxa de crescimento existem naturalmente entre diferentes tipos de
tumor ou até mesmo entre células de diferentes regiões do próprio tumor135. Além disso,
tumores de próstata são reconhecidamente de crescimento lento in vivo, o que leva muitas
vezes ao acompanhamento do paciente por um longo período de tempo para analisar sua
evolução136.
Após a dissociação de esferoides DU145 de diferentes tamanhos, foi determinado o
número de células presente e observou-se a relação linear mostrada na Figura 10. Isso indica
que o número de células presente na estrutura é diretamente proporcional ao volume do
esferoide, podendo ser extrapolado com base na reta obtida.
Figura 10 - Relação entre o volume e o número de células por esferoide para a linhagem DU145.

5.1.3 Padronização do ensaio de redução da resazurina

Em ambas as linhagens avaliadas, a relação entre a intensidade de fluorescência (RFU)
e a quantidade de células plaqueadas em monocamada foi linear até a concentração de 2,5·10 5
células·mL-1. Além disso, dentre as condições testadas para o marcador, a melhor
concentração para a detecção de fluorescência foi de 5 µM e o tempo de incubação de 2 horas
já foi adequado para obter uma correlação linear para ambas as células (R2Du145 = 0,998 (sy.x
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= 22,14); R2HepG2 = 0,993 (sy.x = 148,5)) (Figura 11). Pode-se observar que tempos de
incubação mais longos (4 e 6 h) a linearidade é pior, provavelmente devido a possibilidade de
limitação na concentração da resazurina, o que afeta o metabolismo da mesma pelas células.
Figura 11 - Relação linear entre a fluorescência emitida pela redução da resazurina (5 µM) e a
concentração de células plaqueadas a partir de cultura bidimensional.
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Já no teste em cultura 3D da linhagem HepG2, a relação linear entre a intensidade de
fluorescência e o volume foi observada com a resazurina na concentração final de 500 µM,
sendo que o valor de R2 obtido foi acima de 0,94 que em todos os tempos de incubação
(Figura 12 e Tabela 1). De fato, alguns trabalhos publicados recentemente usaram este
mesmo marcador para determinar a viabilidade de células em culturas tridimensionais. Lovitt
e colaboradores, por exemplo, compararam a resposta de esferoides de câncer de mama
(MCF-7) e de pâncreas (PANC-1 e BxPC-3) frente a diversas substâncias de referência,
usando como indicador de viabilidade em ambos os casos a resazurina na concentração final
de 600 µM99,120,137.
Outro dado importante que pode ser obtido com esse resultado é o fato de que a maior
intensidade de fluorescência ocorreu no período entre 9 e 13 dias após a incubação, quando o
volume passou de 0,08 para 0,35 mm3 (Figura 12). Além disso, pouca diferença pode ser
observada nas duas últimas análises, pois como visto posteriormente, o crescimento da
estrutura atinge um platô ao chegar neste tamanho, isto é, há uma estabilização na taxa de
crescimento da estrutura, provavelmente causada pela limitação da difusão de nutrientes e
oxigênio e limitação de espaço físico em placas de 96 poços.
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Figura 12 - Relação linear entre a fluorescência emitida pela redução da resazurina (500 µM) e o
diâmetro de esferoides HepG2 em diferentes tempos de incubação.
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Tabela 1 – Valores de R2 e desvio-padrão dos diferentes tempos de incubação de esferoides HepG2
com resazurina.
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Com o resultado obtido na linhagem HepG2, esferoides DU145 foram tratados com a
mesma concentração de resazurina, mas em apenas um tempo de incubação: 2 horas. Dessa
forma, foi possível observar a mesma relação linear, apesar do menor crescimento da
estrutura tridimensional em comparação à HepG2 (Figura 13). Assim, o uso de 500 µM de
resazurina e o tempo de incubação de 2 horas são as condições ideais para os ensaios
citotóxicos em ambas linhagens celulares para os esferoides, enquanto que a concentração de
5 µM de resazurina e 2 horas de incubação são indicados para células em cultura
bidimensional.
Figura 13 - Relação linear entre a fluorescência emitida pela redução da resazurina (500 µM) e o
diâmetro de esferoides DU145 após duas horas de incubação.
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5.2 Ensaios Citotóxicos

Os ensaios citotóxicos foram feitos em culturas 2D e 3D das linhagens de câncer de
próstata (DU145) e hepatocarcinoma (HepG2) usando substâncias de referência com
diferentes mecanismos de ação. Os valores de IC50 correspondem a concentração das
substâncias que levou a morte de 50% das células em relação ao controle negativo.

