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RESUMO 

Introdução: A proteína Ki-67 é um biomarcador útil para avaliar o índice de 
proliferação celular, com valor prognóstico e preditivo já descrito para algumas 
neoplasias. Seus padrões morfológicos de imunorreatividade podem ser associados 
às fases do ciclo celular, porém a exata localização desta proteína em cada fase do 
ciclo ainda precisa ser mais detalhada. A análise da expressão de proteínas durante 
o ciclo pode ser realizada através da imunofluorescência de células cultivadas e 
sincronizadas. O uso de um método automatizado de citologia em meio líquido 
associado à imunocitoquímica pode aperfeiçoar a análise dessa expressão, uma vez 
que permite a visualização de detalhes morfológicos nucleares e da expressão da 
proteína simultaneamente. Hipótese: A metodologia automatizada de citologia em 
meio líquido é aplicável para a avaliação da expressão da proteína Ki-67 através da 
imunocitoquímica e aspectos morfológicos nucleares de fibroblastos cultivados in 
vitro. Objetivo geral: Comprovar que a utilização da metodologia automatizada de 
citologia em meio líquido é aplicável à cultura de fibroblastos para avaliação da 
proteína Ki-67 por imunocitoquímica e aspectos morfológicos nucleares de 
fibroblastos.  Material e Métodos: Fibroblastos ATCC®SCRC-1041™ foram 
cultivados e sincronizados através do seguinte protocolo duplo de sincronização: na 
fase G0 por privação de soro e na fase G1/S usando bloqueio único de timidina 
(2mM) por 16 h. O processamento automatizado em meio líquido foi realizado 
usando a plataforma Thinprep®. Aspectos citomorfológicos foram avaliados através 
da coloração Papanicolaou e a expressão da proteína Ki-67 por imunocitoquímica. 
Em paralelo, foram cultivados fibroblastos sobre lamínulas e avaliada a expressão 
da proteína Ki-67 por imunofluorescência. Resultados: O processamento 
automatizado preservou a morfologia celular e aprimorou a análise da expressão da 
proteína Ki-67. Fibroblastos não privados de soro apresentaram a maioria dos 
núcleos imunopositivos para Ki-67, com padrões granular puntiforme, granular 
difuso, nodular e marcação fraca, já as células privadas de soro foram 
predominantemente negativas (>95%). Nos períodos 6 h e 12 h após reestimulação 
sérica, observamos os padrões de marcação fraca, nodular e granular puntiforme. 
Após o tratamento com timidina observamos os padrões granular puntiforme, 
nodular e granular difuso, com um maior número de células positivas do que nos 
momentos iniciais após a restituição do soro. Conclusão: O uso da metodologia 
automatizada de citologia em meio líquido em fibroblastos cultivados in vitro permite 
avaliar com detalhes os aspectos morfológicos da expressão da proteína Ki-67 por 
imunocitoquímica e a morfologia celular se corados por Papanicolaou. O protocolo 
para abordagem por dupla metodologia é adequado para avaliar expressão da 
proteína Ki-67 por imunofluorescência e imunocitoquímica. Existem padrões 
diferentes de expressão da proteína Ki-67 em fibroblastos cultivados in vitro, porém 
não podem ser associados às fases do ciclo celular com a metodologia utilizada. 
 
Palavras-Chaves: Fibroblastos ATCC®SCRC-1041™, Citologia em base líquida; 
Thinprep®; Imunofluorescência;  Imunocitoquímica; Ki-67 
 



ABSTRACT 

Introduction: Ki-67 protein is a useful biomarker to assess the labeling index 

proliferation index, with prognostic and predictive value already described for some 

tumours. Their morphological patterns of immunoreactivity can be associated with the 

phases of the cell cycle, but an exact location of this precision in each cell cycle 

phase is still more detailed. Analysis of protein expression during the cycle can be 

performed by immunofluorescence of cultured and synchronized cells. The method of 

an automated cytology method associated with immunological use may be able to 

analyze the expression since it allows a visualization of morphological details and 

simultaneous protein expression. Hypothesis: An liquid-based cytlology system is 

applicable for an morphological evaluation of in vitro cultured fIbroblasts and for Ki-67 

protein expression through immunocitochemistry. Objective: To prove the use of the 

technical methodology of chemical cytology applicable to fibroblast culture for nuclear 

morphological evaluation and analysis of Ki-67 protein expression by 

immunocitochemistry. Materials and methods: ATCC®SCRC-1041™ fibroblasts 

were cultured and synchronized using a dual synchronization protocol: in the G0 

phase by serum deprivation and in the G1/S phase using thymidine (2 mM). 

Automated processing in liquid based was performed using the Thinprep® platform. 

Cytomorphological aspects were evaluated by Papanicolaou staining and Ki-67 

protein expression by immunocytochemistry. In parallel, fibroblasts were cultured on 

coverslips and the expression of Ki-67 protein was evaluated by 

immunofluorescence. Results: Automated processing preserved cell morphology 

and improved the analysis of Ki-67 protein expression. Non-serum-deprived 

fibroblasts showed the majority of nuclei immunopositive for Ki-67, with punctate 

granular, diffuse granular, nodular and weak staining patterns, whereas serum-

deprived cells were predominantly negative (>95%). At 6 h and 12 h after serum 

restimulation, we observed patterns of weak, nodular and punctate granular labeling. 

After thymidine treatment, we observed punctate, nodular and diffuse granular 

patterns, with a greater number of positive cells than in the initial moments after 

serum restitution. Conclusion: The use of automated liquid-basedcitology in 

fibroblasts cultured in vitro allows evaluating in detail the morphological aspects of Ki-

67 protein expression by immunocytochemistry and cell morphology if stained by 

Papanicolaou. The protocol for the dual methodology approach is suitable for 

evaluating Ki-67 protein expression by immunofluorescence and 

immunocytochemistry. There are different patterns of expression of Ki-67 protein in 

fibroblasts cultured in vitro, but they cannot be associated with cell cycle phases with 

the methodology used. 

