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RESUMO 

 

Durante muito tempo, o cultivo bidimensional (2D) foi utilizado em vários experimentos e 

contribuiu muito para compreensãoda biologia das células e seu comportamento. No entanto, 

é sabido que a arquitetura natural das células se arranja de forma tridimensional (3D), 

havendo forte interação célula-célula. Tal interação é bem menos intensa em células 

cultivadas em monocamada. Há, portanto, uma tendência de transição do uso de cultivo 2D 

para o 3D, pois o cultivo 3D poderia mimetizar a estrutura celular e tecidual encontrada in 

vivo.Há muito tempo tem-se observado que testes de drogas realizados em cultivos 2D não 

respondem com a mesma eficiência em relação ao observado in vivo, levando a indústria 

farmacêutica a seguir a mesma tendência. Além disso, o cultivo 3D possuivantagens como 

automação, baixos custos, reprodução em grande escala e aplicabilidade, que são interessantes 

para o ramo de desenvolvimento de novas drogas. No entanto, a problemática encontrada é a 

baixa eficácia de protocolos em cultivo 3D, principalmente que possa atender a protocolos de 

testes de drogas. Atendendo a essa necessidade, o presente trabalho tem como objetivo 

padronizar um cultivo de células humanas progenitoras de cartilagem de septo nasal em 

sistema de cultivo3Descalonável de formação de esferoides, como um novo processo para 

teste de drogas e desenvolvimento de novas terapias. As células progenitoras de cartilagem 

foram cultivadas e expandidas em monocamadas. Após dissociação, foramplaqueadas em 

hidrogel de agarosemicromoldada para produção de esferoides. Depois da formação dos 

esferoides e de 3 semanas de cultivo, foram realizadas análises morfofuncionais. Foi 

observada alta viabilidade celular nos esferóides, avaliada por citometria de fluxo e 

microscopia de fluorescência. Além disso, células cultivadas em 3D apresentaram um 

tamanho do que as cultivadas em2D. Os esferoides apresentaram uma constituição de 

moléculas fundamentais para o processo condrogênico como (colágeno tipo I, II e VI), bem 

como de N-caderina eglicosaminoglicanossulfatados (agrecana e sulfato de condroitina), 

detectados por imuno-histoquímica. Foi avaliada a secreção de membros da família do fator 

decrescimento de transformação (TGF, do inglês transforminggrowth fator)- importantespara 

a condrogênese - no sobrenadante de cultivo celular nossistemas2D e 3D. A quantidade de 

TGF-β1 e -β2 em monocamada foi estatisticamente menor em relação ao cultivo 3D 

(p<0,0001) dois dias após a formação dos esferoides. No entanto, após 3 semanas de cultivo 

3D, os níveis de TGF-β1 e -β2 diminuem de maneira estatisticamente significativa(p<0,0001). 

Não foram observados níveis detectáveis de TGF-β3.A análise do perfil genético mostrou 

uma alta expressão de genes ligados à via condrogênica, como o trio Sox-5, -6 e -9, quando as 

células progenitoras de cartilagem são cultivadas em 3D, sendo significativamente maior do 

que quando cultivadas em 2D (p<0,05).Estes resultados sugerem que células progenitoras de 

cartilagem possuem um loopautócrino que influenciam a diferenciação condrogênica 

principalmente quando cultivadas em 3D.Além disso, o modelo de produção utilizado é 

passível de robotização, o que permite a fabricação de esferoides em grande escala, atendendo 

a um requisito paratestes de drogas. 

Palavras-chave: Cultivo tridimensional, Diferenciação celular, Condrogênese, Teste de 

drogas. 



 

 

ABSTRACT 

 

For a long time, the two-dimensional (2D) cellculture system was used in many experiments 

and contributed to the current knowledge ofthe cell biology. However, It is well known 

thatcell architecture in its natural environment is in a three-dimensional (3D) manner, with 

strong cell-cell interactions.Such interactions are far less strong when cells are cultured in 

monolayers. Thus, there is a tendency from using 2D to use 3D cell culture systems. Drug 

testing in 2D cell culture do not respond with the same efficiency as 3D. Therefore, the 

pharmaceutical industry tends to follow the same tendency. In addition, 3D cell culture 

systemshave great advantages such as automation, low cost, large-scale production and 

applicability, which areinteresting for drug discovery. However, the low efficiency in 3D 

culture protocols represents a limitation for drug testing demands. The present study aims to 

standardize a scalable three-dimensional cell culture system ofhuman progenitor cells from 

nasoseptal cartilage as a new process for drug testing and development of new therapies. 

Cartilage progenitor cells were grown as monolayers before plated onto 

micromoldedagarosehidrogelto form spheroids. After the formation of spheroids and 

cultivation for 3 weeks, morphological and functional analyseswere carried out. High cell 

viability in spheroids was observed, using bothflow cytometry and fluorescence microscopy. 

Moreover, cells cultured in 3D showed a smaller size than those cultivated in 2D. Spheroids 

showed to be composed ofmolecules fundamental for chondrogenesisas collagen type I, II and 

VI. In addition, the adhesion moleculeN-cadherin and sulfated glycosaminoglycans (aggrecan 

and chondroitin sulfate) were also present. Thesecretion ofTGF family members - an 

important growth factor family for chondrogenesis - were analyzed in cell culture 

supernatants in both 2D and 3D systems. TGF-β1 and -β2 secreted by cell in monolayer was 

lower than in the 3D culture 2 days after the formation of spheroids. However, after 3 weeks 

of culture, levels the TGF-β1 and–β2 decreased in a significant manner(p<0,0001). There 

were no detectable levels of TGF-β3. Genetic analysis showed a high expression of genes 

associated tochondrogenesis, like Sox-5, -6and -9, inprogenitor cells grown in 3D, which was 

significantly higher than in 2D (p<0,05). These results suggest that cartilage progenitor cells 

have an autocrine loop that affect the chondrogenic differentiation especially when grown in 

3D.In addition, the method of spheroids fabrication used in this project is liable to 

automation, allowinga large-scale production, which is a requirement for drug testing. 

Keywords: Three-dimensional cell culture; Cell differentiation; Chondrogenesis; Drug 

testing. 
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1. Introdução 
 

1.1. Sistema de cultivo bidimensional (2D) de células  

  

O cultivo de células in vitro teve início no século passado, com pesquisadores como 

Harrison e Carrel, com o intuito de conhecer o comportamento e função das células 

(BRESLIN; O’DRICSOLL, 2013). Em 1907, Harrison conseguiu cultivar células de fibras 

nervosas isoladas da medula do tubo medular de anfíbio. Já em 1912, Carrel mostrou que era 

possível manter longos períodos de cultivo desde que houvesse suporte de nutrientes, em 

condições assépticas (ALVES e GUIMARÃES, 2010). Já em 1951, George Gey estabeleceu o 

cultivo de células da linhagem HeLa, derivada de câncer de mama, que é utilizada até hoje 

para estudos desse tipo de tumor (ALVES e GUIMARÃES, 2010).  

 O cultivo de células deu origem a numerosos avanços conceituais em biologia celular 

(ACHILLI; MEYER; MORGAN, 2012). A maioria dos estudos sobre mecanismos pelos 

quais as células normais e cancerosas respondem a sinais extracelulares foram elucidados em 

modelo de cultivo 2D (BISSEL; RADISKY, RIZKI, 2002). 

 O cultivo celular em monocamada é baseado na aderência das células numa superfície 

plana, com meio de cultivo como fonte de nutrição às células e com temperatura de 37
o
C, 

suplementado com soro bovino e L-Glutamina para auxiliar o crescimento das células 

(BRESLIN; O’DRICSOLL, 2013).A maioria dos estudos em biologia celular é realizada 

cultivando as células de interesse em substratos de poliestireno, como uma monocamada 

(FENNEMA et al.,2013). 

 No corpo humano, as células são rodeadas por matriz extracelular (MEC) estando em 

contato com moléculas que a constitui, ou em contato físico direto com células do mesmo tipo 

ou ainda com células de tipos diferentes em um arranjo tri-dimensional (3D). O modelo 2D de 

cultivo celular ainda é o mais utilizado nos laboratórios de pesquisa. No entanto, com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, tal modelo tem sido aprimorado indicando um 

possível transição do cultivo 2D para sistemas de cultivo 3D (RIMANN; GRAF-HAUSNER, 

2012). 

 

 

 



18 

 

1.2. Sistema de cultivo tridimensional (3D) de células 

 

1.2.1. Importância do cultivo 3D de células 

 

O sistema de cultivo de células em monocamada ou 2Dé utilizado para inúmeros fins, 

como por exemplo, testes de drogas ou expansão do número de células para aplicações 

terapêuticas. No entanto, as células apresentam um arranjo mais próximo daquilo que ocorre 

in vivo quando cultivadas em sistemas de cultivo 3D (BRESLIN; O’DRICSOLL, 2013).  

O arranjo espacial das célulasem organismos multicelularesocorre em um 

microambiente 3D, onde existemdiversas interações célula-matriz e célula-célula (BRESLIN; 

O’DRICSOLL, 2013). Este microambiente é compostopor diferentes tipos de células, fatores 

solúveis e moléculas de MEC que regem o comportamento celular. Baseado nesse arranjo, o 

objetivo do cultivo 3D é mimetizar ao máximo as mesmas condições que as células 

experimentamin vivo (KUNZ-SCHUGHART et al., 2004). 

A arquitetura do tecido é definida, dentre alguns mecanismos, pelo mecanismo de 

coesão, refletindo na forma e no arranjo celular. Já o comportamento celular (proliferação, 

diferenciação, morte, motilidade, por exemplo) é intimamente influenciado pelo 

microambiente (RIMANN; GRAF-HAUSNER, 2012).  Além disso, as ligações entre as 

células e a MEC podem alterar a orientação interna das células e interferir na secreção de 

moléculas (BARTOSH et al., 2010). 

Tem-se observado que cultivo em monocamadaexpõe a célula a um ambiente diferente 

do que acontece in vivo, de modo que a célula tem interação com a garrafa de cultura, com 

interações célula-célula diferentes do cultivo 3D, onde tem maior interação célula-célula, 

célula-matriz e produção de MEC(ACHILLI; MEYER; MORGAN, 2012). A MEC, é um 

componente essencial para o microambiente, sendo que no cultivo 3D, as células produzem 

mais MEC e podem interagir melhor com as células daquele microambiente além de 

mimetizar melhor sua atividade metabólica (FENNEMA et al., 2013). 

Em modelos de tumores utilizando linhagens de células de câncer de mama foi 

observado que a exposição a fármacos quimioterápicos pode ter resultados diferentes quando 

comparamos o modelo de cultivo 2D com o modelo 3D. Pickle Ries (2008) concluíram que 

linhagens de células cultivadas em 3D,quando expostas a um medicamento para o tratamento 

de câncer, apresentam atividade da via de sinalização de HER2 (receptor de fator de 



19 

 

crescimento presente em tumores) mais semelhante ao observado em tumores in vivo, do que 

as células cultivadas em monocamada. 

 

1.2.2. Agregados celulares (esferoides) 

 

Células semeadas na ausência de um arcabouço passam por um processo de agregação 

(auto-montagem) (SVORONOS et al., 2014). Neste processo células em suspensão vão 

espontaneamente agregar-se e formar um esferoide (TEJAVIBULYA et al., 2011). 

A automontagem tem sido vista como um processo impulsionado por forças 

químicas,através da ligação de proteínas de membrana da superfície, tais como as 

caderinas(YOUSSEF et al., 2011), juntamente com a contração do citoesqueleto presentes 

durante o processo da embriogenese (SVORONOS et al., 2014). É um processo complexo que 

envolve múltiplos mecanismos de proteínas (Figura 1) que trabalham em conjunto e que são 

relevantes para a adesão célula-célula (YOUSSEF et al., 2010). 