5.2.1 Cultura bidimensional

As curvas de IC50 obtidas para ambas as linhagens estão dispostas na Figura 14 e os
valores, bem como os parâmetros estatísticos estão descritos na Tabela 2. Curvas com valores
de R2 menor que 0.7 foram consideradas não ativas nas concentrações testadas.
Figura 14 - Curvas concentração-resposta de cultura bidimensional das duas linhagens para as
substâncias de interesse. ( - HepG2;  - DU145).
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Tabela 2 – Valores de IC50 para as substâncias de interesse em culturas 2D de HepG2 e DU145. (NA
= Valores não determinados).

HepG2

DU145

COMPOSTOS

IC50

R2 / Sy.x

IC50

R2 / Sy.x

YM-155

0,92 ± 0,1 µM

0,987 / 4,90

0,005 ± 0,001 µM

0,974 / 5,65

DOXORRUBICINA

0,13 ± 0,03 µM

0,968 / 6,35

0,094,1 ± 41 µM

0,889 / 15,59

RAPAMICINA

96,22 ± 69 µM

0,702 / 8,30

11,8 ± 5 µM

0,867 / 10,98

NVP-BKM120

88,84 ± 42 µM

0,885 / 6,77

36,12 ± 22 µM

0,716 / 19,66

AZD-8055

NA

-

NA

-

Neq0438

NA

-

NA

-

Neq0440

NA

-

NA

-

Neq0678

93,10 ± 36 µM

0,839 / 8,12

110,4 ± 0,2 µM

0,921 / 7,16

Neq0679

51,05 ± 13 µM

0,918 / 6,32

150,8 ± 0,3 µM

0,930 / 6,42

Neq0680

NA

-

NA

-
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A linhagem DU145 foi mais sensível ao tratamento com todas as substâncias de
referência e menos sensíveis aos novos inibidores. Os resultados obtidos foram, no geral,
similares a valores reportados na literatura para os compostos YM-155 e doxorrubicina117,138.
As substâncias que atuam inibindo a via PI3K/mTOR, por outro lado, apresentaram elevados
valores de IC50 em ambas as linhagens, isto é, apresentam baixa potência devido ao próprio
mecanismo de ação. A inatividade das substâncias Neq0438 e Neq0440 foi relatada
previamente em nosso grupo81. Estudos indicam que, por exemplo, o Buparlisib (NVPBKM120) possui um potente efeito citostático em células DU145 (GI50 = 0.4 nM) e seu uso
em terapia combinada em células de câncer de pulmão potencializa o efeito citostático de
outras substâncias139,140. O composto AZD-8055, inibidor competitivo de ATP na mTOR,
induz a autofagia e inibição do crescimento tumoral também em concentrações na ordem de
nanomolar, em diversas linhagens tumorais in vitro bem como em ensaios in vivo em
concentrações de até 20 mg/kg75.
Em HepG2, não foi possível determinar as curvas concentração-resposta do Neq0438
e Neq0440 nas concentrações avaliadas, porém é possível observar no gráfico que, para
ambas substâncias, a concentração de 100 M começa a levar a morte celular. Dessa forma,
ao analisar a modificação da estrutura química do composto Neq0440 para o análogo
Neq0678 (Figura 5), nota-se que a troca do enxofre pelo oxigênio como ligante levou a um
leve aumento na potência do composto. No caso dos Neqs0438 e 0679, por outro lado, a
mudança da posição do átomo de flúor da posição para para a posição orto aumentou sua
potência em quase duas vezes. Nas células DU145 o mesmo efeito foi observado para ambas
substâncias, porém em menor intensidade. Por fim, o composto Neq0680, que apresenta
basicamente a mesma estrutura do Neq0440, exceto pela substituição do grupo terminal
amina por uma nitrila, foi inativo para as duas linhagens mesmo em concentrações mais altas.
Isso confirma a hipótese de que a presença da amina ligada ao anel heterocíclico é essencial
para a ligação da molécula ao domínio quinase da mTOR81.

4.2.2 Cultura tridimensional

As curvas concentração-resposta dos mesmos compostos-padrão foi determinada em
esferoides DU145 e HepG2 (Figura 15). Os compostos NVP-BKM120, AZD-8055 bem
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como todos as novas substâncias bioativas, não tiveram atividade citotóxica significativa no
período e nas concentrações avaliadas para esferoides de ambas linhagens. Os valores de IC50
e os parâmetros estatísticos para os tratamentos com YM-155, Doxorrubicina e Rapamicina
estão dispostos na Tabela 3.
Figura 15 - Curvas concentração-resposta de substâncias de referência em esferoides de câncer de
próstata e hepatocarcinoma ( - DU145; - HepG2).
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Tabela 3 -– Valores de IC50 para os compostos de referencias em culturas 3D de DU145 e HepG2.
HepG2