 

Keywords: Fibroblasts ATCC®SCRC-1041™, Liquid based citology; Thinprep®; 
Immunofluorescence;  Immunocitochemistry; Ki-67 
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1 INTRODUÇÃO 

 Após uma célula receber um estímulo para proliferar, ela inicia uma sequência 

de eventos integrados e criteriosamente regulados pelo qual duplica o seu material 

genético e se divide em duas células-filhas. (SCHAFER, 1998; UZBEKOV et al., 

2022) Este processo é chamado de ciclo celular e disfunções nos seus mecanismos 

regulatórios podem alterar seu curso, gerar divisão celular inadequada e, em último 

caso, proliferação desordenada, podendo resultar no desenvolvimento de 

neoplasias. (EVAN & VOUSDEN, 2001; POON et al., 2021; MATTHEWS et al., 

2022) Proteínas expressas durante o ciclo celular são de amplo interesse na prática 

clínica, pois fornecem a descrição quantitativa da proliferação celular, e, com isto, 

apresentam o potencial para predizer o comportamento biológico de um tumor. 

(WHITFIELD et al., 2006; OTTO & SICINSKI, 2017) 

A proteína nuclear não histona Ki-67 (pKi-67) é uma proteína conservada 

evolutivamente em vertebrados (FALINI et al., 1989) e expressa constitutivamente 

em células ativas no ciclo celular (GERDES et al., 1991). Ela foi descrita por 

GERDES et al., (1983) como uma proteína expressa em todas as fases do ciclo 

celular (G1, S, G2 e M), tanto em células normais quanto neoplásicas. (GERDES et 

al.,1983) Em humanos, a pKi-67 é codificada pelo gene MKI67, localizado no 

cromossomo 10q26.2 (SCHONK, 1989; FONATSH, 1991)  

Sua transcrição pode gerar até cinco isoformas da proteína (α, β, ε, γ e δ) por 

splicing alternativo do exon 7, porém apenas duas isoformas (α, β) estão bem 

caracterizadas e são ligadas à progressão do ciclo celular. (GERDES et al., 1991; 

SCHLUTER et al., 1993; SCHMIDT et al., 2004) A expressão da isoforma β é restrita 

a células normais e tanto a isoformas α quanto a β, são expressas nas células 

transformadas (neoplásicas). (CHIERICO et al., 2017) Importante ressaltar que a 

apesar da isoforma α ser identificada apenas em células neoplásicas, esta persiste 

mesmo após indução de quiescência nestas células. (CHIERICO et al., 2017) 

A transcrição do promotor do gene MKI67 é regulada pelas vias do complexo 

repressor multiproteico DREAM/MuvB, pelas vias supressoras de tumor (p53, p21), 

pelo fator de transcrição do ciclo celular BMyb, pelas quinases dependentes de 

ciclinas (Cdks, do inglês cyclin dependent kinase) e, indiretamente, pela proteína do 

retinoblastoma (pRB). (UXA et al., 2021) Em células cultivadas, T98G (glioblastoma 

humano), hTERT-HDF (fibroblastos de prepúcio imortalizadas) e NIH3T3 
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(fibroblastos de camundongo) e sincronizadas por privação de soro, a expressão do 

RNA mensageiro (mRNA) do gene MKI67 (humanos) e Mki67 (camundongo) foi 

detectável após a transição G1/S. (SOBECKI et al., 2017; UXA et al., 2021) Nestes, 

sua transcrição atinge o máximo entre o final da fase de intervalo 2 (G2) e na 

transição para mitose (G2/M), decaindo rapidamente no final da mitose. (UXA et al., 

2021) 

A avaliação dos níveis proteicos de pKi-67 em células (fibroblastos de pele 

humana, T98G, hTERT-HDF e NIH3T3) cultivadas e sincronizadas por privação de 

soro demonstra que sua síntese é detectável pouco tempo após o início da 

transcrição do seu mRNA (após a transição G1/S), mas o exato momento ainda é 

um ponto a ser esclarecido. (SOBECKI et al., 2017; UXA et al., 2021) A pKi-67 é 

regulada negativamente pela subunidade ubiquitina ligase de ativação do complexo 

promotor de anáfase (APC/C-Cdh1, do inglês anaphase promoting complex) nas 

fases G0, no início da fase G1 e no final da mitose (BRUNO & DARZYNKEWICZ, 

1992; SOBECKI et al., 2016; MILLER et al., 2018). Além disso, a pKi-67 é uma 

proteína de meia vida curta (aproximandamente 1 h). (GERDES et al. 1991).  

Dessa maneira, seus níveis durante a fase G1 são variáveis e dependem do 

período que a célula permanece em repouso após completar a mitose anterior. 

(GERDES et al., 1984; DU MANOIR et al., 1991; SOBECKI et al., 2017; UXA et al., 

2021) Células que estavam em repouso e são estimuladas a iniciar um novo ciclo 

celular, i.e., passam por estágios iniciais da fase G1, não demonstram níveis da pKi-

67 detectáveis. (GERDES et al., 1984; DU MANOIR et al., 1991; SOBECKI et al., 

2017; UXA et al., 2021) Em contrapartida, células que estão proliferando 

continuamente, i.e., que passam por ciclos celulares sucessivos sem entrar em 

repouso, a pKi-67 não é totalmente degradada após a mitose, sendo assim possível 

detectá-la já em estágios iniciais da fase G1, remanescente do ciclo anterior. (DU 

MANOIR et al., 1991; SOBECKI et al., 2017) 

Portanto, no início da fase G1, os níveis superiores da pKi-67 nas células 

neoplásicas comparadas com os seus níveis nas células normais estáveis, ou seja, 

que não estão em constante divisão celular, não representam um aumento da sua 

expressão, mas provavelmente estão associados aos níveis acumulados da proteína 

da divisão celular anterior. (MROUJ et al., 2021; SOBECKI et al., 2017; CIDADO et 

al., 2016; VAN DIERENDONCK et al., 1989) Ademais, a pKi-67 não foi relacionada a 
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nenhuma instabilidade ou anorm alidade genética em células neoplásicas. 