 

 

Figura 1. Parâmetros físicos influenciados pela montagem 3D de células-tronco humanas. A montagem 

multicelular de células-tronco altera as associações entre célula-célula e célula-matriz, o mecanismo de tensão 

resulta no rearranjo do citoesqueleto, e a distribuição exógena e endógena de fatores bioquímicos. Fonte: 

Adaptado de KINNEY et al., 2013. 
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A formação de esferoides pode ocorrer em um sistema de agarose contendo 

microressecções. Uma agarosemicromoldada pode ser formada a partir de moldes gerados 

pela técnica de prototipagem rápida sob qualquer forma geométrica. O modelo desenvolvido 

por Napolitano e colaboradores (2007) é baseado em um hidrogel não adesivo que minimiza 

as interações célula-substrato, maximizando as interações célula-célula e permite a formação 

de agregados celulares com tamanho homogêneo. Além disso, a semeadura de células nesse 

sistema permite a formação de agregados celulares através da decantação. De acordo com a 

teoria de automontagem, os esferoides assumem a geometria esférica minimizando a energia e 

maximizando a adesão intercelular (NAPOLITANO et al., 2007). 

Os esferoides possuem potenciais vantagens sobre células dispersas, pois têm alta 

densidade celular, comparável com a densidade de células de órgãos e tecidos naturais, 

possuem interação célula-célula que preservam a viabilidade e promovem a função celular, 

além de ter a capacidade de fusão e produção significativa de MEC. 

Na literatura, existem muitos trabalhos que utilizam os esferoides como modelos de 

biologia de tumores (FITZGERALD et al., 2015; KUNZ-SCHUGHART et al., 2004; HO et 

al., 2012;RANGA; GJOREVSKI; LUTOLF, 2014), para teste de fármacos em tumores 

sólidos e em testes com nanopartículas como carreadores de drogas. Podemos citar ainda o 

modelo de esferoides de células cancerígenas sendo testadas com nanopartículas de óxido de 

ferro, que são utilizadas como contraste para diagnóstico, a fim de investigar a vasculatura do 

tumor, excluindo o uso de um modelo animal. Dessa forma, o modelo mimetiza a fase 

avascular e precoce do crescimento tumoral com a presença de gradientes de MEC e difusão 

de nutrientes e resíduos (HO et al., 2012). 

Atualmente busca-se um sistemade fabricaçãode esferoides padronizado, pela 

necessidade de um novo modelo in vitro quantitativo de absorção e difusão de drogas para 

ajudar a avaliar a eficácia e a toxicidade dos medicamentos, assim como novos modelos mais 

preditivos para a descoberta de medicamentos (ACHILL; MEYER; MORGAN, 2014). A 

difusão de nutrientes e drogas é um processo controlado por barreiras biológicas e a 

capacidade de atravessar in vivo tal barreira é um fator determinante de um medicamento. 

 

1.2.3. Técnicas de formação de esferoides sem arcabouço 

 

Existem várias técnicas para formação e cultivo de esferoides na ausência de arcabouço 

(Figura 2), dentre elas temos: gota pendente, cultivo de micro sedimento, cultivo em frascos 

rotatório e aglomerado flutuante (Forced-floating). No entanto, tais técnicas apresentam 
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limitações por não atingirem o objetivo de produção em larga escala, homogeneidade de 

tamanho do agregado 3D de células e confiabilidade em resultados requeridos para teste de 

drogas e aplicações terapêuticas (BRESLIN; O’DRICSOLL, 2013). 

 

 

Figura 2.  Métodos disponíveis para a formação de esferoide multicelular 3D. (A) Cultivo de micro 

sedimento, (B) Gota pendente, (C) Método baseado em agitação i- Cultura giratória ii- Cultura em frasco 

giratório. Fonte: Adaptado de BreslineO’Dricsoll, 2013. 

 

 

O cultivo de micro sedimento (pellet) também é uma técnica utilizada para formação de 

esferoides e consiste no plaqueamento de uma concentração de células em um tubo, tipo 

Falcon com fundo cônico e, por centrifugação, há a formação de um sedimento que pode ser 

cultivado por até 3 semanas (BAPTISTA et al., 2013). No entanto, tal tecnologia não é 

passível de escalonamento, não atendendo, portanto, a uma necessidade terapêutica para 

modelo de teste de drogas.  

Há também o cultivo de micromassa, que é um cultivo 3D baseado em alta densidade 

celular, porém não utiliza centrifugação, utilizando células progenitoras e tem sido muito 

utilizado para o estudo de condrogênese (BOBICK et al., 2009) e também e não é passível de 

escalonamento. 

O método de cultivo de gota pendente (hangingdrop) é relativamente simples e consiste 

na formação de esferoides em placa de petri. Os esferoides são plaqueados com meio de 

cultura na parte superior da placa de petri e na parte inferior é feita uma câmara úmida com 

água estéril para evitar a evaporação de líquido no meio de cultura. Após o plaqueamento das 

gotasna parte superior da placa de petri, a placa é tampada, de forma que as gotas em sua 
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parte interna ficam pendentes. Pela força da gravidade, após 48 horas do plaqueamento, o 

agregado celular dá origem ao esferoide. No entanto, o método de formação de esferoides por 

gota pendente possui limitações tais como volume máximo para a gota pendente, resultando 

na limitação em relação à concentração de células, além da dificuldade de troca de meio, pois 

devido à tensão superficial o volume máximo para a gota é de 50 microlitros (BRESLIN e 

O’DRICSOLL, 2013). 

Já existem placas comerciais (Figura 3) que facilitam a produção de esferoides pelo 

método de gota pendente, como por exemplo, a 3D Biomatrixproducts (Ann Arbor, EUA), 

havendo ainda a facilidade coletar o esferoide formado sem danificá-lo.  

 

 

Figura 3. Placa desenvolvida para cultivo de esferoides pelo método de gota pendente. Fonte: Adaptado de 

3D BiomatrixThree Dimensional CellCulture[Homepage da internet]. 

 

 

O método de aglomerado flutuante (Forced-floating) consiste na geração de esferoides 

através da modificação da superfície da área de cultivo, promovendo a interação célula-célula. 

Os poços de uma placa de 96 poços podem ser revestidos por uma fina camada de agarose, 

por exemplo, impedindo a adesão ao plástico e facilitando o contato das células semeadas 

entre si, eem pouco tempo (dentro de um dia), o esferoide estará formado (HICKMAN et al., 

2014), no entanto ainda sim existe a heterogeneidade de tamanho dos esferoides. 



23 

 

O cultivo em frascos giratórios (spinnerflasks) é uma técnica que consiste na formação 

de esferoides a partir de frascos de cultura contendo células e meio de cultura que giram em 

volta do seu próprio eixo. Os esferoides produzidos são facilmente acessados, a técnica 

facilita o transporte de nutrientesmastem como ponto negativoa produção homogênea de 

esferoides, não sendo o ideal para o rastreio de drogas. Além disso, a força a que as células 

estão expostas, devido a agitação do frasco, pode afetar a fisiologia celular (LIN e CHANG, 

2008) e, assim, possíveis aplicações terapêuticas. 

O modelo utilizado no presente trabalho é um molde de silicone baseado em uma 

tecnologia de prototipagem rápida, onde a partir deste molde de silicone, produzimos 

hidrogéismicromoldados não aderentes (Figura 4). Este micromolde permite o plaqueamento 

e cultivo de células em um único poço de uma placa de cultura, sendo possível gerar centenas 

de esferoides com pequeno volume de meio de cultura, com homogeneidade de tamanho e de 

formato, além de se tratar de tecnologia passível de escalonamento. Nosso modelo de cultivo 

em micromoldede hidrogel já foi descrito por Napolitano e colaboradores em 2007, no 

entanto os estudos realizados com esse modelo estavam voltados para a análise da dinâmica 

de automontagem em geometria simples e complexa. 

 

1.2.4. Escalonamento do cultivo 3D 

 

No último século, as culturas em 2D foram muito utilizadas para teste de novas drogas, 

no entanto, nem todos os medicamentos testadosnesse modelo de cultivo estão disponíveis no 

mercado (MONTANEZ-SAURI; BEEBE; SUNG, 2015).O uso de animais é comumente 

utilizado em pesquisa de desenvolvimento de medicamentos e farmacocinética, é uma etapa 

necessária,contudo possui alto custo, tempo, trabalho excessivo e enfrentam preocupações 

éticas (XU et al., 2011). Além disso, a validação de drogas em modelos animais vem falhando 

frequentemente devido a eventos fisiológicos associados às diferenças entre o modelo de 

fisiologia humana e animal. Como consequências, esta é uma etapa cada vez mais cara devido 

às divergências em mecanismos bem conhecidos como metabolismo e toxicologia entre as 

espécies (RANGA;GJOREVSKI; LUTOLF, 2014). 

Sendo assim, existe a necessidade de se criar um modelo que gere um grande número de 

cultivos 3D a serem utilizadas para teste de drogas. Seguindo essa tendência, um dos 

objetivos da Biotecnologia é mover do laboratório da universidade para um uso mais amplo, 

um processo de descoberta de drogas que concentre implementações baseadas em um modelo 
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de cultivo 3D adaptado para automatização em larga escala e leituras rápidas multi-

paramétricas de citocinasrelevantes (RANGA; GJOREVSKI; LUTOLF, 2014). 

A tecnologia em microescala, por sua vez, oferece a miniaturização de culturas em 3D, 

permitindo um rastreio mais eficiente e análises de condições experimentais com menor 

número de células.  Além disso, oferece uma economia de reagentes de até 25x em 

comparação com sistemas tradicionais de cultivo 3D, como a técnica de frasco giratório, se 

tornando então, uma tecnologia atraente e conveniente para aplicações de rastreio de drogas e 

identificação de compostos (GIDROL et al., 2009; MONTANEZ-SAURI; BEEBE; SUNG, 

2015). 

 

 

Figura 4. Automontagem celular guiada por hidrogéismicromoldados. (A) Poli-dimetil-siloxano (PDMS) é 

utilizado para fabricar os hidrogéismicromoldados (linha inferior) projetado para cultivo em placas de cultura de 

6, 12, e 24 poços. (B) Protocolo de automontagem. Os hidrogéis são moldados e equilibrados em meio de cultura 

(I) antes da adição da suspensão de células na câmara de semeadura (II). Células decantam nas ressecções sob 

força gravitacional (III). Células decantam para parte inferior dos recessos côncavos e se auto-arranjam em 

microtecidos (IV). Visão geral do microtecido mostrado na inserção. (C) As fotomicrografias de fibroblastos 

humanos normais demonstram que as células decantaram no interior das ressecções do hidrogel minutos após o 

plaqueamento (topo) e formaram microtecidos após 24 horas (inferior). Vista lateral da automontagem de: (D) 

Fibroblastos humanos normais e (E) células de hepatoma de rato (H35), em micromoldes especiais de 

poliacrilamida. As células se acomodaram nas recessões imediatamente após o plaqueamento (painéis 

superiores) e formaram esferoides (fibroblastos humanos normais) ou elipsoides (H35) em microtecidos um dia 

após a semeadura (painéis inferiores). Barras de escala, 200m. Fonte: NAPOLITANO et al., 2007. 
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A alta estabilidade de placas de micropoços tem se tornado bem mais atrativo para o 

rastreiode alto rendimento para testes de drogas do a plataforma de gota suspensa, pois 

permite uma análise mais robusta do produto final. Além disso, esse modelo tem a vantagem 

de permitir um tempo maior de cultivo, com fácil coleta dos esferoides, aumentando também 

nossa compreensão de múltiplos sinais autócrinos e parácrinos e interações da MEC das 

células. O contínuo desenvolvimento e integração do sistema in vitro em microescala, a 

biologia 3D e seleção de drogas, vai facilitar e validar a identificação de novos medicamentos 

e terapias (MONTANEZ-SAURI; BEEBE; SUNG, 2015). 

 

1.3. Cultivo 3D para teste de drogas e possíveis aplicações terapêuticas 

 

O cultivo 3D tenta mimetizar o microambiente do tecido nativo e, consequentemente, 

oferecer melhor resposta quando observada em modelos animais em relação a culturas de 

células em monocamada (XU et al., 2011). 