DU145

COMPOSTOS

IC50

R2 / Sy.x

IC50

R2 / Sy.x

YM-155

7,05 ± 5 µM

0,877 / 14,17

488 ± 40 nM

0,895 / 13,41

DOXORRUBICINA

6,41 ± 3 µM

0.974 / 5,63

60,6 ± 16 nM

0,963 / 6,64

RAPAMICINA

10,49 ± 12 µM

0,710 / 21,77

98,6 ± 20 µM

0,979 / 4,51
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A doxorrubicina foi a substância mais potente para ambas linhagens tumorais, seguida
do YM-155 e da Rapamicina. Além disso, assim como visto na cultura em monocamada, a
linhagem DU145 foi mais sensível que a HepG2 para quase todas substâncias, exceto a
Rapamicina. Um dos motivos pelo qual os esferoides HepG2 são mais resistentes a alguns
compostos pode ser a dificuldade de difusão das substâncias para o interior da estrutura
tridimensional, devido a sua matriz extracelular mais compacta.. Na Tabela 4 estão indicados
os valores de IC50 em culturas bi e tridimensionais, para melhor comparação.
Tabela 4 - Comparação de valores de IC50 nos dois modelos de cultura para HepG2 e DU145.
HepG2

DU145

COMPOSTOS

2D

3D

2D

3D

YM-155

0,92 ± 0,8 µM

7,05 ± 5 µM

5,5 ± 1 nM

488 ± 40 nM

DOXORRUBICINA

0,13 ± 0,3 µM

6,41 ± 3 µM

94,1 ± 41 nM

60,6 ± 16 nM

RAPAMICINA

96,22 ± 69 µM

10,49 ± 12 µM

11,8 ± 5.8 µM

98,6 ± 20 µM

A variação do IC50 entre a cultura 2D e 3D de HepG2 para YM-155 e Doxorrubicina
foi de 7,6 e 49 vezes, respectivamente, enquanto para a Rapamicina, houve uma diminuição
de 9,1 vezes. Para a DU145, houve um aumento no IC50 de YM-155 em 88 vezes e da
Rapamicina em 8,3 vezes, enquanto para a doxorrubicina o valor não foi estatisticamente
diferente. Como os três compostos possuem mecanismos de ação diferentes, há hipóteses
diferentes para esses resultados.
Geralmente, a maior resistência dos esferoides, como visto para os compostos YM155
e Doxorrubicina, resulta principalmente de sinais das interações celulares dinâmicas entre
células vizinhas e a matriz extracelular, além da difusão limitada para o interior da estrutura
tridimensional e a hipóxia, que está envolvida na ativação de genes relacionados a
sobrevivência e sensibilidade aos fármacos141. A expressão de proteínas anti-apoptótica como
a Bcl-2 e survivina em duas linhagens de glioma, por exemplo, foi aumentada
significativamente em modelos tridimensionais de cultura142, o que pode justificar a maior
resistência de esferoides a esses compostos testados.
Além disso, a variação na sensibilidade à doxorrubicina pode estar relacionada com o
fato de que células cultivadas em 2D possuem uma oxigenação uniforme, o que resulta no
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acúmulo rápido de espécies reativas de oxigênio quando exposta a esse fármaco. Em
esferoides, por outro lado, as células no interior da estrutura são menos oxigenadas e em
teoria, formariam menos dessas espécies, diminuindo a eficácia da substância106. Como
confirmação desta hipótese, células cultivadas em monocamada em condições de hipóxia,
assim como os esferoides, apresentaram maior resistência a doxorrubicina142.
Em contraste, o aumento da potência da Rapamicina em cultura tridimensional de
HepG2 pode estar relacionado com mecanismos moleculares de sinalização, como por
exemplo, a superexpressão de alguns receptores específicos nos esferoides. Foi detectado que
nesse modelo de cultura, algumas rotas metabólicas no câncer, como a PI3K/MAPK estavam
alteradas, sendo que a proteína AKT estava subexpressa em comparação à cultura 2D,
enquanto MEK1/2 e MAPK estavam superexpressas. Em suma, a reorganização da superfície
celular que ocorre com a cultura tridimensional induz a mudanças na associação e localização
de proteínas importantes para a proliferação da doença, oferecendo assim vias de sinalização
alternativas que não estão presentes em culturas 2D143.

5.3 Ensaios Citostáticos

Os novos inibidores da mTOR, além da Rapamicina usada como controle positivo,
foram testados em culturas 2D e 3D para a avaliação de seu potencial citostático. O método
de MTT foi usado para este ensaio devido a sua maior praticidade, além da dificuldade na
padronização do método de redução da resazurina para ensaios citostáticos. Primeiramente,
foi necessário determinar a linearidade do método colorimétrico MTT em relação a
concentração de células plaqueadas, para então poder determinar a quantidade máxima de
células a ser usada. Em ambas linhagens, o método foi linear até a concentração de 4x105
células·mL-1 (Figura 16). Devido a diferença entre o tempo de duplicação das células (48h
para HepG2 e 34h para DU145)125,126 e a consequente velocidade de crescimento, decidiu-se
plaquear uma quantidade menor da linhagem de câncer de próstata (1.000 células por poço)
do que do hepatocarcinoma (5.000 células por poço) no ensaio citostático 2D.
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Figura 16 - Linearidade entre o método MTT e a concentração de células plaqueadas.
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5.3.1 Cultura bidimensional