(WILLIANS & STOEBER, 2012)  

A avaliação da expressão da pKi-67 na rotina diagnóstica é comumente 

avaliada por métodos imunológicos, como a imunofluorescência (IF), 

imunocitoquímica (ICQ), no caso da avaliação citopatológica, e imuno-histoquímica 

(IHQ), no caso da avaliação em tecidos. (HOFFMAN-WELLENHOF, 1990) Como a 

pKi-67 é expressa em todas as fases do ciclo celular de células proliferativas, a sua 

avaliação é importante para verificar a atividade proliferativa das células. (DIAS et 

al., 2021) Em um determinado tecido, esta é comumente realizada através da 

contagem da quantidade de células com núcleos imunorreativos para a pKi-67 para 

a obtenção do índice de proliferação celular (IP) (DIAS et al., 2021) O cálculo do IP é 

realizado a partir da razão entre o número de células imunopositivas e o número de 

células totais contadas no campo. Para a obtenção deste dado em porcentagem de 

células imunopositivas, multiplica-se o resultado por 100. (CONTTENDEN et al., 

2018) 

O IP é um parâmetro importante, pois junto com o índice mitótico (contagem 

das células que apresentam aspectos morfológicos de mitose), pode estimar o 

tempo de duplicação da população de células em questão. (CRISPINO et al., 1989; 

ISOLA et al., 1990; MACCHETTI et al., 2007; HUANG-ZHUN et al., 2021) A 

avaliação dos percentuais de marcação para a pKi-67 pode fornecer informações 

sobre a evolução e desfecho de um tumor (valor prognóstico) e/ou predizer questões 

referentes à sua recorrência, progressão ou morte (valor preditivo). (HENRY & 

HAYES, 2012; PAN et al., 2015; PEZZILLI et al., 2016; BERLIN et al., 2017; CHEN 

et al., 2017; LI, 2017; LIU et al., 2020) Também é importante para classificação de 

tumores (DIAS et al., 2021) 

Atualmente, valores prognóstico e/ou preditivo da expressão da pKi-67 já 

estão descritos para diversas neoplasias malignas, como linfomas não Hodgkin 

(LADHA et al., 2019), carcinoma renal (MENON et al., 2019), sarcomas de tecidos 

moles (LOPES et al., 1998; LEE et al., 2019; TRAVAGLINO et al., 2021), carcinoma 

de próstata (BERLIN et al., 2017; SPRATT, 2018), carcinoma de mama (CHEN et 

al., 2017; DAVEY et al., 2021; KALVALA et al., 2022; TARIGHATI et al., 2022), 

tumores neuroendócrinos (PEZZILLI et al., 2016; NAHEED et al., 2019) e 

meningiomas (CHOI et al., 2018; LI et al., 2019; LIU et al., 2021) Estes parâmetros 
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são relevantes para observação do comportamento biológico do tumor, orientação 

da conduta terapêutica e desfecho clínico da doença. (LIU et al., 2021) 

Durante a prática clínica diagnóstica, é possível observar diferenças não 

somente na intensidade da expressão da pKi-67 entre as células positivas, mas 

também na sua distribuição dentro do núcleo. (FIG. 1) (DIAS et al., 2021) No 

entanto, na rotina diagnóstica, esse padrão heterogêneo na localização intracelular 

da proteína Ki-67 é totalmente ignorado. 

Figura 1 – Núcleos de células epiteliais escamosas apresentando padrão heterogêneo de 
imunorreatividade para a pKi-67 

 
Legenda: (a) Primeira imagem, à esquerda, núcleos positivos com um ou dois nódulos marcados em marrom são destacados 
por setas; (b) Segunda imagem, central, demonstra núcleos homogeneamente/densamente corados indicados por setas e os 
núcleos corados com grânulos puntiformes ou grânulos densos estão indicados por estrelas, núcleos com marcação fraca não 

estão marcados; (c) Terceira imagem, à direita, os núcleos homogeneamente e densamente corados estão indicados por 
setas. Aumento de 40x. 
Fonte: Dias et al., 2021. 

 

Estudos têm apontado que a variação dos níveis da pKi-67 e da sua 

distribuição dentro do núcleo estão relacionadas com a fase do ciclo celular. (DIAS 

et al., 2021) Já foi demonstrado, por exemplo que, durante a interfase, a pKi-67 

organiza a heterocromatina (STARBORG et al., 1996), orienta a localização das 

regiões organizadoras de nucléolo (KUMAR et al., 2016), participa da biogênese do 

ribossomo (RAHMANZADEH et al., 2007) e, na mitose, auxilia na formação da 

camada pericromossômica (BOOTH & EARNSHAW, 2017), facilita a mobilidade 

cromossômica (CUYLEN et al., 2016), auxilia na fixação e no agrupamento dos 

cromossomos mitóticos (BARISIC et al., 2021), orienta a segregação das proteínas 

nucleolares (BOOTH et al., 2014) e a remodelação nucleolar e nuclear (STAMATIOU 

& VAGANARELLI, 2021).  

Assim, níveis variáveis, tanto de expressão do mRNA quanto dos níveis da 

pKi-67 e suas diferentes localizações no núcleos celulares estão relacionados com 
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suas múltiplas funções em cada uma das fases do ciclo celular. (SOBECKI et al., 

2017) Todavia, estas diferenças na quantidade da pKi-67 e sua localização de 

acordo com cada uma das fases do ciclo celular ainda não estão totalmente 

esclarecidas. (DIAS et al., 2021) A distribuição variável na localização da pKi-67 já 

foi relatada por alguns autores utilizando modelos in vitro de cultivo celular de células 

primárias e linhagens celulares normais ou transformadas e, de um modo geral, 

estes relatam que a localização da pKi-67 está associada ao nucléolo durante a 

interfase e à periferia dos cromossomos durante a mitose. (GERDES et al., 1984; 

SASSAKI et al., 1987; JAN-MOHAMED et al., 1989; VAN DIERENDONCK et al., 

1989, VERHEIJEN et al., 1989a; VERHEIJEN et al.,1989b; SASSAKI et al., 1990; 