Temos registros na literatura (MONTANEZ-SAURI; BEEBE; SUNG, 2014, 

RANGA;GJOREVSKI;LUTOLF, 2014; XU et al., 2011) de que o cultivo in vitrono modelo 

3D parece demonstrar melhor a resposta in vivo e também a resposta celular ao tratamento 

com drogas em relação à cultura 2D. Baseando-se nisso, pode-se sugerir que, para teste de 

drogas, o cultivo tridimensional seja o mais indicado, aproximando-se da resposta q ocorre in 

vivo (XU et al., 2011). 

 A hipótese de que diferenças no ambiente da cultura celular podem afetar a forma 

como as células respondem ao tratamento medicamentoso é apoiada por descobertas de que as 

células cultivadas em arquitetura 3D mostraram diferenças na resistência à apoptose e 

quimioterápicos quando comparados às culturas em 2D (BISSELL et al., 2002). 

As recentes inovações para formação de esferoides apontam a transição do cultivo em 

monocamada para o cultivo 3D e tal modelo pode ser utilizado para teste e desenvolvimento 

de novas drogas. O método mais próximo do natural, imitando o crescimento celular do tecido 

para aplicações de descoberta de drogas é, sem dúvida, em 3D (BRESLIN e O’DRICSOLL, 

2013).  

Há algumas décadas, a visão sobre o cultivo 3D estava voltada para a descoberta de 

drogas para tumores sólidos, já que tal modelo reflete a situação fisiopatológica mais próxima 

doin vivo de tecidos em tumores humanos, além de ser uma ótima estratégia para substituir 

ensaios com animais. Já se sabia, também, que recriar o microambiente tecidual era essencial 
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para entender as modificações na fisiologia celular de modo que a utilização de esferoides 

como modelos de tumores era uma vantagem para conhecer a resposta celular na presença de 

drogas (KUNZ-SCHUGHART et al., 2004) 

Por razões econômicas e éticas, sistemas de testes que imitam o microambiente de 

tecido humano, em breve precisam ser considerados para otimizar a seleção do modelo animal 

pré-clínico e das moléculas mais ativas a partir do grande e crescente grupo de candidatos a 

fármacos (KUNZ-SCHUGHART et al., 2004). Além disso, foi demonstrado que o cultivo 2D 

gera perturbações significativas na expressão de genes quando comparado a tecidos nativos 

ou em cultivo 3D. Por exemplo, a expressão de genes responsáveis pela angiogênese, 

migração e adesão celular difere em culturas 2D e 3D (XU et al., 2011). 

Esse modelo é importante, pois mimetiza a arquitetura de tumor com interação célula-

célula, apresentando crescimento, diferenciação e podemos compreender a resposta 

terapêutica. Além disso, o modelo de cultura em esferoide não só contribuiu 

consideravelmente para o conhecimento da resposta celular a uma variedade de modalidades 

de tratamento, mas também tem sido fundamental em estudos de caráter de pesquisa básica 

que investigam a regulação do microambiente e da fisiologia da célula tumoral. Infelizmente, 

o número de sistemas de cultivo 3D bem caracterizados e que simulam o microambiente 

tecidual, auxiliando principalmente no entendimento fisiopatológico de tumor, ainda é bem 

pequeno (KUNZ-SCHUGHART et al., 2004). 

Apesar do processo de descoberta de drogas estar estabelecida nos ensaios baseados 

especialmente em linhagens celulares de câncer, a resposta clínica a novos agentes é limitada. 

A falta de previsão do cultivo 2D em ensaios celulares é atribuível ao fato de que tais sistemas 

não mimetizam a resposta das células no microambiente 3D presente num tecido ou tumor in 

vivo (KUNZ-SCHUGHART et al., 2004). 

O cultivo 2D ainda é utilizado para estudos in vitro de drogas, no entanto, suas 

deficiências foram claramente reconhecidas pela indústria farmacêutica. A transição entre o 

2D e o 3D está acontecendo em larga escala na indústria de cosméticos e como o cultivo 3D 

possui vantagens - como automação, baixos custos, reprodução em grande escala e 

aplicabilidade - a indústria farmacêutica tende a seguir o mesmo caminho (RIMANN e 

GRAF-HAUSNER, 2012). 

Em 2004, KUNZ-SCHUGHART e colaboradores, já haviam descrito que o cultivo 2D 

apesar de ser muito utilizado na época, já não era um modelo suficiente para o teste de drogas 

e até mesmo para a descoberta de novos fármacos. Assim, já apontavam que o cultivo 
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tridimensional seria promissor, mas por esbarrar em um problema que vivemos até hoje - a 

baixa reprodutibilidade de protocolos - o cultivo 3D não avançou como se esperava.  

O modelo 3D a partir de esferoides está começando a ser aceito e até mesmo requisitado 

pelas indústrias, principalmente farmacêuticas, pois mimetizam o mais próximo do ambiente 

in vivo com menor custo e menor tempo, além de contribuir para o conhecimento da resposta 

celular a tratamentos.  Tais companhias observaram que o custo com o cultivo em 

monocamada era alto e quando os fármacos passavam para o teste em animais, as respostas 

não eram coerentes. (KUNZ-SCHUGHART et al., 2004; RIMANN e GRAF-HAUSNER, 

2012).Portanto, existe uma lacuna entre o cultivo in vitro e o uso de animais, que o cultivo 3D 

é promissor para preencher, resultando no rápido rastreamento de drogas e medicamentos 

(KUNZ-SCHUGHART et al., 2004). 

 

1.4. Modelo de cultivo 3D de cartilagem livre de arcabouço e diferenciação 

condrogênicain vitro 

 

O cultivo 3D de micromassa e de pellet tem sido utilizado há bastante tempo com o 

objetivo de estudar tanto a diferenciação, principalmente condrogênica, quanto efeitos de 

agentes exógenos em uma variedade de tipos celulares (ARCHER et al., 1990;BOBICK et al., 

2009 FLINT, 1983; HURST, CLOTHIER; PRATTEN, 2007). Células progenitoras cultivadas 

nesses sistemas submetidas à ação de fatores de crescimento específicos podem adquirir um 

fenótipo condrogênico in vitro (Figura 5). Tal modelo é bastante utilizado para o estudo de 

condrogênese, baseando-se em uma cultura de alta densidade de semeadura, estimulando a 

diferenciação condrogênica, mimetizando os eventos de diferenciação e condensação que 

ocorrem normalmente in vivo no processo embrionário (BOBICK et al., 2009). 

Essa técnica foi utilizada por muitos grupos de estudo, inclusive o nosso. Neste projeto 

utilizamos células humanas progenitoras de cartilagem, isoladas de septo nasal previamente 

isoladas pelo nosso grupo (AMARAL et al., 2012). Foi observado que as células progenitoras 

de cartilagem (PC) cultivadas em micro-sedimento (pellet) com e sem a presença de fatores 

indutores à condrogênese quando comparados ao diâmetro de pellets de células tronco 

mesenquimais (MSC, do inglês MesenchymalStemCells) derivadas de tecido adiposo humano, 

resultaram em diâmetros três vezes maior em relação as MSC adiposas. Isso pode ser 

explicado, em parte, pelo comprometimento com a linhagem condrogênica encontrado em PC 

de cartilagem. Existe a possibilidade de uma autoindução da diferenciação condrogênica em 
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PC, tornando estas células menos sensíveis a fatores de crescimento condrogênicos 

(BAPTISTA et al., 2013). 

 

 

Figura 5. Fenótipo condrogênico in vitro.  Fatores de crescimento e moléculas de sinalização conhecidas por 

promover a diferenciação condrogênica em cultura e fatores de transcrição já descritos por transduzir sinais 

condrogênicos estão elencados. Moléculas de matriz extracelular produzidos por células condroprogenitoras no 

ambiente pré- e pós- condrogênese. Foi utilizada rodamina-faloidina para visualizar a actina em MSC isoladas a 

partir de estroma da medula óssea de seres humanos adultos, ilustrando as alterações na morfologia celular e 

organização do citoesqueleto de actina que tipicamente ocorre durante a condrogênesein vitro. Os núcleos foram 

corados com Hoechst 33342. Barra de escala: 10µm. Fonte: Adaptado de Bobicket al., 2009 
 

Além disso, é sabido que células progenitoras de cartilagem provenientes de septo nasal 

proliferam quatro vezes mais rápido que condrócitos articulares quando cultivados em 

monocamada(KAFIENAH et al., 2002). Essa diferença indica que biópsias de septo nasal 

proporcionam um maior número de células em um tempo mais curto, em relação ao cultivo 

com arcabouços (KAFIENAH et al., 2002). Dessa forma, esse tipo celular se torna o mais 

apropriado para estudos de condrogênesein vitro e que mimetiza o que acontece in vivo. 
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1.4.1. Cartilagem 

 

A cartilagem é um tecido que desenvolve um papel de suporte aos tecidos moles e 

proteção aos ossos. Além disso, é por meio da cartilagem que acontece a formação óssea 

durante o desenvolvimento embrionário e pós-natal. A maioria dos ossos que compõem o 

esqueleto vertebrado é desenvolvida através de um processo conhecido como ossificação 

endocondral e desse modelo deriva a cartilagem hialina, formada durante a embriogênese. 

Durante o processo embrionário, grande parte da cartilagem hialina é degradada e substituída 

por osso, porém o resquício dessa cartilagem serve de origem para o crescimento entre as 

epífises e diáfises dos ossos longos, sendo este processo concluído após o nascimento 

(BOBICK et al., 2009). 

A MEC da cartilagem é formada principalmente por colágeno, glicoproteínas, ácido 

hialurônico, elastina e proteoglicanos (PARK et al., 2011) (Figura 6). A estrutura 

tridimensional desse arranjo é de suma importância à função desse tecido, pois confere 

resistência às articulações e proteção aos ossos (BOBICK et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representação esquemática da organização molecular da matriz da cartilagem hialina. As 

proteínas de ligação unem por covalência a proteína central dos proteoglicanos às moléculas muito longas do 

ácido hialurônico (HA, do inglês HyaluronicAcid). As cadeias de sulfatos de condroitina do proteoglicano 

estabelecem ligações eletrostáticas com as fibras colágenas, contribuindo para a rigidez da matriz. Fonte: 

Adaptado de Junqueira e Carneiro, 2013. 
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A cartilagem é originada a partir do mesoderma embrionário e formada por eventos de 

diferenciação celular. Este é um processo altamente organizado e se inicia pela migração de 

células mesenquimais indiferenciadas com capacidade de se especializar em células 

denominadas condroblastos (DELISE; FISCHER; TUAN, 2000). 

A justaposição das células mesenquimais permite uma interação célula-célula 

fundamental, gerando condensação celular que resulta na diferenciação em condrócitos. 

(BOBICK et al., 2009). 

O processo de condensação de células mesenquimais é crucial para a condrogênese, 

pois este processo ocorre devido a interações célula-célula e célula-matriz, além da expressão 

de genes envolvidos na diferenciação condrogênica, como SOX-9. Neste período, as células 

mesenquimais começam a se condensar e se diferenciam em condroblastos.  A produção de 

MEC muda rapidamente de colágeno do tipo I para colágeno do tipo II,há um aumento na 

produção de proteoglicanos sulfatados e na expressão de agrecana (DELISE; FISCHER; 

TUAN, 2000).  

O crescimento da cartilagem pode ser intersticial, caracterizada pela divisão mitótica 

dos condrócitos pré-existentes ou pode ser por crescimento aposicional, que ocorre a partir 

das células do pericôndrio. (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2013). 

A cartilagem hialina forma o esqueleto temporário do embrião e posteriormente é 

substituída por um esqueleto ósseo (BOBICK et al., 2009). 

No esqueleto adulto, a cartilagem hialina deixada pelo esqueleto em desenvolvimento é 

encontrada principalmente no nariz, traqueia, brônquios, laringe, dentro da caixa toráxica. É 

composta por fibrilas de colágeno tipo II associadas a ácido hialurônico (Figura 6), 

proteoglicanos muito hidratados e glicoproteínas, dentre elas, destaca-se a condronectina, uma 

macromolécula que participa da associação do arcabouço macromolecular da matriz com os 

condrócitos (BOBICK et al., 2009). 