DU145
Nas culturas em monocamada, as substâncias foram testadas de duas maneiras
distintas: (i) uma administração com 48h de exposição seguida da adição de meio de cultura
sem composto por mais 72h, ou (ii) várias adições dos compostos, sendo substituído a cada
48h juntamente com o meio de cultura. A Figura 17 apresenta as curvas de crescimento das
células DU145 após apenas uma adição de cada composto. Pode-se observar que o tratamento
da Rapamicina a 50 M teve efeito citotóxico (linha azul), enquanto as menores
concentrações inibiram praticamente por completo o crescimento das células sem efeito
citotóxico no período avaliado. O composto Neq0438 também mostrou um leve efeito
citostático concentração-dependente após seis dias, ou seja, maiores concentrações levaram a
uma menor taxa de crescimento no período avaliado. Por fim, a única outra substância com
um leve efeito citostático com apenas uma adição na concentração de 50 M foi o Neq0679.
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Figura 17 - Curva de crescimento de células DU145 tratadas com apenas uma adição de composto

De forma a avaliar o total potencial citostático dessa série de compostos, o ensaio 2D
foi repetido, mas dessa vez, com novos compostos nas respectivas concentrações sendo
adicionados a cada 48h juntamente com o meio de cultura. (Figura 18). Esta mudança no
ensaio levou ao aumento do efeito citostático de todas as substâncias, inclusive o Neq0680. A
Rapamicina, no entanto, seguiu o mesmo padrão da curva de adição única, com efeito
citotóxico na concentração de 50 M e potente efeito citostático nas menores concentrações.
Os compostos Neqs0438, 440, 678 e 679 apresentaram efeito citostático dose-dependente,
sendo o primeiro mais potente.
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Figura 18 - Curva de crescimento de células DU145 tratadas com múltiplas aplicações de cada composto.

Com isso, após os 6 dias de tratamento no ensaio de múltiplas adições, a variação de
absorbância de cada tratamento em relação ao controle foi calculada (Figura 19). É possível
observar a relação concentração-dependente de inibição do crescimento em alguns
compostos, em específico as substâncias Neq0438 e Neq0440. Estes dois, além da
Rapamicina, foram os únicos a inibirem 50% do crescimento das células nas concentrações
avaliadas e por isso, seus valores foram usados para obter uma curva concentração-resposta
para o cálculo do GI50 (Figura 20).
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Figura 19- Variação da absorbância após 9 dias de tratamento em cultura 2D de DU145. ***
p<0.0005; **** p<0.0001.
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Figura 20 - Curva concentração-resposta da inibição de crescimento celular em culturas 2D de
DU145.
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O valor de GI50 para o Neq0438 foi de 4,5 ± 1 µM (R2 = 0,940; Sy.x = 6,16) enquanto
para o Neq0440 foi quase dez vezes maior: 42,5 ± 5 µM (R2 = 0,954; Sy.x = 5,90).

HepG2
Na linhagem HepG2, foram feitos os mesmos dois ensaios citostáticos descritos
anteriormente: (i) com apenas uma adição das substâncias (Figura 21) e (ii) com múltiplas
adições (Figura 22).
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Figura 21 - Curva de crescimento de células HepG2 tratadas com apenas uma adição de cada
composto.

Diferente do que foi observado na linhagem DU145, a Rapamicina não teve efeito
citostático no ensaio quando foi adicionada somente uma vez para a linhagem HepG2, mesmo
em concentrações mais altas. Já no ensaio de múltiplas adições, foi notado leve efeito
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citostático concentração-dependente, porém ainda menor do que visto em todos os outros
compostos (exceto o Neq0680).
Figura 22 - Curva de crescimento de células HepG2 tratadas com múltiplas adições de cada composto