BRAUN et al. 1991; DU MANOIR et al., 1990; LITTLETON et al., 1991; GUILLAUD & 

SEIGNEURIN, 1991; TRERÉ, 1991; VAN DIRENDONCK et al., 1991; BRUNO et al., 

1992; ROSS & HALL, 1995; KILL, 1996; STARBORG et al., 1996; ENDL et al., 1997; 

BRIDGER et al.,1998; CHEUTIN et al., 2003; SAIWAKI et al., 2005; CUYLEN et al., 

2016; BOOTH& EARNSHAW, 2017) 

Alguns autores relatam que no início da fase G1, a pKi-67 pode ser 

visualizada em regiões de DNA satélite (BRIDGER et al., 1998), nos blocos 

heterocromáticos (STARBORG et al., 1996) e nas regiões organizadoras de 

nucléolos (NORs, do inglês nucleolar organizer regions) (JAN-MOHAMED et al., 

1989; KILL, 1996) apresentando-se em forma de grânulos pequenos de aspecto 

puntiforme (grânulos puntiformes) distribuídos homogeneamente pelo núcleo (VAN 

DIERENDONCK et al., 1989; KILL, 1996) e acompanhando a quantidade de NORs 

(HALL, 1988; TRERÉ, 1991).  

Conforme a progressão da fase G1, as NORs vão se aproximando e a 

localização da proteína acompanha este movimento, apresentando nestes 

momentos grânulos um pouco mais densos, podendo ser classificada com uma 

morfologia granular difusa (KILL, 1996; BRIDGER et al., 1998) e nos estágios tardios 

da fase G1, após a fusão das NORs em um ou dois nucléolos (VAN 

KONINGSBRUGGEN et al., 2010; CARAGINE et al., 2019) é possível identificar a 

pKi-67 na periferia nucleolar, associada ao componente fibrilar denso, com aspecto 

morfológico nodular, localizado na região central do núcleo. (VERHEIJEN 1989a; 

KILL, 1996; BRIDGER et al., 1998) Acompanhando a progressão da fase G1, há 

aumento na densidade dos grânulos até que podem ser visualizados co-localizados 
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simultaneamente com a heterocromatina perinucleolar e o nucléolo, preenchendo 

todo núcleo. (VAN DIERENDONCK et al., 1989; VERHEIJEN et al., 1989a; 

MATHESON & KAUFMAN, 2017)  

Em contrapartida, alguns autores relatam a ausência de níveis detectáveis da 

pKi-67 no início da fase G1 para células que saem da quiescência e entram no ciclo 

celular. BRAUN et al., 1988; ENDL et al., 1997; GUILLAUD & SEIGNEURIN, 1991) 

Isto foi evidenciado para alguns tipos celulares com estudos com culturas de células 

in vivo (fibroblastos) (SOBECKI et al., 2018; UXA et al., 2021) e ex vivo (linfócitos de 

sangue periférico humano) (GERDES et al., 1984), porém dados in vivo sobre esta 

observação permanecem inconclusivos. Nestas células, próximo à transição da fase 

G1/S ou no início da fase S, é possível detectar focos discretos da proteína 

localizados na região nucleolar e nucleoplasmática. (GERDES et al., 1984; BRAUN 

et al., 1988; ENDL et al., 1997; GUILLAUD & SEIGNEURIN, 1991)  

Durante a fase S, a pKi-67 permanece associada ao nucléolo, porém com o 

aumento da expressão do mRNA e dos níveis da pKi-67, os grânulos tendem a se 

tornar cada vez mais densos, formando nódulos centrais grandes e grânulos 

finamente dispersos por todo o nucleoplasma no final da fase S, com um aspecto 

homogeneamente denso. (SEIGNEURIM & GUILLAUD, 1991). Contudo, para as 

linhagens de câncer de mama (MCF-7) e câncer de ovário (COV.362c14) um padrão 

morfológico para fase S diferente deste já foi relatado. Van Dierendonck et al., 

(1989) identificaram que entre a transição da fase G1 para a fase S os níveis da pKi-

67 os níveis decaem para níveis indetectáveis ou fracamente indetectáveis. (VAN 

DIERENDONCK et al., 1989) 

Os autores também discordam quanto ao aspecto morfológico da 

imunorreatividade para a pKi-67 para a fase G2. Nesta fase, a pKi-67 atinge 

expressão e produção máximas. (GERDES et al., 1984; UXA et al., 2021) Van 

Dierendonck et al. (1989) e Du Manoir et al. (1991) descrevem que a pKi-67 se 

mantém localizada no nucléolo, com morfologia nodular até o final da fase G2 e em 

alguns focos discretos no nucleoplasma. Já Cuylen et al. (2016) relatam que a pKi-

67 assume uma forma homogênea preenchendo todo nucleoplasma durante a fase 

G2 e afirma, inclusive, ser difícil diferenciar visualmente a transição G2 com o início 

da prófase inicial. Portanto, este sendo mais um ponto. Durante a mitose, a pKi-67 

migra para a periferia dos cromossomos mitóticos, onde permanece até o final da 
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mitose. (BOOTH & EARNSHAW, 2017) Assim, apesar de esses autores 

demonstrarem a possibilidade de identificar diferentes padrões morfológicos da 

expressão da pKi-67 e poder relacioná-los com as fases do ciclo celular, ainda 

existem muitas lacunas neste entendimento. (DIAS et al., 2021)  

Além de ser utilizada como um biomarcador na rotina diagnóstica, outra 

aplicabilidade da avaliação da pKi-67 explorada nos últimos anos é o seu potencial 

como alvo terapêutico. (YANG et al., 2018) Estudos pré-clínicos e clínicos 

demonstram sucesso nesta abordagem através do uso de metodologias de terapia 

gênica que silenciam aexpressão gênica da pKi-67 (nucleotídeos antisense, RNA de 

interferência ou o silenciamento de RNA (siRNA) mediados por adenovírus 

oncolíticos) ou através do bloqueio direto do promotor do gene MKI67 usando o fator 

regulatório de interferon ou ainda pela combinação do siRNA com agentes 

quimioterápicos ou radioterápicos. (YANG et al., 2018) 

