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RESUMO
Do Amaral JB. Células MCF-7 como modelo 3D no estudo de câncer de mama humano. [tese
(Doutorado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo; 2010.
A cultura celular é caracterizada por permitir a manutenção de células vivas em laboratório
independente do organismo que a originou. A utilização desta técnica possibilitou a melhor
compreensão dos mecanismos moleculares da célula permitindo importantes avanços científicos no
que se refere, por exemplo, a produção de vacinas e a biologia da célula tumoral. A cultura de
células em 3-dimensões (3D) derivou-se inicialmente da cultura de células comumente utilizadas
(células em monocamada). O diferencial da cultura 3D é permitir que as células explorem as 3dimensões do espaço, aumentando assim as interações com o ambiente e entre as células. Quando
crescidas neste sistema, as células formam estruturas denominadas de esferóides multicelulares.
Estes esferóides apresentam em seu interior uma heterogeneidade celular, formação de
microambiente e exposição diferencial a diversos fatores como nutrientes e oxigênio. Pelo fato
destas características se mostrarem muito semelhantes a tumores avasculares in vivo, a cultura de
células 3D avançou em diversas linhas de pesquisa tornando-se um modelo bastante utilizado em
ensaios radiológicos e de quimioterápicos. Em estudos relacionados à biologia do câncer de mama,
vem ganhando espaço a utilização de esferóides para estudos que visam à compreensão da
morfogênese do espaço luminal. Inserido neste contexto, o objetivo deste trabalho foi de
desenvolver um modelo de cultura 3D que possibilitasse avaliar a formação de esferóides com 3
características não descritas na literatura : a não adição de miméticos de membrana basal; o uso de
linhagem tumorais e, por fim , a exposição das células por períodos superiores a 30 dias em cultura
3D. Mostramos que as células MCF-7, nas condições acima descritas, reorganizam-se em estruturas
tubulares e acinares. Em ambas situações, a formação do lúmen veio acompanhada pelo
estabelecimento de uma camada de células polarizadas, arranjo este muito semelhante ao
encontrado em glândulas mamárias. Os resultados apresentados apontam para a existência de uma
população de células na linhagem MCF-7 que não estão totalmente comprometidas ao fenótipo
tumoral. Mantidos diferenciados, os esferóides de células MCF-7 apontam como um novo modelo
para estudos relacionados à formação do lúmen, permitindo assim explorar o papel de diferentes
vias como as relacionadas a apoptose, autofagia diferenciação e sobrevivência celular.
Palavras-chave: Culturas de células em três-dimensões. Mama. Neoplasias. Apoptose.
Citoesqueleto. Esferóides multicelulares.
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