Uma característica da cartilagem hialina – exceto as articulares - é estar envolta por uma 

camada chamada pericôndrio, que é uma fonte de novos condrócitos. 

 

1.4.2 Pericôndrio 

 

O pericôndrio está presente na cartilagem hialina, exceto na cartilagem articular. É um 

tipo de tecido conjuntivo que reveste as cartilagens, fonte de novos condrócitos (AMARAL et 

al., 2012) e responsável pela nutrição da cartilagem, pois nele estão presentes vasos 

sanguíneos e linfáticos, inexistentes no tecido cartilaginoso. É rico em fibras do colágeno tipo 
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I e quanto mais para o interior da cartilagem, mais capazes de originar condrócitos 

(JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2013). 

 O crescimento da cartilagem se dá pela diferenciação das células do pericôndrio em 

condroblastos, que por sua vez, originam os condrócitos. Como base para essa fonte de 

células, está o tecido conjuntivo que vai fornecer uma camada fibrosa chamada de pericôndrio 

para a formação da cartilagem. As células presentes no pericôndrio são morfologicamente 

semelhantes a fibroblastos; as células mais próximas da superfície são mais alongadas; já as 

células mais próximas da cartilagem são chamadas de condroblastos e estão em uma zona de 

transição para condrócitos (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2013). No tecido cartilaginoso 

maduro, as células são denominadas de condrócitos, há presença de MEC na região 

pericelular do condrócito e é rica em colágeno II e agrecana (BOBICK et al., 2009). 

As proteínas morfogenéticas ósseas (Bonemorphogeneticproteins - BMP) dão início à 

determinação e diferenciação de células condroprogenitoras e também regulam as fases 

posteriores da maturação e diferenciação de condrócitos finalizando para um fenótipo 

hipertrófico (GADJANSKI, SPILLER; VUNJAK-NOVAKOVIC, 2012). 

Concomitantemente, ocorre a expressão de fatores de transcrição como homeobox 

(Hox), codificados pelo grupamento de genes HoxA e HoxD que induzem a diferenciação 

desse tipo celular. Ademais, estudos confirmam que SOX-9 é o primeiro fator de transcrição 

essencial para a diferenciação de condrócitos e a formação de cartilagem (GADJANSKI, 

SPILLER; VUNJAK-NOVAKOVIC, 2012). O trio Sox (Sox-9, -5 e -6) é atualmente mais 

conhecido por sua capacidade de ativar os genes para os componentes da matriz extracelular 

específicas de cartilagem (AKIYAMA; LEFEBVRE, 2011). 

Tendo em vista que o pericôndrio é a camada que fornece novos condrócitosa partir de 

células progenitoras e a cartilagem articular não o possui (Figura 7), temos então um 

problema de regeneração. Essa particularidade torna-se um problema para o organismo, pois 

justamente em um dos tecidos mais submetidos à traumas diários, não temos uma fonte de 

células que auxiliem a regeneração (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2013). 

 

1.5 Células progenitoras de cartilagem  

 

A cartilagem articular possui baixo potencial de regeneração e deauto-renovação 

(SHAFIEE et al., 2011). As terapias atuais para tratamentos nessa região envolvem o implante 
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autólogo de condrócitos. No entanto, quando mantidos em cultura, os condrócitos sofrem de-

diferenciação e possuem tempo de vida limitado (SHAFIEE et al., 2011). 

No entanto, células da região do septo nasal são uma fonte de células melhor que os 

condrócitos articulares para engenharia de cartilagem, pois mantém seu fenótipo 

condrogênico mesmo quando implantada no sítio articular e proliferam aproximadamente 

quatro vezes mais em relação a condrócitos articulares (KAFIENAH et al., 2002).Além disso, 

células do septo nasal são derivadas da crista neural e têm origem embrionária 

mesoectodermal, possuem potencial de diferenciação, elevada taxa de proliferação e são 

obtidas com mais facilidade de biópsias de cartilagem de septo em cirurgias de septoplastia de 

rotina ou rinosseptoplastia, com menor morbidade do que biópsias articular ou de cartilagem 

costais (SHAFIEE et al., 2011). 

 

 

Figura 7.  Esquema da zona de estratificação da cartilagem articular, relacionando com a diferenciação 

celular. Os condrócitos na zona superficial (Zona I) são pequenos, imaturos, achatados e apresentam fibrilas de 

colágeno tipo II dispostos tangencialmente à superfície. A zona de transição (Zona II) é composta de proliferação 

de condrócitos esféricos, ligados na matriz extracelular com fibras de colágeno orientadas ligeiramente 

perpendicular a superfície. Na zona mais espessa e mais profunda, a zona radial (Zonal III), encontramos 

condrócitos maiores, com fenótipo hipertrófico e geralmente organizados em lacuna maior do que na zona 

anterior. Ambos, os condrócitos e fibras de colágenos estão orientadas em colunas verticais perpendicularmente 

à placa subcondral. Abaixo, está uma zona de transição entre a cartilagem e o osso subcondral (cartilagem 

calcificada).Fonte: Gadjanski; Spiller; Vunjak-Novakovic, 2012. 

 

Células progenitoras de cartilagem quando cultivadas em sistema de pellet se tornam 

menos responsivas a fatores de crescimento que estimulam a condrogênese. Isso se deve ao 
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fato dessas células já estarem comprometidas com a via condrogênica, e por isso, tem sido 

utilizada em estudos de diferenciação para esta via (BAPTISTA et al., 2013). 

Baseados na literatura e pela facilidade de amostra, utilizamos células de cartilagem, 

isoladas a partir de biópsias de septo nasal humano. Nosso grupo foi responsável pelo 

isolamento e caracterização de células progenitoras de cartilagem, identificada na zona de 

transição da cartilagem (AMARAL et al., 2012). 

Durante a coleta da amostra, a camada do pericôndrio é retirada pelo cirurgião e a 

camada que é consumida após a digestão da colagenase é justamente a camada de transição 

entre a cartilagem e o pericôndrio. Podemos observar a ausência dessa estrutura após digestão 

por histologia (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Amostra de cartilagem de septo nasal humana após tratamento enzimático. Imagens de cortes 

histológicos antes (A) e depois (B) da digestão enzimática com colagenase tipo IA. Asterísco indica uma zona 

superficial da cartilagem de septo nasal humano, presente em (A) e ausente em (B). (C) Contraste de fase de 

células progenitoras de cartilagem em monocamada.  Barra de aumento 100μm. Fonte: AMARAL et al., 2012. 

 

1.6 Desenvolvimento de osteoartrite 

 

A osteoartrite (OA) é uma doença degenerativa comum que afeta toda a estrutura 

articular, incluindo cartilagem articular, osso subcondral e tecido sinovial. (SHEN; LI; CHEN, 

2014). Afeta principalmente quadris, joelhos, mãos e pés (REZENDE, CAMPOS; PAILO, 

2013) e é a doença reumática mais prevalente entre indivíduos com mais de 65 anos de idade. 

(COIMBRA et al., 2004). Devido à região de prevalência da doença, os pacientes acometidos 

têm perda da qualidade de vida, tornando o paciente inapto para atividades relativamente 

simples. 



34 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a osteoartrite representa 

de 30 a 40% das patologias identificadas em consultas ambulatoriais, é responsável por 7,5% 

de todos os afastamentos de trabalho (SBR, 2008). 

Na osteoartrite, ocorre uma perda progressiva da função da articulação, degradação de 

componentes da matriz molecular, desestabilização de estruturas supramoleculares, como a 

rede de colágeno e alterações no perfil de moléculas da matriz. Estes processos, bem como o 

padrão de reação celular, explicam a patologia da degeneração da cartilagem osteoartrítica 

(AIGNER; MCKENNA, 2002) 

Considerando que a OA é uma doença que envolve muitos fatores, dentre eles, a 

obesidade e idade avançada, o tratamento não medicamentoso recomendado pela SBR é 

controle de peso e exercícios físicos de fortalecimento muscular. No entanto, as drogas 

disponíveis para paciente com esta patologia são apenas, analgésicos, anti-inflamatórios que 

amenizam a dor, infiltrações com corticoides, mas não tratam a lesão e também não existe 

tratamento que melhore a sobrevida do paciente nem drogas que atuem sobre a OA, apenas 

que retarde a progressão (SHEN; LI; CHEN, 2014). 

 A cartilagem articular é muito requisitada pelo esqueleto, principalmente a cartilagem 

dos joelhos, que sofrem mais impactos e suportam grande parte do nosso peso. Os danos 

causados na articulação estão ligados a doenças como osteoartrite, envelhecimento da 

população e também à obesidade (REZENDE; GOBBI, 2009; SHEN; LI; CHEN, 2014), 

gerando custos altíssimos de internação, gastos com medicamentos e afastamento de 

atividades de trabalho pela incapacitação do paciente.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 6% das pessoas de 30 anos de idade e mais 

velhos custam cerca de 128 bilhões de dólares (SPILLER, MAHER; LOWMAN, 2011). De 

acordo com o IBGE (Figura 9, Gráfico 2), atualmente, existem cerca de 19 milhões de 

indivíduos maiores de 60 anos e estima-se que em 2050, a população irá saltar para mais de 

64 milhões (IBGE, 2008). 

Em um estudo publicado em 2010 por Rosis e colaboradores (2010) (Figura 9, Gráfico 

1), que avaliou 84 pacientes residentes em uma instituição de longa permanência para idosos 

(com idade igual ou acima de 60 anos), localizada em São Paulo no ano de 2009, foi 

observado que 36,9% dos pacientes apresentavam faixa etária entre 70-79 anos, sendo a 

maioria mulheres. 

Na literatura há estudos que investigam a ligação do desenvolvimento de osteoartrite 

com a família de fator de transformação do crescimento (TGF, do inglês 

transforminggrowthfactor) (SHEN; LI; CHEN, 2014; TEKARI et al., 2015). Apesar do 
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extenso trabalho que tem sido feito nos últimos anos para explorar o mecanismo molecular 

subjacente a esta doença, a patogênese da OA ainda é pouco compreendida e, atualmente, 

existe tratamento para amenizar a dor ou retarda a doença, mas não trazendo a cura da mesma. 

Recentemente, a partir de análises tanto in vitro quanto in vivo sugerem que a via TGF-β / 

Mothersagainstdecapentaplegichomolog (SMAD) desempenha um papel crítico durante o 

desenvolvimento de OA. Shen e colaboradores (2014) mostraram que mudanças na expressão 

de TGF está relacionado com a OA, demonstrando que a inibição da sinalização de TGF em 

condrócitos leva à diferenciação terminal dos mesmos e ao desenvolvimento de OA. 

Visto que atualmente não se tem um tratamento de curadesta patologia, o presente 

trabalho propõe utilizar células progenitoras de cartilagem, que possuem potencial 

condrogênico, com a nova tecnologia de cultivo 3D, que atenda ao desenvolvimento de novas 

drogas e novas terapias para regeneração de cartilagem. 

 

 

Figura 9. Aumento da população idosa e a prevalência de osteoartrite. Gráfico 1) Distribuição de pacientes 

quanto à faixa etária. Adaptado de Rosis, 2010. Gráfico 2) Evolução do índice de envelhecimento da população 

brasileira entre 1980/2050. Fonte: Adaptado de IBGE, 2008. 
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2. Objetivo 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do presente projeto é padronizar o cultivo de células humanas progenitoras 

de cartilagem de septo nasal em sistema tridimensional escalonável de formação de 

esferoides, como um novo processo para testes de drogas e desenvolvimento de novas 

terapias. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Padronizar uma nova tecnologia de cultivo tridimensional para células humanas 

adultas como um novo processo (tecnologia) para testes de drogas.  

 Analisar a viabilidade dos esferoides produzidos na tecnologia desenvolvida através da 

técnica de citometria de fluxo e por imunofluorescência. 

 Analisar o potencial condrogênico dos esferoides produzidos através das técnicas de 

histologia e imuno-histoquímica. 

 Análise de produção de TGF-β1, β2 e β3 no sobrenadante do meio de cultivo. 