O tratamento com 20 M dos compostos Neq0438, 440, 678 e 679 teve um potente
efeito citostático nas culturas de HepG2 após 6 dias de crescimento, maior até que a
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Rapamicina, usada como controle positivo (Figura 23). No entanto, analisar os dados na
curva concentração-resposta para a determinação do GI50, apenas o Neq0438 e Neq0679
obtiveram um perfil adequado (Figura 24).
Figura 23 - Variação da absorbância após 9 dias de tratamento em cultura 2D de HepG2. ****
p<0.0001.
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Figura 24 - Curva concentração-resposta da inibição de crescimento celular em culturas 2D de
HepG2.
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Para o Neq0438 o valor de GI50 foi 17,9 ± 4 µM (R2 = 0,874 / Sy.x = 11,09), enquanto
para o Neq0679 foi de 7,5 ± 2 µM (R2 = 0,940 / Sy.x = 10,38).
Ao analisar os resultados do ensaio citostático em culturas bidimensionais nas duas
linhagens, nota-se que o Neq0438 foi o único composto com efeito citostático em ambas,
sendo mais potente na DU145. Na avaliação do efeito citotóxico, essa substância não tinha
levado a morte celular significativa mesmo em concentrações mais altas, no entanto o
tratamento com apenas 5 µM foi suficiente para inibir o crescimento de 50% para as células
DU145. Isso ocorre justamente pelo próprio mecanismo de ação do composto, que ao inibir o
complexo mTOR, atua na inibição de vias sinalizatórias envolvidas nos processos de
proliferação celular e não necessariamente morte celular. Outro dado importante é que o
Neq0680, assim como observado no ensaio citotóxico, não teve efeito citostático em ambas
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células testadas em relação ao controle negativo, demonstrando assim a importância do grupo
amina na posição terminal para a interação dos compostos ao alvo molecular de acordo com a
hipótese proposta para o modo de ação81.
Uma alternativa para aumentar ainda mais a potência dos compostos seria a terapia
combinada com outros inibidores da via. Em um estudo com culturas 2D de diversas
linhagens de hepatocarcinoma, o uso de inibidores da via levou a diminuição da fosforilação
de seus efetores144. Além disso, foi detectado o sinergismo na terapia combinada de inibidores
da mTOR com inibidores do AKT em células HepG2, resultando em um aumento
significativo da porcentagem de células nas fases G0/G1 em comparação a cada substância
separada ou o controle negativo144.

5.3.2 Cultura tridimensional
DU145
Para a realização do ensaio citostático na cultura tridimensional foi feita uma triagem
inicial com algumas substâncias na concentração de 100M pelo período de 9 dias em
esferoides DU145 (Figura 25). A substância Neq0554 é um inibidor de cisteíno-proteases em
estudo pelo grupo NEQUIMED que mostrou resultados positivo contra a linhagem MiaPaCa2, por isso decidiu-se também testar seu efeito citostático em esferoides de câncer de
próstata.
Figura 25 - A)Triagem do efeito citostático de novas substâncias bioativas a 100 M. B)Micrografia
de esferoides DU145 após 9 dias de tratamento com o Neq0438 (Objetiva: 10x) **** p<0.0001 ***
p<0.0005 ** p<0.001.
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Com isso, foi testado o efeito citostático em esferoides das mesmas linhagens testadas
em 2D, usando diferentes concentrações dos compostos que demonstraram potencial
inibitório na triagem para determinar seu GI50 em culturas tridimensionais, ou seja, a
concentração da substância que inibe 50% do crescimento tumoral quando comparado ao
controle sem tratamento. Os gráficos de crescimento tumoral estão dispostos na Figura 26.
Como o efeito citostático em culturas bidimensionais foi maior no ensaio com múltiplas
doses, foi realizado apenas este na cultura tridimensional.
Figura 26 - Curvas de crescimento de esferoides DU145 tratados com as novas substâncias bioativas.

Após 9 dias a variação total no volume de cada tratamento foi calculada e usada como
porcentagem do controle negativo na Figura 27. Os Neqs0438, 440, 678 e 679 tiveram efeito
citostático concentração-dependente no período avaliado, sendo o primeiro e o último os mais
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potentes. O tratamento com 100 M de Rapamicina levou a completa dissociação do
esferoide e perda dos contatos intercelulares, por isso não foi possível medir a alteração no
volume (Figura 28). Devido a grande variação do volume relativo entre as diferentes
concentrações, não foi possível calcular os valores de GI50 das substâncias analisadas para
culturas tridimensionais.
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Figura 27 - Variação do volume de esferoides DU145 em relação ao controle negativo após 9 dias de
tratamento com as novas substâncias bioativas. **** p<0.0001.
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Figura 28 - Micrografias de campo claro de esferoides DU145 após 9 dias de tratamento. Objetiva
10x: A) Rapamicina B) Neq0438 C) Neq0440 D)Neq0678 E)Neq0679 F)Neq0680.

Ao compararmos o efeito citostático dos compostos na cultura bidimensional e
tridimensional (Figura 29) nota-se, por exemplo, que a concentração de Rapamicina na qual
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houve a completa inibição do crescimento celular em 2D foi de 25 M. Já o tratamento com
apenas 1 M da mesma substância em esferoides, além de inibir o crescimento, levou a
diminuição de 21% no volume inicial da estrutura após 9 dias. O mesmo foi observado para
alguns dos novos inibidores da mTOR, como o Neq0438 e 0679, por exemplo, que na
concentração de 50 M na cultura 3D levou a uma diminuição do volume tumoral inicial em
26% e 28%, respectivamente. Na cultura em monocamada, na mesma concentração, foi
observado um crescimento celular de 16% e 66% em relação ao crescimento do controle
negativo no mesmo período.
Figura 29 - Comparação do efeito citostático das novas substâncias bioativas em culturas 2D e 3D de
DU145.