Apesar do papel relevante da pKi-67 para avaliação da proliferação celular na 

rotina diagnóstica e na pesquisa básica seguirem bem documentada pelos mais de 

31 mil artigos publicados nos últimos 38 anos, esta, na maioria das vezes, restringe-

se a uma avaliação binária da sua expressão (positiva ou negativa), ignorando as 

variações na sua localização nuclear. (DIAS et al., 2021) Ademais, dados sobre a 

biologia molecular continuam sobre exploração. Portanto, tendo em vista a ampla 

gama de funções desta proteína intrigante e sua relevância no contexto médico, 

avaliar apenas sua ausência ou presença demonstra ser uma maneira subutilizada 

de avaliar a relevância da sua expressão. (DIAS et al., 2021) 

Como a pKi-67 possui um comportamento biológico único, com padrão de 

distribuição topográfico intrínseco durante a progressão do ciclo celular (GERDES et 

al., 1984; SASSAKI et al.,1987; BRAUN et al., 1988; VAN DIERONDONCK et al., 

1989; VERHEIJEIN et al.,1989a; VERHEIJEIN et al., 1989b, BRUNO et al., 1991; 

LITTLETON et al., 1991; DU MANOIR et al.,1991; KILL et al.,1996; BRIDGER et al., 

1998; SAIWAKI et al., 2005), a proposta de conseguir identificar a fase do ciclo 

celular com base na observação visual do padrão de imunorreatividade da pKi-67 

(distribuição topográfica da proteína no núcleo) promete ser uma inovação na forma 

de avaliar a expressão dessa proteína, trazendo, assim, um significado biológico 

mais aprimorado. (DIAS et al., 2021) 
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Recentemente, pesquisadores do nosso grupo analisaram padrões de 

imunomarcação nuclear da pKi-67 encontrado em amostras de tecido epitelial 

parafinado com diferentes atividades proliferativas (normal, com infiltrado 

inflamatório, hiperplásico, displásico e neoplásico) e desenvolveram uma 

classificação morfológica para os mesmos. (DIAS et al., 2021) Foi realizada uma 

representação esquemática desta expressão e localização da pKi-67 e relacionado 

com a progressão do longo do ciclo celular com base em uma ampla e minuciosa 

revisão da literatura dos padrões já descritos diversos autores. Assim, criou-se um 

modelo teórico das diferenças da intensidade e localização da pKi-67 durante o ciclo 

celular. (FIG. 2) Nesse estudo, os núcleos foram classificados em cinco padrões 

nucleares (PN) - P1, PN2, PN3, PN4, PN5 ou mitose, como dito anteriormente, com 

base nos aspectos morfológicos da imunomarcação da pKi-67. (FIG. 2) (DIAS et al., 

2021)  

Nesse estudo, verificou-se uma tendência de PN para cada atividade 

proliferativa. As amostras de tecido sem lesão, hiperplásico, displásico ou com 

inflamação apresentaram maior proporção de células com padrão nuclear NP1, o 

que indica que a maioria das células presentes na amostra estavam na fase G1. Em 

contrapartida, as amostras de epitélio de carcinomas indicavam proporção maior de 

células com o padrão NP4 e, portanto, na fase G2/M, mostrando um maior potencial 

proliferativo, concordante com o tipo tecidual. (DIAS et al., 2021) Entretanto, esse 

modelo publicado da associação dos diferentes padrões nucleares da expressão da 

pKi-67 com a dinâmica do ciclo celular é teórico e necessita de validação. (DIAS et 

al., 2021) (FIG. 3) 
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Figura 2 – Representação esquemática da localização da pKi-67 ao longo do ciclo celular 
baseada em experimentos já publicados 

 
Legenda: Durante a fase G1 inicial a pKi-67 remanescente do ciclo celular anterior está localizada nos blocos heterocromáticos 

e nas regiões organizadoras de nucléolo (NORs). Após a fusão das NORs a pKi-67 pode ser identificada nos pequenos 
nucléolos recém-formados. No final da fase G1 os pequenos nucléolos se reúnem em um ou dois nucléolos maiores e a pKi-67 

está localizada nos nucléolos e em pontos discretos no nucleoplasma. No início da fase S, a pKi-67 continua localizada nos 
nucléolos e aparece como grânulos mais grosseiros pelo nucleoplasma, preenchendo boa parte do nucleoplasma no final da 

fase S. Durante a fase G2 e até a prófase os nucleolos estão pouco evidentes em função do preenchimento quase que 
completo do nucleoplasma pela pKi-67, coincidindo com a expressão máxima do MKI67. Da prometáfase até a anáfase a pKi-
67 é realocada para a estrutura dos cromossomos mitóticos. As células que entram em repouso após a mitose têm a pKi-67 

degradada.  
Fonte: Modificado de Dias et al., 2021. 
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Figura 3 – Classificação dos padrões heterogêneos de imunomarcação da pKi-67 propostos para os tecidos epiteliais com diferentes 
atividades proliferativas e seus respectivos aspectos morfológicos 

Padrão Nuclear (PN) Padrão morfológico na IHQ Tamanho do núcleo Nucleoplasma Nucléolo Distribuição da Imunocoloração 

1 

 

Normal Claro 
Ausente 

Corpos pré-
nucleolares 

Colocalizado com os corpúsculos pré-nucleolares 
visível como grânulos discretos. 

2 

 

Normal 
Levemente 

imunocorado 
Um ou dois nódulos 

centralizados 

Colocalizada com os nucléolos (em forma de 
nódulos), distribuída como grânulos pelo 

nucleoplasma e circundando a periferia nuclear. 