 Analisar mudanças no perfil genético para a via condrogênica das células progenitoras 

de cartilagem em cultivo tridimensional. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Células 

O método de isolamento das células progenitoras de cartilagem de septo nasal humano 

foi estabelecido pelo nosso grupo e publicado por AMARAL e colaboradores (2012). As 

células utilizadas são do acervo biológico do grupo (n = 6), isolado de acordo com comitê de 

ética em pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (146/09). 

3.2 Cultivo 2D de células 

As células estavam armazenadas em nitrogênio líquido a -196ºC e foram descongeladas 

para expansão. Após o descongelamento, as células foram expandidas em DMEM 

(Dulbecco’sModifiedEagle’sMedium - low glucose, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, 

EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, Gibco BRL, Rockville, MD, EUA) 

e antibióticos. Ao atingir 90% de confluência, as células foram dissociadas com 0,125% de 

tripsina (Gibco) e 0,78mM de ácido etileno-diamino tetra-acético (EDTA, do inglês 

ethylenediaminetetraaceticacid, Gibco).  

3.3 Cultivo 3D de células 

A metodologia para fabricação de esferoides utilizada neste projeto utilizou-se de um 

modelo de silicone (MicroTissues® 3D Dish®, Sigma) que serve de molde para a fabricação 

de microrressecções em hidrogel de agarose, resultando em 256 ou 81 microrressecções, 

dependendo do molde utilizado (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Micromoldes de silicone utilizados para fabricação dos esferoides. (A) Micromolde de silicone 

12-156, 256 microrressecções (as microrressecções têm 400µm de diâmetro e 800µm de profundidade e estão 

organizadas em 16 colunas x 16 linhas); (B) Micromolde de silicone 12-81, 81 microrressecções (as 

microrressecções têm 800µm de diâmetro e 800µm de profundidade e estão organizadas em 9 colunas x 9 

linhas). 
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3.3.1 Preparo do micromolde de silicone 

 

Os moldes foram lavados rapidamente com Extran 0,01%, e enxaguados com água 

destilada. Após secarem, os moldes foram embalados para serem esterilizados por 

autoclavação (20 minutos a 100ºC).  Após a autoclavação, o material foi colocado em estufa 

de secagem a 60ºC.  

 

3.3.2 Produção de hidrogel de agarosemicromoldado 

 

Para a fabricação do hidrogel de agarosemicromoldado, foi pesado 1g de agarose 

ultrapura, (Invitrogen, SP) em um frasco de vidro para autoclavação. Em seguida, o pó da 

agarose foi diluído em NaCl 0,9% estéril para obtenção de uma solução de agarose a 2%. O 

frasco foi levado ao forno microondas, parcialmente aberto e aquecido em intervalos de 10 

segundos, com movimentos orbitais até a obtenção de uma solução de agarose 2%. 

A solução de agarose ultrapura 2% foi adicionada ao micromolde de silicone 

(550µl/molde). Após 1 hora, ocorre a completa polimerização da agarose. Com auxílio de 

uma pinça estéril, o micromolde de agarose é desenformado em um poço de uma placa de 12 

poços (Figura 11).  

Após sua polimerização, foi adicionado 2,5ml de DMEM sem suplementação para 

equilibrar a agarosemicromoldada. Os micromoldes foram incubados por 15 minutos em 

estufa com 5% CO2 a 37ºC. Este processo foi repetido por duas vezes, sendo a última 

repetição realizada com meio para cultivo de esferoides. 

 

 
Figura 11. Produção de agarosemicromoldada. Molde de silicone (verde) (A), plaqueamento da agarose 

ultrapura (B), após a solidificação da agarose, o ambos são posicionados em direção ao poço da placa de 12 

poços (C), com movimentos circulares a agarosemicromoldada foi solta do molde de silicone e afixada na placa. 

Adaptado de Microtissues natural 3D ®. [Homepage da internet]Fonte:<http://www.microtissues.com/>. 
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3.3.3 Cultivo de células para a formação de esferóides 

 

Ao atingir 90% de confluência, as células foram lavadas com PBS (salina de fosfato 

tamponada) e dissociadas com tripsina conforme descrito anteriormente e quantificada em 

câmara de Neubauer. Reservou-se 2x10
6
 células para cada molde em um tubo de 15ml. As 

células foram lavadas duas vezes com PBS. Em seguida, a suspensão de células foi 

centrifugada a 300g e o sedimento foi ressuspenso em 120µl de meio para cultivo de 

esferoides (tabela 1). Em seguida, a suspensão foi homogeneizada e 190µl dessa suspensão 

foi semeada na área de plaqueamento da agarosemicromoldada (Figura 12). A placa foi 

mantida por cerca de 1 hora na estufa a 37
o
C com 5%CO2, para que as células decantassem no 

interior das microrressecções da agarosemicromoldada. Após esse período, foi adicionado 2,5 

ml de meio de cultivo de esferoides. Os cultivos foram mantidos em estufa conforme 

mencionado anteriormente, sendo o meio de cultivo trocado três vezes por semana. 

 

Tabela 1. Composição do meio de cultivo de esferoides 

Componente Concentração 

Ácido Ascórbico 50g/mL 

Albumina humana 1,25g/mL 

PS (Penicilina/Estreptomicina) 1000mg/mL / 1000UI/mL 

ITS* 1x (**) 

Insulina 6,25g/mL 

DMEM q.s.p. 

(*) ITS: Insulina, Transferrina e Selênio. 

(**)1x em relação ao estoque, cuja concentração do fornecedor foi de 100x; q.s.p. = quantidade 

suficiente para o volume final. 
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Figura 12. Esquema representando a etapa de semeadura das células ao micromolde. (A) micromolde de 

hidrogel, (B) plaqueamento da suspensão de células no micromolde, (C) células dentro das microrressecções da 

3D Petri Dish, (D) esferas formadas dentro das microrressecções da 3D Petri Dish. Adaptado de Santos, 2014. 

 

3.4 Caracterizaçãomorfo-funcional dos cultivos tridimensionais 

  

3.4.1 Determinação dos diâmetros das esferas formadas 

 

Foram capturadas imagens das esferas formadas após 1 e 3 semanas em cultivo 

tridimensional tanto em agarosemicromoldada com 256 ressecções quanto com 81 ressecções, 

utilizando-se uma câmera digital (Leica DFC 500) acoplada ao microscópio óptico invertido 

(Leica DMI 6000B) e lente objetiva de 10x em campo claro. 

A partir destas imagens, os diâmetros foram calculados utilizando-se o programa 

AxioVision (AxioVs40 V4.8.2.0).  Os diâmetros maior e menor foram determinados. Os dados 

obtidos a partir desta análise foram representados como média e desvio padrão da média. Para 

esta análise foram avaliados esferoides fabricados a partir de células de 4 pacientes, 

produzidos tanto em moldes de 256 quanto de 81microrressecções. 
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3.4.2 Análise da superfície dos esferoides por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) 

 

 A análise da superfície dos esferoides foi utilizando a técnica de microscopia 

eletrônica de varredura. Os esferoides foram coletados através da aspiração com auxílio de 

pipeta estéril e armazenados em microtubos, lavados com tampão Cacodilato de sódio (Caco) 

0,1M, pH 7,2, e fixados em glutaraldeído 2,5% em Caco 0,1M por 2 horas à temperatura 

ambiente (TA). Em seguida, os esferoides foram lavados 3x com Caco por 5 minutos cada 

lavagem, pós-fixados em Tetróxido de Ósmio 1% por 20 minutos ao abrigo de luz à TA, e 

lavados 3x com Caco 0,1M por 5 minutos cada lavagem, ao abrigo de luz à TA. 

Posteriormente, foram realizados sucessivos banhos de 10 minutos cada em álcool 35%, 

álcool 50%, álcool 70%, álcool 95% e álcool 100%. Após os banhos em concentrações 

crescentes de álcool, secou-se o material pelo método de ponto crítico, seguindo-se a 

metalização com ouro. Os esferoides foram aderidos a um suporte contendo fita de carbono e 

foram analisados ao microscópio eletrônico de varredura (FeiCompany, FEG 450, Oregon, 

USA). Para esta análise foram avaliados esferoides fabricados a partir de células de 2 

pacientes, produzidos tanto em moldes de 256 quanto de 81microrressecções. 

 

3.4.3 Análises de viabilidade dos esferoides biofabricados 

 

A viabilidade dos esferoides foi determinada utilizando-se duas metodologias. Umas 

delas constituiu na utilização de um kit comercial (Live/DeadCellViabilityAssays, Invitrogen) 

de fluorescência para a marcação de calceína citoplasmática e incorporação de marcador 

nuclear. Esferóides tratados com metanol 70% foram utilizados como controle da 

incorporação do marcador de morte. Foi realizada análise em vários planos de toda a esfera 

através de microscopia de fluorescência, microscópio Leica, DMI 6000 com software LAS 

AF 3.2. Para esta análise foram avaliados esferoides fabricados a partir de células de 4 

pacientes, produzidos em moldes de 81microrressecções.  

A viabilidade dos esferoides também foi analisada por citometria de fluxo e comparada 

com a viabilidade de células cultivadas em monocamada. Os esferoides foram recolhidos do 

micromolde e colocados em um tubo de 15ml, lavados com PBS 1x e tripsinizados. Após a 

centrifugação, a suspensão de células foi incubada com um intercalante de DNA fluorescente, 

7AAD (7-Aminoactinomicina D; BD) para identificação de células mortas. Este composto 

químico não atravessa a membrana intacta de células vivas, ao passo que atravessa a 
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membrana rompida de células mortas, intercalando-se no DNA. Em seguida, 20.000 células 

de cada condição (cultivadas em 2D e em 3D) foram adquiridas em citômetro de fluxo (BD 

Accuri VC6). O tamanho das células foi analisado utilizando-se o parâmetro de espalhamento 

frontal de luz (FSC, ForwardScatter) e a presença de 7AAD em células mortas foi analisado 

de acordo com a detecção de sua fluorescência no canal FL3. Para esta análise foram 

avaliados células de 3 pacientes, cultivadas em monocamada ou em esferoides fabricados em 

moldes de 81microrressecções  

 

3.4.4 Análise histológica 

 

3.4.4.1 Processamento histológico dos esferoides 

 

Para a análise histológica, os esferoides foram lavados 2x com PBS e em seguida 

fixados em paraformaldeído 4% tamponado em PBS por 1 hora à temperatura ambiente.  

Posteriormente, os esferoides foram lavados 1x com PBS, 2x com água destilada. Em 

seguida, foram mantidos por 20 minutos, em banhos seriados de álcool 70% (1x), álcool 

100% (2x), xilol (2x), parafina (3x). Após este processamento, os esferoides foram incluídos 

em parafina para obtenção de cortes de 5m de espessura em micrótomo (Leica RM 

2125RT). Este processamento foi realizado em esferoides fabricados a partir de células de 3 

pacientes, produzidos em moldes de 81 microrressecções. 

 

3.4.4.2 Coloração pela técnica de hematoxilina e eosina (H&E) 

 

Os cortes foram desparafinados em três banhos de xilol por três minutos cada e 

hidratados em banhos sucessivos de álcool absoluto, álcool 95% e álcool 70% por três 

minutos cada. Os cortes foram corados por Hematoxilina de Harris por 10 minutos, seguida 

de diferenciação rápida em solução de álcool clorídrico 1% (Vetec, Sigma-Aldrich, St. Louis, 

Missouri, EUA).  Os cortes foram então corados com Eosina alcóolica por 45 segundos, 

seguido de rápido mergulho em água acética, desidratação rápida em uma solução de álcool 

95% seguida de dois banhos em álcool 100% e clarificados em três banhos de três minutos de 

xilol. As lâminas foram montadas a com Entellan (Merck Millipore, Darmstadt, Alemanha) 

para posterior análise ao microscópio óptico. A coloração foi realizada em cortes de 
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esferoides fabricados a partir de células de 3 pacientes, produzidos em moldes de 81 

microrressecções. 