HepG2
Esferoides HepG2 também foram tratados com diferentes concentrações dos
compostos inibidores da via PI3K-AKT-mTOR para determinação de seu potencial citostático
(Figura 30). Assim como observado em DU145, os volumes finais após nove dias de
tratamento foram expressos na Figura 31 como porcentagem em relação ao controle
negativo. Apesar de vários compostos inibirem o crescimento em mais de 50%, não foi
possível calcular os valores de GI50 devido a grande variação de inibição entre as diferentes
concentrações, necessitando concentrações intermediárias para fechar o gap.
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Figura 30 - Curva de crescimento de esferoides HepG2 após 9 dias de tratamento com as novas
substâncias bioativas.

O composto mais eficaz foi o Neq0438, que na concentração de 50 M levou a
redução de 20% do volume inicial após 9 dias de tratamento ( Figura 32). Os Neqs0440 e 679,
além da Rapamicina, tiveram seus maiores efeitos citotóxicos apenas na concentração de 100
M, na qual inibiram 100 e 98% do crescimento, além da diminuição de 35% do volume do
esferoide, respectivamente. Os compostos Neq0678 e 679 tiveram um potente efeito
citostático, inibindo em 50% o crescimento de esferoides na concentração de 1 M. Em
alguns casos, como para os Neqs0678 e 440, maiores concentrações dos inibidores
aparentemente estimularam o crescimento tumoral em níveis até 50% maiores que o controle,
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o que pode estar relacionado com a perda de contatos intercelulares e consequente aumento
aparente do volume. Além disso, devido a morfologia disforme de esferoides HepG2, em
alguns casos a precisão da determinação do volume fica comprometida, já que as estruturas
apresentam grandes variações em relação a uma esfera perfeita. A Figura 32 mostra as
imagens dos esferoides tratados com as diferentes concentrações de cada composto após 9
dias de tratamento.
Figura 31 - Variação do volume de esferoides HepG2 em relação ao controle negativo após 9 dias de
tratamento com as novas substâncias bioativas. **** p<0.0001; ***p<0.0005.
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Figura 32 - Micrografias de campo claro de esferoides HepG2 após 9 dias de tratamento. Aumento 5x
A) Rapamicina B) Neq438 C) Neq440 D)Neq678 E)Neq679 F)Neq680.
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No geral, a inibição de crescimento dos esferoides seguiu um padrão similar ao
observado no ensaio 2D, com os compostos estruturalmente similares Neq0438 e 679 sendo
os mais efetivos e o Neq0680 o menos efetivo (Figura 33). Nos esferoides HepG2, nem
sempre foi possível detectar uma relação entre concentração da substância e inibição do
crescimento, como nos casos dos Neqs0440, 678 e 679. No entanto, o Neq0679, substância
mais potente na cultura 2D, também foi eficaz na inibição do crescimento do esferoide,
reduzindo em 50% seu crescimento relativo ao controle na concentração de 1M.
De forma geral, assim como foi observado em relação ao efeito citotóxico, os
esferoides HepG2 também foram mais resistentes ao efeito citostático do que os DU145 para
quase todos os compostos avaliados, enquanto a cultura 2D foi mais sensível.
Figura 33 - Comparação dos ensaios citostáticos com novas substâncias bioativas em culturas 2D e
3D de HepG2.