3 

 

Aumentado 
Totalmente 

Imunocorado 
Um ou dois nódulos 

centralizados 

Presente nos nucléolos em forma de nódulos e 
distribuída pelo nucleoplasma em forma de 

grânulos grosseiros, preenchendo-o totalmente ou 
parcialmente 

4 

 

Aumentado 
Totalmente 

imunocorado 
Não visível 

homogênea como uma mancha única por todo 
nucleoplasma 

M 
I 
T 
O 
S 
E 

Prófase 

 

Aumentado 
Totalmente 

imunocorado 
Não visível 

homogênea como uma mancha única por todo 
nucleoplasma 

Prometáfase 

 

Núcleo circular com 
vazio central 

 
 

Discretamente 
imunocorado 

 
 

Ausente 
 

Em forma circular com um vazio central 

Metáfase 

 
Sem visualização de 
núcleo delimitado por 

membrana 
Exclusivamente nos cromossomos Anáfase 

 

Telófase 

 

Fonte: Adaptado de DIAS et al., 2021. 
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Uma abordagem amplamente utilizada para investigação de eventos que 

ocorrem de forma dependente da fase do ciclo celular e que pode ser utilizada para 

o entendimento da variação da expressão da pKi-67, com robustez e garantia de 

reprodutibilidade dos resultados, é o uso de sistemas in vitro de culturas de células 

sincronizadas. (DAVIS et al., 2001; LI, 2017; HUANG et al., 2021) A sincronização 

do ciclo celular é um método que promove o isolamento de uma fração de células 

em determinada fase do ciclo a partir de uma população de células assíncronas (em 

crescimento exponencial). (MERRIL, 1998) Esta sincronização de células em cultivo 

pode ser realizada por métodos físicos (elutriação em centrífuga), métodos 

biológicos (privação de soro ou inibição de contato) ou métodos químicos 

(substâncias químicas que inibem a progressão do ciclo celular). (JACKMAN et al., 

2001) 

.Para promover uma parada no ciclo celular e redirecionar as células 

assíncronas para a fase G0 (fora do ciclo celular), a privação de soro demonstra ser 

um método adequado. (CAMPISI et al.,1984; LANGAN et al., 2011, LANGAN et al., 

2017) A privação de soro consiste na redução drástica ou remoção total de soro fetal 

bovino do meio de cultivo, restringindo, assim, os fatores de crescimento 

necessários para manutenção das vias metabólicas de entrada no ciclo celular. 

(TIAN et al., 2012) 

Portanto, considerando as subpopulações de células em todas as fases do 

ciclo celular de uma cultura assíncrona, a remoção de soro promove um impacto 

diferente nestas subpopulações. Células que estão em estágios iniciais do ciclo (G1 

inicial) e ainda dependem de fatores de crescimentossofrem uma parada no ciclo 

celular e retornam ao repouso (G0). (PARDEE, 1974; MERRIL, 1998; 

BlLAGONSKLONNY et al., 2002; BROOKS, 2021) Já as células que estão em fases 

mais avançadas do ciclo celular e não dependem mais de fatores de crescimento, 

isto é, células após o ponto de restrição (G1 tardio, S, G2 e M), completam o ciclo 

celular e retornam ao estado G0. (PARDEE, 1974; ZETTERBERG, 1995; MERRIL, 

1998; BLAGOSKLONNY et al., 2002; BROOKS, 2021) 

 Então, para promover a reentrada no ciclo celular, a restituição de soro é 

suficiente para ativar as vias de sinalização mitogênica das células em cultivo. 

(MERRIL 1998; LANGAN et al., 2011) Dessa maneira, as células podem sair do 

repouso e iniciar o ciclo celular do ponto em que foi interrompido. (PARDEE, 1974; 
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MERRIL, 1998; BLAGOSKLONNY & PARDEE, 2002) No entanto, como o tempo de 

duração da fase G1 não é o mesmo entre as células, pois cada célula possui sua 

variabilidade individual, ao final da fase G1 a população tende a não permanecer 

homogênea e entrar na fase S de maneira assíncrona. (CHIORINO et al., 2001; 

SPELLMAN, 2004; JANDT et al., 2014; BROOKS, 2021) Essa variabilidade 

metabólica interindividual pode ser minimizada utilizando um segundo método de 

sincronização, que bloqueie a entrada na fase S. (LIGASOVÁ et al., 2021) 

 Esse bloqueio é possível, por exemplo, através da adição de um inibidor 

químico de síntese de DNA, como a timidina. A timidina é um nucleosídeo formado 

por uma base nitrogenada e uma timina ligada a uma pentose (monofosfato de 

desoxiuridina). Quando adicionada no meio de cultivo, é incorporada ao DNA, sendo 

dependente de duas fosforilações. Primeiro, é transformada no nucleotídeo 5-

desoxitimidina-monofosfato (dMTP) e acumula no meio intracelular. A segunda 

fosforilação o converte em 5-desoxitimidina-trifosfato (dTTP) e facilita sua ligação a 

nova fita de DNA. Ambas as reações são catalisadas por tirosina cinase (TK, do 

inglês tirosine kinase). (SCHWARTZ, 2004; FAINTUCH & TEODORO, 2008) 

 Assim, o tratamento de uma cultura de células com excesso de timidina (2 

mM) por um período de 16 horas é capaz de promover um aumento da dTTP, 

inibindo assim a atividade catalítica da ribonucleotídeo redutase e limitando a 

síntese de novo dos desoxirribonucleotídeos. A redução da disponibilidade de 

desoxiribonucleotídeos atrasa as forquilhas de replicação e bloqueia a síntese de 

DNA, aprisionando as células na fase S. (XEROS, 1962; VOGEL et al., 1978) O 

bloqueio das células na fase S por excesso de timidina é reversível através da 

retirada desta por lavagem da cultura com meio fresco, permitindo assim a 

progressão do ciclo celular. (ELLEDGE, ZHOU & ALLEN 1992; THOMAS & 

LINGWOOD, 1975)   