 

3.4.4.3 Coloração Análise de Imuno-histoquímica 

 

Foi realizada a desparafinização e reidratação das lâminas utilizando-se banhos seriados 

de xilol (2x) por 5 minutos, álcool 100% (2x) por 3 minutos, álcool 70% (2x) por 3 minutos, 

álcool 50% (2x) por 3 minutos e um banho em água destilada por 1 minuto. Em seguida, 

foram adicionadas 2 gotas de bloqueador de peroxidase (Spring) sobre os cortes, incubando-se 

por 15 minutos à TA. As lâminas foram lavadas com tampão de lavagem TBS (Spring). Em 

seguida, foram adicionadas 2 gotas de bloqueador de proteína (Spring), incubando-se por 10 

minutos. Foram adicionados anticorpos primários anti-camundongo contra N-Caderina 

(diluição 1:800), agrecana (diluição 1:100), colágeno I (diluição 1:50), colágeno II (diluição 

1:50), colágeno VI (diluição 1:100), sulfato de condroitina (diluição 1:100) e vimentina 

(diluição 1:200) humanos (Spring),  incubados por 1 hora à temperatura ambiente (TA). Em 

seguida, os cortes foram lavados em tampão e foi adicionado o reagente Complement (Spring) 

- mistura de anticorpos secundários anti-camundongo e anti-coelho-incubado por 10 minutos 

à TA. Em seguida, foram lavados novamente com TBS e incubados por 15 minutos à TA com 

reagente Conjugate (Spring) - polímero que promove a ligação da estreptavidina com o 

anticorpo secundário. Os cortes foram lavados com TBS e incubados com DAB (Spring) por 

5 minutos à TA. Em seguida as lâminas foram lavadas delicadamente. Os cortes foram então 

corados com hematoxilina de Harris e selados com Entellan (Merck, RJ, Brasil).A 

imunomarcação foi realizada em cortes de esferoides fabricados a partir de células de 3 

pacientes, produzidos em moldes de 81 microrressecções. 

 

3.4.5 Quantificação da secreção de TGF-β1, -β2 e –β3 

 

Para avaliar a secreção de fatores de crescimento pelas células cultivadas em sistema 2D 

ou 3D, foi coletado o sobrenadante das células cultivadas em monocamada e dos esferoides 

após sua formação inicial (2 dias de cultivo 3D) e após 3 semanas de formação. 

Para coleta de sobrenadante após a formação das esferas, o meio de cultivo de 

esferoides foi recolhido, trocado e adicionado meio novo. Após 24 horas, o sobrenadante foi 

coletado, homogeneizado, alíquotado em microtubos e armazenado em freezer -80ºC até o 
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momento da análise. O mesmo procedimento foi utilizado para coleta do sobrenadante 3 

semanas após a formação das esferas. 

Para coleta de sobrenadantes em monocamada, as células foram plaqueadas em placas 

de 24 poços, ao atingir a confluência de 90%, as células foram lavadas 2x com PBS e 

adicionado meio de cultivo de esferoides. Após 1 dia da adição do meio de cultivo de 

esferoides, o sobrenadante foi coletado, homogeneizado, distribuído e armazenado em freezer 

-80ºC até o momento da análise. 

Foi coletado sobrenadante de células de 3 pacientes cultivadas em monocamada ou de 

esferoides fabricados em moldes de 81 microrressecções. 

Para dosagem de TGF-β1, -β2 e –β3 no sobrenadante das culturas, foi utilizado um kit 

de ensaio TGF-β BioPlex MAGPIX (BioRadLaboratories, Califórnia, EUA). Após a 

calibração e validação do BioPlex, os reagentes foram reconstituídos e foi preparada a curva 

padrão, juntamente com as beads magnéticas 1x concentradas, adicionadas em cada poço da 

placa de ensaio. Todos os procedimentos experimentais foram seguidos de acordo com os 

passos de lavagens automatizados na estação de lavagem. As beadsforam adicionadas 

seguidas das amostras de sobrenadante. Os reagentes da curva padrão e controle foram 

incubadas no escuro por 1 hora com agitação de 350 rpm à temperatura ambiente. Os 

sobrenadantes incubados com anticorpo de detecção foram feitas com o mesmo parâmetro. 

Foi adicionada estreptavidina PR e incubada no escuro por 30 minutos com agitação de 

350rpm à temperatura ambiente. Finalmente as esferas magnéticas foram ressuspensas em 

tampão de ensaio, agitadas a 1200 rpm por 30 segundos e a placa foi lida no aparelho BioPlex 

MAGPIX (BioRad). 

 

3.4.6 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Foi realizada a avaliação da expressão gênica de Sox-5, Sox-6 e Sox-9 através do PCR 

quantitativo em tempo real tanto em células cultivadas em monocamada quanto em esferoides 

cultivados por 3 semanas. Para esta técnica, o RNA total foi isolado a partir da retirada de 

células que foram destacadas da garrafa de cultura com solução de tripsina a 0,125% (Gibco), 

quantificadas em câmara de Neubauer utilizando azul de Trypan e distribuídas 5x10
5
 células, 

em tubos eppendorf e adicionado 350 µL de  tampão RLTpara romper as células (Qiagen, 

Venlo, Países Baixos). Para a extração de RNA nas esferas, as mesmas foram recolhidas e 

armazenadas em um eppendorf, lavadas 2x com PBS e adicionado 350 µL de  tampão RLT 

(Qiagen). 
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A quantificação do mRNA dos genes de interesse foi realizada no equipamento 7500 

Real-Time PCR System (AppliedBiosystems, Waltham, Massachusetts, EUA), utilizando o 

sistema TaqMan Gene Expression Assays (AppliedBiosystems), contendo primers e sondas 

para os genes: SOX-9 (Código: Hs01001343_g1), SOX-6 (Código: Hs00264525_m1), SOX-5 

(Código: Hs00753050_s1). A transcrição reversa seguida PCR, (RT-PCR, do inglês Reverse 

transcriptase– polimerase chainreaction) foi realizada usando o AgPath-ID one-step RT-PCR 

kit (AppliedBiosystems), que realiza este procedimento no mesmo tubo em que ocorrerá a 

amplificação (qRT-PCR). 

O mix de reação foi feito usando 5μl de RT-PCR buffer (2× concentrado) 

(AppliedBiosystems), 0,4μl RT-PCR mix contendo enzima (concentrado 25×) 

(AppliedBiosystems), 1,25μl de Yeast RNA 5mg/mL (Ambion) e 0,5μl de cada TaqMan 

Gene Expression Assay (20x concentrado) e água 45ucleasse-free em quantidade suficiente 

para 10 uL finais de reação.  As condições de ciclagem foram: 10 minutos a 45°C, 10 minutos 

a 95°C para ativação inicial da AmpliTaq polimerase, e 40 ciclos de 95°C por 15 segundos (s) 

e 60°C por 45s. O valor do limiar para ambas as células foi ajustado para 0,5 e os valores de 

Ct foram calculados pelo software do equipamento (7500 software v2.0.5). As amostras em 

triplicata biológica foram analisadas em triplicata técnica nas placas de PCR em tempo 

real.Para esta análise foram avaliadas células de 3 pacientes, cultivadas em monocamada ou em 

esferoides fabricados em moldes de 81microrressecções. 

 

3.5 Análises Estatísticas 

 

A análise de significância estatística do experimento de quantificação de TGF-β1, -β2 e 

–β3 secretado foi realizada pelo teste de Análise de Variância Univariada não paramétrico 

(One-way ANOVA de Kruskal-Wallis) seguida de pós-teste de Dunns. Para a comparação da 

expressão de Sox nas condições 3D em relação ao 2D, foi utilizado teste t Studentnão-

paramétrico não-pareado (Mann-Whitney). Já para a comparação da expressão de Sox-5, Sox-

6 e Sox-9 em 3D, foi utilizado ANOVA, como descrito anteriormente. Para comparar o 

diâmetro dos esferoides cultivados por 1 semana e 3 semanas, foi utilizado o testetStudentnão-

paramétrico pareado (Wilcoxon). Para todas as análises, foram considerados significativos 

somente aqueles resultados que apresentaram p<0,05 no teste (e pós-teste), com intervalo de 

confiança de 95%. As análises foram realizadas com o programa GraphPadPrism 5.0 

(GraphPadSoftaware, La Jolla, EUA). Dados foram mostrados como média ± desvio padrão.  
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4. Resultados 

 

4.1 Produção de esferoides em agarosemicromoldada 

 

Inicialmente, foram produzidos hidrogéis de agarosemicromoldados utilizando-se 

moldes de silicone (Figura 13), segundo as orientações do fornecedor. No entanto, para 

facilitar o plaqueamento das células e a troca de meio de cultivo, após a polimerização da 

agarosemicromoldada, esta foi presa ao poço da placa de cultura com a adição de 1ml de 

agarose nas bordas, dessa forma, realizamos uma alteração no protocolo oferecido pelo 

fornecedor para a utilização do molde. Observou-se que a inclusão desta etapa no preparo dos 

moldes minimizou a saída de esferoides de uma ressecção para outra que eventualmente 

ocorria durante as trocas de meio de cultivo. 

 

 
Figura 13. Preparo da 3D Petri Dish®. (A) Molde de silicone (B) Molde de silicone com agarose no interior; 

setas vermelhas indicam a presença de agarose no processo de solidificação. (C) Agarosemicromoldada 

desenformada. (D) Fixação da agarosemicromoldada no poço com agarose; setas indicam que a presença ao 

redor do molde, prendendo-o nas laterais do poço. (E) Agarosemicromoldada equilibrando com meio base. (F) 

Agarosemicromoldada equilibrada. (G) Agarosemicromoldada com suspensão de células semeadas na câmara de 

semeadura. (H) Agarosemicromoldada coberta com meio de cultivo de esferoides. 
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Após a tripsinização de células cultivadas em monocamada (2D), a suspensão celular 

obtida foi plaqueada no hidrogel de agarosemicromoldado. As células sedimentaram e, quinze 

minutos após o plaqueamento, as células se encontravam, em sua maioria, dentro das 

microrressecções, sendo possível observar, à microscopia de luz, células individualizadastanto 

nos esferoides produzidos em micromoldes de 256 quanto no de 81 ressecções (Figura 

14A,C,E,G). Após 24 horas, observou-se a formação de uma massa esferoidal, limitada a um 

esferoide para cada microrressecção do hidrogel de agarose, não sendo mais possível 

visualizar células individualizadas.  (Figura 14B,D,F,H). 

4.2 Caracterização da superfície dos esferoides por MEV 

Para analisar a superfície dos esferoides produzidos em agarosemicromoldada com 256 

microrressecções, esferoides mantidos em cultivo por 3 semanas foram processados para 

análise por microscopia eletrônica de varredura (Figura 15 A e B). Foram observadas 

pequenas estruturas esféricas que sugerem a presença de microvesículas na superfície dos 

esferoides em meio a estruturas maiores típicas de blebsde membrana (Figura 15 C e D). 

4.3 Homogeneidade do tamanho dos esferoides produzidos 

A fim de avaliar a distribuição de tamanho dos esferoides produzidos em 

agarosemicromoldada, o diâmetro dos esferoides foi medido após 1 e 3 semanas de cultivo em 

imagens obtidas de esferoides. Os resultados geraram um gráfico com média e desvio padrão 

em moldes de 256 e 81 microrresecções (Figura 16). Foi observado que o molde de 256 

microrresecções apresentou esferoides satélites ao redor do esferoide principal (Figura 16 A, 

C, E). A média de diâmetro dos esferoides 1 semana após o plaqueamento era de 166,41µm ± 

22,83µm e após 3 semanas de cultivo era 131,35µm±24,23µm,apresentando então uma redução do 

diâmetro dos esferoides produzidos. Já no molde de 81microrresecções, 1 semana após o 

plaqueamento a média de diâmetro dos esferoides era de 381,26 ± 31,62µm e após 3 semanas 

de cultivo teve um pequeno aumento de diâmetro, apresentando média de 423,47 ±102,61µm. 

Considerando a instabilidade estrutural de esferoides produzidos em moldes de 256 

microrressecções e que esferoides produzidos no molde de 81 microrressecções apresentam 

diâmetro próximo ao sugerido como sendo ideal para a condrogênesein vitro (RANGA; 

GJOREVSKI; LUTOLF, 2014), as análises seguintes de caracterização do modelo quando à 

capacidade de diferenciação condrogênica foram realizadas somente com esferoides 

produzidos em moldes de 81 microrressecções. 