A maior sensibilidade de esferoides DU145 a esses compostos em comparação a
cultura em monocamada pode estar relacionada com diferenças induzidas pelo próprio
ambiente de cultura, como por exemplo a intensidade de ativação da via PI3K-AKT-mTOR,
que de acordo com evidências recentes, varia de acordo com o modelo de cultura celular (2D
ou 3D)146. Em cinco linhagens de câncer de cólon, por exemplo, a fosforilação de AKT foi
reduzida nas culturas tridimensionais, associada com a diminuição da fosforilação das
proteínas efetoras PRAS40, S6K e 4E-BP1, o que indica a redução da atividade do complexo
mTORC1146. O mesmo trabalho mostrou que após tratamento com Rapamicina ou outros
inibidores de quinases, as células cultivadas em 2D não mostraram nenhuma mudança
morfológica significativa, enquanto os esferoides tiveram reduções de 50 a 75% do volume
em relação ao controle, similarmente aos resultados obtidos aqui com esferoides DU145 para
todos os compostos e HepG2 para o Neq0679. Além disso, foi detectada uma alteração
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significativa no ciclo celular das células cultivadas tridimensionalmente e tratadas com
Rapamicina, em comparação a monocamada, com 50% de diminuição da porcentagem de
células na fase S e consequente maior retenção do ciclo celular associado a células nas fases
G0/G1146.
Outra importante observação nesse mesmo estudo foi a detecção de um gradiente de
fosforilação da proteína RPS6, no qual ela está mais ativa nas células da superfície e menos
ativa ao centro. Ao comparar com tumores extraídos de ratos in vivo, foi possível notar um
padrão similar de distribuição de intensidade do sinal, com os maiores níveis de fosfo-RPS6
nas regiões corticais e os menores níveis no interior da estrutura. Sendo assim, o modelo
tridimensional de cultura de células é confiável para mimetizar a sinalização mTOR -SK6
observada in vivo em células DLD-1 e HCT116146. Esse gradiente se deve, possivelmente, a
formação dos gradientes de nutrientes, fatores de crescimento e oxigênio, que difundem com
mais dificuldade para o interior da estrutura. Dessa forma, a atividade total do mTORC1 é
diminuída nesta localidade, devido a redução da disponibilidade de nutrientes como
aminoácidos, que são necessários para a ativação do complexo 40,146.
Em resumo, esses experimentos revelam uma diminuição significativa da sinalização
PI3K-AKT-mTOR-S6K em modelos tridimensionais de cultura celular, em comparação a
modelos 2D. Dessa forma, a inibição da via mTOR-AKT resulta em efeitos antiproliferativos
mais severos em esferoides do que culturas em monocamada, com bloqueio da proliferação e
alterações no ciclo celular, incluindo a forte redução da porcentagem de células na fase S e
diminuição geral da taxa metabólica146. A seguir serão discutidos três possíveis mecanismos
pelo qual essa alteração ocorre.
Primeiramente, a diminuição na ativação da via PI3K-AKT-mTOR em esferoides
pode estar relacionada com a expressão de receptores de membrana envolvidos na sua
ativação, como o receptor epidérmico de fatores de crescimento (EGFR), uma proteína de
superfície do tipo tirosina-quinase cuja ativação estimula a via e leva ao crescimento
celular147. Apesar de sua expressão não estar diretamente associada com a sensibilidade a
Rapamicina, estudos indicam que inibidores de EGFR frequentemente aumentam a
sensibilidade das células de câncer a esta substância e vice-versa148–150. Em esferoides de
câncer de mama e ovário, a sinalização dos receptores EGFR e HER2 também está
superexpressa em contraste com as culturas em monocamada143, bem como em células de
câncer de pulmão, onde foram detectados elevados níveis basais de EGFR e fosforilação de
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Met também em modelos 3D de cultura151. Dessa forma, a diminuição da expressão de EGFR
em 2D pode ser um dos motivos para a redução da sensibilidade de células DU145 e HepG2 a
rapamicina e os novos inibidores testados.
Outra explicação para esta redução pode ser a mudança da via AKT-mTOR em 2D
para a cascata de sinalização RAS-RAF-MAPK-ERK em 3D. As duas vias são ativadas por
fatores extrínsecos, compartilham proteínas efetoras e promovem o crescimento celular
(Figura 34). Os níveis de MEK1 estão aumentados em culturas 3D de câncer de ovário e
mama143 e, em linhagens de câncer de cólon, o perfil de expressão revelou a ativação da via
MAPK e um aumento da fosforilação de ERK1/2 em culturas 3D152. Em hepatocarcinoma,
esta via apresenta grande relevância para a progressão da doença, sendo ativada em quase
todas as linhagens celulares153. Além disso, recentemente foi demonstrado que a ativação da
cascata MAPK também funciona muitas vezes como um mecanismo de retroalimentação
positiva após a inibição da via PI3K-AKT-mTOR154. Assim, a maior resistência aos
inibidores da mTOR observada em esferoides HepG2, quando comparado a DU145, pode
estar relacionada com esse mecanismo de alteração da via, no qual a cascata MAPK passa a
ser mais ativa após a inibição da mTOR.
Figura 34 – Representação esquemática das vias de sinalização Ras-RAF-MEK-ERK e Ras-PI3KAKT-mTOR.