O uso de um ou mais métodos de sincronização para avaliar a expressão da 

pKi-67 em momentos específicos do ciclo celular parece fornecer um método 

robusto e confiável para demonstrar as variações nos padrões de distribuição 

topográfica da proteína associadas ao ciclo em diferentes tipos celulares e 

condições fisiológicas ou patológicas. (PÉREZ-BENAVENTE &FARRÁS, 2016; DIAS 

et al., 2021) 
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O entendimento e comprovação desta relação entre diferenças na intensidade 

e localização da pKi-67 em células normais e neoplásicas in vitro em cada fase do 

ciclo celular poderão ter grande aplicabilidade clínica no futuro. A IHQ/ICQ, que é 

uma técnica simples, de fácil execução e barata, comumente utilizada nos 

laboratórios de anatomia patológica, poderá ser utilizada para a avaliação do 

percentual de células tumorais em cada fase do ciclo celular. Esta informação torna-

se valiosa visto que muitos dos tratamentos para o câncer incluem inibidores dos 

reguladores do ciclo celular e estes são específicos para cada fase do ciclo (ASGAR 

et al., 2015; SANCHEZ-MARTINEZ et al., 2019). Assim, esta avaliação pode facilitar 

o delineamento de uma terapia personalizada de maneira mais eficaz. (DIAS et al., 

2021) 

A IHQ (usada em tecidos) e ICQ (usada no estudo de células 

individualizadas), como, por exemplo, aquelas obtidas por raspado e punção por 

agulha fina (PAAF) são métodos similares que usam cromógenos para revelar a 

ligação de um anticorpo específico a uma proteína. Como já mencionado 

anteriormente, são técnicas utilizadas comumente na rotina diagnóstica da anatomia 

patológica, simples, baratas, além de usarem microscópios ópticos para a 

visualizacão da reação. (RAMOS-VARA, 2017) Diferentemente, a técnica de IF usa 

fluorocromos para revelarem a ligação do anticorpo à proteína a ser estudada, que 

precisam ser excitados por luz ultravioleta para emitir fluorescência e se tornarem 

visíveis. Assim sendo, são técnicas mais caras, já que dependem de um microscópio 

de fluorescência. (IM, 2019) 

 Uma outra vantagem da IHQ/ICQ é a durabilidade da marcação, que não se 

perde com o passar do tempo. (KANBER et al., 2021) Na IF, o fluoróforo tem sua 

fluorescência desgastada gradualmente durante a exposição à luz. (IM, 2019; 

MILLER, 2019; MORI & CARDIFF, 2016) Ademais, na rotina diagnóstica, a IHC/ICQ 

possui a vantagem de, com a contra coloração, poderem ser avaliadas 

características morfológicas das células (WOO, 2018), como o tamanho celular, 

tamanho nuclear, relação núcleo citoplasma, morfologia nuclear, borda nuclear, 

cromatismo nuclear, disposição da cromatina, número de nucléolos, entre outras. 

Estas características se encontram alteradas e são importantes para o diagnóstico 

de células neoplasias malignas. Assim, com uma única técnica, que é a IHQ/ICQ, é 

possível a observação da imunomarcação e morfologia do núcleo 
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concomitantemente. Na IF, a morfologia do tecido/célula não pode ser avaliada, 

sendo necessário a utilização de fluorocromos adicionais para isto, o que torna mais 

uma vez, a utilização desta técnica mais custosa.  

 A análise citopatológica de células coletadas por PAAF é amplamente 

utilizada para diagnóstico de neoplasias malignas. (VIDAL & PUJOL, 2020) Na 

citologia convencional, este material é depositado diretamente na lâmina de vidro 

logo após a coleta, realizando-se um esfregaço, e imediatamente fixado. (REZENDE 

et al., 2020) O esfregaço possui algumas desvantagens, como sobreposição de 

células, presença de células sanguíneas e debris, como muco, que podem 

atrapalhar o diagnóstico da lesão. (REZENDE et al., 2020)  

 Na tentativa de diminuir as falhas da citologia convencional, na década de 

1990, foi desenvolvido o método automatizado de citologia em meio líquido (LBC, do 

inglês liquid based cytology). (HUTCHINSON et al., 1991; REZENDE et al., 2020) As 

amostras, após a coleta, são armazenadas em líquido conservante e fixador, 

centrifugadas automaticamente e, após passarem por um filtro, as células são 

depositadas sobre as lâminas de maneira homogênea e em monocamada. (HODA et 

al., 2013, HUTCHINSON et al., 1991) Com esta técnica, também há redução de 

hemácias, exsudato inflamatório e muco, que podem interferir na interpretação 

diagnóstica. (HODA et al., 2013, HUTCHINSON et al., 1991) 

 Entre os diferentes sistemas de LCB automatizada disponíveis, citamos o 

ThinPrep® (TP Hologic Co, Marlborough, Massachusetts) como um dos mais 

utilizados. (MARTINI et al., 2018) O método de processamento da plataforma TP usa 

o sistema de filtragem à vácuo onde a amostra, após a coleta, é armazenada em 

meio líquido conservante e hemolítico a base de metanol. O processamento é 

iniciado através de uma agitação mecânica por centrifugação, afim de separar por 

gradiente de densidade as células e os sedimentos (por exemplo, muco) e, em 

seguida, a solução conservante líquida é filtrada a vácuo através de um filtro de 

policarbonato e as células são transferidas para uma lâmina de vidro tratada com 

adesivo em monocamada, em uma área delimitada, formando uma espécie de 

imprint (HODA et al., 2013) então, a lâmina é transferida imediatamente para uma 

solução fixadora à base de álcool. (KENYON et al., 2010; MARTINI et al., 2018) 

 Inicialmente, a LBC foi desenvolvida para uso em amostras ginecológicas 

obtidas por raspado, mas em função da melhora na padronização das análises, este 
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método já foi demonstrado ser eficaz para uso em vários espécimes citológicos não 

ginecológicos, incluindo fluidos de cavidades corporais (NAVONE et al., 2011), urina 

(SANCHES VERDES et al., 2021), espécimes de escovação (DAVEY et al., 2006) e 

material coletado por punção aspirativa por agulha fina (PAAF) de lesões diversas, 

principalmente de suspeitas de neoplasias malignas. (JINGER et al., 2013; 

STRACCIA et al., 2019; RONCHI et al., 2021) 

 Como já mencionado nesta introdução, o conhecimento dos diferentes 

padrões nucleares da expressão e distribuição da pKi-67 de acordo com as 

diferentes fases do ciclo celular, poderá ser, no futuro, de grande valia para terapias 

antineoplásicas personalizadas. Nosso grupo de pesquisa vislumbra a possibilidade 

de realização de PAAF ou raspado de lesões malignas, processamento com a 

plataforma TP e posterior realização da técnica de ICQ para pKi-67, com 

digitalização das imagens e avaliação automática do padrão da sua expressão 

através de um software. 