 



48 

 

 

Figura 14. Semeadura das células progenitoras de cartilagem em micromolde de hidrogel de agarose. (A e 

C) Sedimentação das células 15 minutos após plaqueamento em agarosemicromoldada de 256 microrressecções 

(B e D) Compactação celular 24 horas após plaqueamento em agarosemicromoldada de 256 microrressecções. (E 

e G) Sedimentação das 15 minutos células após plaqueamento em agarosemicromoldada de 81 microrressecções. 

(F e H) Compactação celular 24 horas após plaqueamento em agarosemicromoldada de 81 microrressecções. 

Barra de aumento 100µm.  
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Figura 15. Análise da superfície dos esferoides produzidos em agarosemicromoldada em 256 

microrressecções por MEV.  Os esferoides apresentam rugosidade na superfície(A e B). Barra de escala 

100µm. Em maior aumento é possível observar com mais detalhes a superfície dos esferoides, onde podemos 

sugerir que seja a presença de vesículas. Estruturas maiores aparentam ser blebs de membrana (C e D). Barra de 

escala 5 µm. 
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Figura 16. Medição do diâmetro dos esferoides produzidos.  (A,C e E) Contaste de fase de esferoides no 

micromolde de 256 microrressecções. (B, D e F) Contaste de fase de esferoides no micromolde de 81 

microrressecções. Barra 100µm. (G) Média com desvio padrão dos diâmetros de esferas em micromolde de 256 

microrressecções com 1 (cinza claro) e 3 (cinza escuro) semanas de cultivo.  (H) Média com desvio padrão dos 

diâmetros de esferas em micromolde de 81 microrressecções com 1 (cinza claro) e 3 (cinza escuro)semanas de 

cultivo.****p‹0,0001 ; **p ‹ 0,01. 
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4.4 As células progenitoras de cartilagem apresentam tamanho menor e alta 

viabilidade quando cultivadas em modelo 3D 

 

Uma limitação do cultivo 3D é a manutenção da viabilidade celular, em vista da baixa 

difusão de nutrientes do meio de cultura até o centro do cultivo. A fim de avaliar a viabilidade 

dos esferoides produzidos, as células progenitoras de cartilagem foram cultivadas no modelo 

tridimensional por 3 semanas em agarosemicromoldada. Em seguida, os esferoides foram 

dissociados, a suspensão celular obtida foi incubada com intercalante de DNA (7AAD) e 

analisadas por citometria de fluxo. Utilizou-se o mesmo composto para analisar a viabilidade 

de células cultivadas em monocamada (Figura 17). O cultivo 3D apresentou poucas células 

mortas (7AAD positivas; Figura 17D) e com tamanho menor do que o encontrado em 2D, 

avaliado pelo parâmetro de espalhamento frontal de luz (FSC, ForwardScatter; Figura 17 A e 

B).  

Com o objetivo de complementar os dados de viabilidade gerados por citometria de 

fluxo e avaliar a distribuição de células vivas e mortas na estrutura dos esferoides, estes foram 

avaliados quanto à incorporação de calceínaem células viáveis (verde) e de homodímero de 

etídeo (vermelho) em células mortas. Foi possível observar a maioria das células vivas, 

mesmo nas regiões mais centrais dos esferoides, onde a difusão de nutrientes é mais restrita 

(Figura 18). 

Uma vez que foi possível produzir esferoides de células progenitoras de cartilagem com 

alta viabilidade celular e estáveis ao longo de 3 semanas de cultivo, seguiram-se as análises 

histológicas para caracterização do modelo quanto à morfologia das células e à capacidade de 

diferenciação condrogênica, de acordo com a produção de moléculas de MEC típicas de 

cartilagem, expressão de genes característicos do processo de diferenciação condrogênica e 

secreção de fatores da família TGF-β, cujo papel neste processo de diferenciação também é 

proposto. 
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Figura 17. Análise de viabilidade celular por citometria de fluxo no modelo 2D e 3D. (A e B) Gráfico de 

pontos representando tamanho celular (FSC, FowardScatter) e complexidade (SSC, SideScatter) de células 

cultivadas em 2D e 3D, respectivamente. Notar que as células em cultivo 3D (contidas no círculo vermelho em 

B) possuem tamanho menor do que as células cultivadas em 2D (contidas no retângulo vermelho em A).  (C e D) 

Histogramas apresentando a detecção de 7AAD no canal FL3, para análise de viabilidade celular, 2D e 3D 

respectivamente. Count =contagem de eventos. Foi observado um percentual de células mortas de 0,4% e 3,8% 

quando cultivadas em 2D e 3D, respectivamente. Os gráficos apresentam os resultados obtidos a partir da 

aquisição de 20.000 eventos de cada condição de cultivo, representativos de 3 experimentos independentes. 
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Figura 18. Viabilidade celular nos esferoides cultivados por 3 semanas em micromolde de 81 

microrressecções. (A e B) Imagens de esferoides avaliados no canal de fluorescência verde, para identificação 

da incorporação de calceína em células vivas. (C e D)Imagens de esferoides avaliados no canal de fluorescência 

vermelha, através da incorporação de homodímero de etídeo em células mortas. O inserto na figura D representa 

o controle de células mortas, por metanol 70%. Barra de aumento de 50µm. Em verde, células vivas e em 

vermelho células mortas. 

 

4.5 Morfologia das células progenitoras de cartilagem em cultivo 3D  

 

Para avaliar a morfologia dos esferoides formados em agarose com 81 

microrressecções, foram feitas análises histológicas. Cortes histológicos corados pela técnica 

de H&E apresentaram esferoides formados por células mais fibroblastoides na região 

periférica, identificadas pelo formato fusiforme dos seus núcleos, e células mais arredondas 

no seu interior, com núcleos esféricos (Figura 19). 
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Figura 19. Análise histológica do cultivo tridimensional. Esferoides de células progenitoras de cartilagem 

produzidos em molde 81 microrressecções cultivados por 3 semanas. É possível observar células com 

morfologia fibroblastóide na região da periferia (núcleos fusiformes, setas) e células arredondadas (núcleos 

esféricos, cabeça de seta). Cortes corados pelo método de Hematoxilina e Eosina. (A e B) Barra de escala 

100µm.(C e D) Barra de escala 50µm. (E e F) Barra de escala 20µm. 
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4.6 Análise da composição da MEC produzida nos esferoides por imuno-

histoquímica 

 

 Para analisar a composição de matriz extracelular produzida pelas células nos 

esferoides, foram feitas análises por imuno-histoquímica dos esferoides cultivados por 3 

semanas em agarosemicromoldada de 81 microrressecções (Figura 20).  

Foi observada marcação de N-caderina por todo o esferoide, sendo mais fortemente 

expressa na região da periferia (Figura 20 D –F). A presença de vimentina (Figura 20 G-I), 

sulfato de condroitina (Figura 20 J-L) e agrecana (Figura 20 M-O) apresentou-se distribuída 

por grande parte do esferoide. 

Os esferoides apresentaram ainda a expressão de colágenos típicos da matriz 

cartilagnosa, como I, II e VI (Figura 21). 

Desse modo, o sistema de cultivo de esferoides utilizando células progenitoras de 

cartilagem permite a formação de esferas que possuem uma matriz composta de elementos 

típicos da matriz de cartilagem. 

 

4.7 Modulação da secreção de TGF-β pelos esferoides 

 

Para analisar uma possível relação de TGF-β na diferenciação no cultivo 3D, 

analisamos a secreção de TGF-1, -2 e -3 por células cultivadas em 2D e 3D (2 dias após 

formação dos esferoides e após 3 semanas de cultivo). Foi observado que a secreção de TGF- 

β1 e -β2 é maior nos esferóides cultivados por 2 dias do que as células em monocamada. No 

entanto, houve diminuição desta secreção após três semanas de cultivo 3D, para níveis 

semelhantes ao observado em 2D. Não foram observados níveis detectáveis de TGF-β3 

(Figura 22). 
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Figura 20. Análise daprodução de componentes de MEC em esferoides. Os esferoides de células 

progenitoras de cartilagemproduzidos em molde 81 microrressecções cultivados por 3 semanas. (A,B,C) Cortes 

controle. (D,E,F) Marcação  para N-Caderina, molécula de adesão. (G,H,I)  Marcação para Vimentina, proteína 

de citoesqueleto.  (J,K,L) Marcação parasulfato de condroitina e (M, N, O) Agrecana, glicosaminoglicanos 

sulfatados, componentes de MEC de cartilagem.(A, D, G, J e M) Barra de aumento 100µm. (B, C, E, F, H, I, K, 

L, N e O) Barra de aumento 20µm. 
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Figura 21. Análise da produção deColágeno Tipo I, II e VI em esferoides. Os esferoides de células 

progenitoras de cartilagemproduzidos em molde 81 microrressecções cultivados por 3 semanas. (A,B,C) Os 

cortes foram marcados para colágeno I. (D,E,F). Os cortes foram marcados com Colágeno II. (G,H,I)  Corte 

marcados com Colágeno VI. (A, D e G) Barra de aumento 100µm. (B, C, E, F, H e I) Barra de aumento 20µm. 

 

 

 

 

Figura 22. Dosagem de TGF-β1, -β2 e -β3 no sobrenadante de cultivo celular em monocamada e em 3D. A 

análise foi realizada por sistema multiplex de beadsmagnéticas. A secreção de TGF-β1 e -β2 por células 

mantidas por 2 dias em sistema de cultivo 3D se mostrou significativamente maiorquando comparada às células 

cultivadas em monocamada ou em 3D por 3 semanas. Asteriscos representam o grau de significância obtido a 

partir de análise estatística pelo teste t Student(p<0,0001). Dados no gráfico correspondem a um experimento 

representativo de 3 pacientes. 
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4.8 Análise da expressão de Sox 

 

Para analisar possíveis mudanças no perfil genético das células progenitoras de 

cartilagem quando cultivadas em sistema 3D, foi avaliada a expressão de genes importantes 

para a condrogênese como SOX-5, -6 e -9, por PCR em tempo real (Figura 23). Foi observado 

que a expressão de Sox-5, -6 e -9 é significativamente maior em células cultivadas no sistema 

3D em relação ao sistema 2D. Comparando-se a expressão dos genes Sox em células no 

cultivo 3D, observou-se tendência à maior expressão de Sox-5 e menor expressão de Sox-9. 

 

 

Figura 23. Análise de PCR em tempo real de mRNA de genes importantes no processo de condrogênese. 
Comparação da expressão gênica deSox por células cultivadas em monocamada (2D) em relação às células 

cultivadas em 3D. O gráfico apresenta média e desvio padrão obtidos a partir da expressão gênica analisada em 

células de3 pacientes. Os asteriscos representam o resultado da análise estatística obtida pelo software de análise 

da expressão gênica no cultivo 3D em relação ao Sox correspondente secretado no cultivo 2D (p<0,05). Teste 

Anova entre a expressão de Sox-5, -6 e -9 em 3D resultou em p=0,07 (estatisticamente não significativo).  
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5. Discussão 

 

O cultivo 2D originou avanços conceituais em biologia celular, a compreensão e função 

de tecidos (ACHILLI; MEYER; MORGAN, 2012) e ainda vem sendo muito utilizado na 

pesquisa e na indústria (principalmente farmacêutica e de cosméticos) para testes de eficácia 

de drogas, cosméticos e toxicologia (RIMANN; GRAF-HAUSNER, 2012). Entretanto, o 

modelo não atende os requisitos para teste de drogas. Dessa forma, existe uma carência no 

desenvolvimento de um novo modelo de cultivo 3D de células. Atualmente, dados 

cumulativos (KUNZ-SCHUGHART et al., 2004; ACHILLI; MEYER; MORGAN, 2012; HO 

et al., 2012; RANGA; GJOREVSKI; LUTOLF, 2014)demonstram que o cultivo in vitro 3D 

parece demonstrar melhor o que acontece in vivo, pois mimetiza o microambiente nativo, 

mimetizando melhor a resposta a fármacos observadas em modelos animais, resultando em 

um melhor modelo para teste de drogas em relação ao cultivo 2D (XU et al., 2011). No 

entanto poucas tecnologias de cultivo 3D são suficientemente padronizados (KUNZ-

SCHUGHART et al., 2004). Com o intuito de atender a uma demanda tecnológica, neste 

trabalho foi possível padronizar o cultivo 3D de células progenitoras de cartilagem adultas. 