Fonte: Adaptado de Oikonomou E, Koustas (2014)155

Por fim, acredita-se que a presença de matriz extracelular seja um fator extra para o
aumento da complexidade da resposta ao tratamento por meio da sinalização de moléculas de
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adesão, como a integrina. A perda da sinalização dessa proteína, expressa em 2D na ligação
com a superfície plástica do frasco de cultura, pode ser outro fator envolvido na diminuição
da cascata AKT-mTOR, já que elas possuem um importante papel de indução da ativação de
AKT156.
Ademais, outras proteínas da MEC também podem estar envolvidas na resistência a
tratamentos com compostos que inibem a via PI3K/AKT/mTOR. Um estudo com esferoides
de câncer de ovário e mama mostrou que o tratamento com uma gama de inibidores de
PI3K/mTOR, incluindo a Rapamicina, levou a duas diferentes respostas apoptótica. As
células localizadas na região interna da estrutura sofreram apoptose enquanto as localizadas
nas camadas mais externas apenas tiveram seu crescimento suprimido157. Supõe-se que isso se
dá pela diferença na quantidade de matriz extracelular nas regiões do esferoide, já que as
células resistentes à apoptose estão localizadas nas camadas mais externas e com maior
presença de matriz, enquanto as células sensíveis estão na região interna e com menor
quantidade157. O tratamento de células cultivadas em monocamada com inibidores de
PI3K/mTOR suprime a proliferação celular, no entanto, a apoptose não é comumente
observada assim como em células das camadas mais externas de esferoides. Isso ocorre pois
nestas células há a indução de uma resposta adaptativa, incluindo a expressão de diversas
proteínas relacionadas à sobrevivência celular, o que também pode explicar a baixa toxicidade
dessas substâncias em culturas 2D. Dessa forma, as células externas dos esferoides
apresentam uma resposta similar à cultura em monocamada, na qual ocorre uma maior
inibição do complexo mTORC2 e consequente supressão da proliferação celular, enquanto
nas células internas de esferoides ocorre a inibição do complexo mTORC1 e a indução da
apoptose.
O aumento da sensibilidade das células internas de esferoides tridimensionais a
apoptose infere que a atividade da PI3K é especificamente necessária para a sobrevivência
dessa população celular. Essas células não estão expostas aos componentes da matriz e,
possivelmente, dependem da atividade contínua da PI3K para essa sobrevivência
independente de ancoragem. De fato, variantes genéticas de PI3K mostraram recuperar
células da apoptose causada por perda da sinalização da matriz em dois estudos
distintos158,159.
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6 CONCLUSÃO

Neste trabalho, o modelo de cultura tridimensional foi padronizado para células de
hepatocarcinoma (HepG2) e câncer metastático de próstata (DU145) em nosso laboratório
usando duas técnicas diferentes: Gota suspensa e flutuação forçada. Devido sua maior
praticidade e facilidade, a segunda foi usada como padrão para os ensaios seguintes. As
características de crescimento foram analisadas em cada linhagem na cultura tridimensional e
assim foi possível identificar alterações no tempo de dobramento de cada modelo de cultura.
Para a linhagem HepG2 os esferoides cresceram mais rápido que a cultura em monocamada,
enquanto que para a linhagem DU145 o contrário foi observado.
A padronização do ensaio de redução de resazurina foi realizada adequadamente, com
potência para as substâncias de referência de acordo com os valores observados na literatura
para culturas 2D e 3D. Em ambos modelos o tempo de incubação ideal para a resazurina foi
de 2 h, sendo que para células cultivadas em monocamada a concentração utilizada foi de 5
M enquanto para esferoides foi de 500 M. A doxorrubicina e o YM155 foram as
substâncias mais potentes na cultura em monocamada, porém perderam a potência quando
testadas em esferoides. O contrário foi observado para a Rapamicina, cuja potência foi quase
10 vezes maior em esferoides HepG2 em comparação com a cultura em monocamada. Dentre
os novos inibidores da mTOR, o mais potente foi o Neq0679 na linhagem HepG2.
Devido ao mecanismo de ação desses novos inibidores, que levam a inibição do
crescimento e não necessariamente a morte celular, também foi realizado o ensaio citostático
nos modelos 2D e 3D. Em geral, os compostos foram mais potentes para inibição do
crescimento na cultura tridimensional do que em monocamada, o que pode ser explicado por
alterações na expressão da via PI3K/AKT/mTOR entre os dois modelos de cultura. Nas duas
linhagens o Neq0438 e seu análogo, Neq0679, foram as substâncias mais potentes. O
Neq0680 não teve efeito significativo em qualquer das linhagens ou modelos de cultura
testados, o que confirma a hipótese de que o grupo amina presente nas outras substâncias é
fundamental para sua interação no domínio quinase da mTOR e seu consequente efeito
inibitório. Esses resultados apontam a importância do modelo tridimensional de cultura de
células como uma abordagem valiosa para a predição da eficácia de substâncias bioativas, já
que culturas 3D permitem a detecção e monitoramento de mudanças fenotípicas induzidas por
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drogas em células, o que não poderia seria possível de ser medido em modelos tradicionais de
cultura bidimensional.
Com base nos resultados obtidos, novos ensaios podem ser realizados para avaliar o
potencial citostático in vivo com as substâncias mais eficazes em ambos modelos in vitro
(Neq0438 e Neq0679). Além disso, a combinação dessas substâncias com outros inibidores de
quinases pode também ser feita nos modelos 3D aqui padronizados, já que elas demonstraram
efeito potencializador na terapia combinada com outras substâncias em estudos 2D em nosso
laboratório.
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