No presente estudo, utilizamos uma tecnologia de agarosemicromoldada fabricada a 

partir de moldes produzidos por prototipagem rápida, que contêm pinos cilíndricos formando 

microrressecções para semeadura de células (NAPOLITANO et al., 2007). Essa tecnologia 

tem sido utilizada para formar esferoides a partir de vários tipos celulares, (HO et al., 2012; 

NAPOLITANO et al., 2007; TEJAVIBULYA et al., 2011) incluindo fígado, cérebro e pele 

(ACHILLI; MEYER; MORGAN, 2012).  

A técnica de cultivo de pellet é bem descrita na literatura e tem sido muito utilizada para 

a diferenciação condrogênica (BAPTISTAet al., 2013; BOBICK et al., 2009). No entanto, tal 

técnica não é passível de escalonamento, não atendendo um requisito importante para teste de 

drogas. Desta forma, optamos pela utilização da tecnologia de agarosemicromoldada em 2 

modelos: 256 e 81 microrressecções.  

Utilizando o modelo com 256 microrressecções, observamos a formação dos esferoides 

2 dias após a semeadura, no entanto, ao longo de 3 semanas de cultivo, observamos que os 

esferoides se mostraram com diâmetro menor, cerca de 21,06%. Já com o modelo com 

81microrressecções, também observamos a formação dos esferoides 2 dias após a semeadura 

e um crescimento do diâmetro dos esferoides em 11,07% durante o período de cultivo. A 

média de diâmetro dos esferoides produzidos no molde de 81 microrressecções é de 423µm, o 

que de acordo com a literatura (RANGA; GJOREVSKI; LUTOLF, 2014; KUNZ-
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SCHUGHART et al., 2004) parece ser o diâmetro ideal para a formação de cartilagem e 

também para observação de gradiente de nutrientes/fármacos em teste de drogas.  Desta 

forma, os esferoides produzidos no modelo de 256 microrressecções, se mostraram instáveis 

quando comparados ao modelo de 81 microrressecções em relação ao diâmetro, sendo assim, 

optamos por utilizar apenas o modelo de 81 microrressecções para o desenvolvimento do 

projeto. 

De acordo com Achilli e colaboradores (2012), a microscopia eletrônica de varredura 

tem sido utilizada para obter imagens a fim de analisar a superfície dos esferoides. No 

presente trabalho, esferoides produzidos em agarosemicromoldada de 256 microrressecções 

foram analisados através desta técnica e observamos irregularidades na superfíciedos 

esferoides sugerindo a presença de microvesículas, que servem como um veículo de 

transferência de proteínas, RNA mensageiros e micro RNA, alterando a expressão de genes, 

proliferação e diferenciação de células receptoras (SABIN; KYNKO, 2013)ou talvez blebs de 

membranas. 

Vinte quatro horas após o plaqueamento foi possível observar a formação dos esferoides 

no interior das microrressecções. Outros grupos também observaram a formação completa dos 

esferoides em diferentes modelos nesta mesma cinética (KINNEYet al., 2013; 

TEJAVIBULYA et al., 2011). O processo de formação dos esferoides é dirigido por 

moléculas de adesão como caderinas e integrinas(DELISE; FISCHER; TUAN, 2000; 

KINNEY, 2013) e tem sido visto como um processo impulsionado por forças químicas 

(ligações intermoleculares),através da ligação de proteínas de membrana da superfície, tais 

como as caderinas(YOUSSEF et al., 2011), É um processo complexo que envolve múltiplos 

mecanismos de proteínas que trabalham em conjunto e que são relevantes para a adesão 

célula-célula (YOUSSEF et al., 2011). 

Observação que esferoides formados na agarosemicromoldada com 256ressecções 

perdiam células ao longo do tempo de cultivo, havendo a formação de esferoides satélites. Por 

outro lado, esferoides formados em agarose com 81 microrressecções apresentaram aumento 

de tamanho ao longo do tempo de cultivo, não sendo observada a formação de esferoides 

satélites e diâmetro compatível com o adequado para diferenciação condrogênica(RANGA; 

GJOREVSKI; LUTOLF, 2014).  

Através das técnicas de citometria de fluxo e microscopia eletrônica de fluorescência, 

análise quantitativa e qualitativa respectivamente, analisamos a viabilidade dos esferoides 

quando cultivados por 3 semanas. Ambos os resultados demonstraram a alta viabilidade 

celular até mesmo no centro dos esferoides. 
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Por citometria de fluxo, observarmos que as células cultivadas em sistema de cultivo 3D 

apresentaram tamanho menor do que apresentado quando cultivadas em 2D. Tal fenômeno 

também já foi observado por Bartosh e colaboradores (2010), em esferoides formados a partir 

de células mesenquimais de medula óssea humana. 

Após 3 semanas de cultivo, os esferoides foram processados para análise histológica e 

observamos por H&E células mais fibroblastoides na região da periferia do esferoide e células 

mais arredondas no interior, de modo semelhante ao reportado na literatura com células 

mesenquimais de membrana sinovial e células mesenquimais de medula óssea humana 

(ARUFE et al., 2009; BARTOSH et al., 2010), sendo um fenômeno do método utilizado e 

independente do tipo celular. 

A MEC presente na cartilagem é composta de moléculas tais como agrecana, colágenos 

I, II e VI. Além disso, moléculas como N-caderina evimentina, são importantes para a 

formação dos esferoides. Através da técnica de imuno-histoquímica, observamos a presença 

das mesmas em nossas amostras, indicando dessa forma, que o método de cultivo 3D 

utilizado juntamente com células progenitoras de cartilagem de septo nasal humano, levou a 

formação de esferoides com MEC composta de moléculas típicas de cartilagem. 

Na literatura, existe uma controvérsia a respeito da importância da caderina durante a 

formação dos esferoides. Alguns autores acreditam que a caderina está presente apenas 

durante o processo de automontagem, outros afirmam que ela está presente ao longo do 

cultivo de condro-esferas (ACHILLI; MEYER; MORGAN, 2012; BOBICK et al., 2009; 

DEAN et al., 2007; GADJANSKI,SPILLER, VUNJAK-NOVAKOVIC, 2012; KINNEY, 

2013; SVORONOS, 2014). No presente trabalho, através da técnica de imuno-histoquímica, 

foi possível observar uma maior intensidade de marcação de N-caderina no centro dos 

esferoides (ACHILLI; MEYER, MORGAN; 2012), se mostrando então uma molécula 

importante para manter as células no esferoide coesas, uma vez que observamos sua presença 

nos esferoides cultivados por 3 semanas, como também foi observada por DEAN e 

colaboradores (2007) e  SVORONOS e colaboradores(2014). Além disso, observamos tanto a 

presença de colágeno I quanto colágeno II, além de agrecana,sulfato de condroitina 

eglicosaminoglicanos sulfatados nos esferoides produzidos. Sulfato de condroitina e agrecana 

também foram encontrados com um padrão de marcação intenso, assim como o observado em 

um sistema de indução condrogênico in vitro e in vivo a partir de construídos de células-

tronco mesenquimais(DELISE, FISCHER; TUAN, 2000; PARK et al., 2011). 

Como parte da caracterização do potencial condrogênico do modelo de cultivo 3D de 

células progenitoras de cartilagem, foi avaliada a expressão de mRNA do trio SOX-9, -5 e -6, 
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que atualmente são mais conhecidos por sua capacidade de ativar genes que codificam 

moléculas de MEC específicos de cartilagem (AKIYAMA,LEFEBVRE; 2011).   Gadjanski e 

colaboradores (2012) afirmam que in vitro Sox-9 é o primeiro fator de transcrição a ser 

expresso no processo de diferenciação de condrócitos e formação da cartilagem. O trioSox 

também mantem o fenótipo de condrócitos em fases posteriores da diferenciação e regula 

diretamente moléculas de MEC, tais como colágeno e proteoglicanos (por exemplo, agrecana) 

(GADJANSK, SPILLER, VUNJAK-NOVAKOVIC; 2012). 

Ikeda e colaboradores (2004) afirmam que o trio Sox pode fornecer sinais suficientes 

para a indução condrogênicain vitro sem a necessidade de adição de fatores de crescimento 

como TGF-β ou BMP-2, que pode ser explicado pela possibilidade de uma autoindução 

dessas células devido ao comprometimento com a linhagem condrogênica. Neste trabalho 

também observamos este fenômeno, corroborando com a hipótese de que as células 

progenitoras de cartilagem possuem um sistema de autoindução de diferenciação 

condrogênica (BAPTISTA et al.; 2013), uma vez que não é adicionado ao meio de cultivo dos 

esferoides. 

Na literatura já é consolidada a importância da família de TGF no processo 

condrogênico. No entanto, existe divergência sobre qual isoforma de TGF inicia a 

condrogênese e qual isoforma a mantém. Shen e colaboradores (2014) associam TGF com a 

hipertrofia de condrócitos e alterações em genes que o codificam podem conduzir a defeitos 

ósseos em membros inferiores. Em nossas análises, a dosagem de TGF-β1 e -β2 em 

monocamada foi estatisticamente menor em relação ao cultivo 3D dois dias após a formação 

dos esferoides, como também observado por Tekari e colaboradores (2015). No entanto, após 

3 semanas de cultivo, os níveis de TGF-β1 e -β2 diminuem de maneira estatisticamente 

significativa. TGF-β2 é conhecido como um fator de crescimento para condrogênese, para 

células mesenquimais e por neutralizar a degradação de colágeno em transplantes de 

cartilagem. Sendo assim, tal molécula é de suma importância para a regulação do ambiente 

condrogênico, porém, parece ser decisivo para iniciar o processo de diferenciação. 

De acordo com TEKARI e colaboradores (2015), em condrócitos primários, os níveis 

de TGF-β3 são aproximadamente 10 vezes menores em relação a TGF-β1 e TGF-β2. No 

sistema de cultivo 3D do presente trabalho, não foram observados níveis detectáveis de TGF-

β3.  

Nossos resultados sugerem que, a partir do decaimento de TGF-β1 entre o período de 2 

dias e 3 semanas de cultivo 3D, inicia-se um processo de indução a um fenótipo 
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condrogênico. No entanto, a ausência de TGF-β1 pode resultar em um fenótipo de cartilagem 

semelhante ao que é encontrado no tecido patológico de OA (NARCISI et al., 2012). 

No presente trabalho foi possível padronizar o cultivo de células progenitoras de 

cartilagem de septo nasal humano em sistema tridimensional escalonável para formação de 

esferoides da linhagem condrogênica. Este trabalho abre a possibilidade do estabelecimento 

de novas plataformas para testes de drogas e de produção de condro-esferas para terapias que 

visam a regeneração de doenças degenerativas da cartilagem.  
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6. Conclusões 

 

a) Foi possível padronizar o cultivo tridimensional de células progenitoras de cartilagem 

de septo nasal humano em sistema de micromolde passível de escalonamento para 

teste de drogas; 

b) A diferença no ambiente de cultivo celular, 2D ou 3D interfere no tamanho celular, 

como foi possível observar por citometria de fluxo, refletindo em um tamanho menor 

das células progenitoras de cartilagem quando cultivadas em modelo 3D; 

c) Os esferoides cultivados em agarosemicromoldada revelaram alta viabilidade quando 

cultivados durante 3 semanas; 

d) O cultivo tridimensional de células progenitoras de cartilagem resultou em esferoides 

com fenótipo condrocítico pois apresentaram componentes de MEC de cartilagem; 

e) A análise do cultivo celular demostrou uma modulação de TGF-β1 durante o processo 

de condrogênese das esferas; 

f) A alta expressão de genes ligados a via condrogênica foi comprovada quando 

utilizamos o método de cultivo 3D com micromoldes. 
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