 Assim, esta tese de doutorado faz parte de um estudo maior, que tem como 

objetivo demonstrar os diferentes PN de expressão da pKi-67 de acordo com as 

fases do ciclo celular em células normais e neoplásicas e desenvolver um software 

de análise automatizada destes padrões, que poderá ser futuramente aplicado na 

prática clínica.  

Assim, para isto, um dos objetivos desta tese é avaliar e comparar os padrões 

da pKi-67 em cada uma das fases do ciclo celular em um ambiente controlado (in 

vitro) em células normais (fibroblastos) e, posteriormente em outro estudo, em 

células neoplásicas (inicialmente em células MCF-7). A experiência do grupo mostra 

que os detalhes da expressão da pKi-67 são mais facilmente observados pela ICQ, 

que é a técnica mais comumente utilizada para a avaliação citopatológica em 

comparação com a IF. Como o nosso objetivo é também avaliar in vitro a expressão 

em detalhes da proteína juntamente com alguns aspectos morfológicos nucleares, 

como distribuição da cromatina e a relação da proteína com o nucléolo, a ICQ é a 

técnica que mais se aproxima e simula ao observado in vivo. Na prática clínica, uma 

grande vantagem do uso da ICQ em comparação com a IF, como já mencionado, é 

que os aspectos morfológicos nucleares essenciais para o diagnóstico de neoplasias 

malignas são mantidos. Como também já apontado anteriormente, a plataforma TP 
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permite a obtenção de lâminas sem sobreposição de células, sem células 

sanguíneas e debris, como muco, que podem atrapalhar o diagnóstico da lesão.  

Portanto, a fim de apresentarmos um estudo in vitro que simule a avaliação 

que vislumbramos ser feita na prática clínica da Ki-67 futuramente, para neoplasias 

sólidas usando a ICQ com material processado com a plataforma TP, delineamos 

um estudo in vitro que venha a utilizar a LCB em células aderentes em cultivo. E, 

apesar de o uso da LCB já ter sido descrito para o processamento de algumas 

linhagens celulares, os autores se concentraram em avaliar os efeitos da solução de 

fixação e armazenamento para análises moleculares (DNA e RNA) para as 

linhagens de câncer de pulmão (A549 e NCI-H1650) (DJEMEK et al., 2013) 

adenoma pancreático humano (Capan1), de carcinoma folicular de tireoide humano 

(FTC-133) e câncer de mama humano (MCF-7). (AKAHANA et al., 2019) A avaliação 

da eficácia da ação hemolítica da solução de fixação e armazenamento também já 

foi relatada como adequada para preservação da integridade celular da linhagem de 

osteosarcoma (LM-8). (NORIMATSU et al., 2014). 

 Desta maneira, delineamos a hipótese científica de que a metodologia 

automatizada de citologia em meio líquido é aplicável para a avaliação da 

expressão da proteína Ki-67 através da imunocitoquímica e aspectos 

morfológicos nucleares de fibroblastos cultivados in vitro.   
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1.2 REVISÃO DA LITERATURA 

1.2.1  Ciclo Celular: Visão Geral  

A importância do processo de divisão celular é indiscutível, já que através 

dela, novos indivíduos são gerados, desenvolvidos e mantidos em homeostase. 

(TEERRET & WASSMANN, 2008) Embora o processo de divisão celular se 

assemelhe muito entre os tipos celulares de organismos eucariotos, existem dois 

tipos básicos de divisão celular: a meiose e a mitose. (OHKURA, 2014) A meiose, 

característica de células germinativas, consiste em uma etapa de duplicação do 

material genético sucedida por duas segregações cromossômicas, gerando quatro 

células filhas haploides (n). Diferentemente, a mitose ocorre em células somáticas e, 

após a duplicação do material genético, ocorre apenas uma segregação 

cromossômica, originando a duas células diplóides (2n). (MATSON & COOK, 2017) 

A mitose de células somáticas ocorre através de um processo altamente 

complexo chamado de ciclo celular. (SCHAFER, 1998) Durante o ciclo celular, 

ocorrem diversos eventos coordenados sequencialmente e temporalmente por 

diversas proteínas regulatórias, induzidas após estimulação por moléculas 

chamadas de fatores de crescimento (FC). (JONES & KAZLAUSKAS, 2000; WANG, 

2021) O ciclo celular é dividido em duas grandes etapas, a interfase e a mitose, em 

relação ao estado de compactação da cromatina. (GOETZE, S; MATEOS-

LANGERA; & VAN DRIEL, 2007) Na interfase, ocorre a maior parte da transcrição 

gênica e, portanto, a cromatina encontra-se pouco compactada, permitindo o acesso 

aos genes que serão transcritos. (GASSER, 2002) Na mitose, a cromatina é 

altamente compactada, para então ser dividida a suas células filhas. (ZHANG et al., 

2019) 

A interfase é subdividida em fase de intervalo 1 ou G1 (do inglês, GAP 1), fase 

de síntese de DNA ou S e fase de intervalo 2 ou G2 (do inglês GAP 2). Já a mitose é 

subdividida em: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. (SCHAFER, 

1998; SALAZAR-ROA & MALUMBRES, 2017) Além disso, ao longo do ciclo celular, 

existem pontos de monitoramento da integridade e fidelidade da duplicação. 

(BARNUM & O’CONNELL, 2014) Estes pontos são chamados de pontos de 

verificação (do inglês, checkpoint) e monitoram o crescimento celular no final da fase 

G1 (ZATULOVSKIY et al., 2020), a integridade do DNA durante a fase S (CIARDO, 
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GOLDAR & MARHEINEKE, 2019) e a segregação precisa dos cromossomos na 

mitose (LARA-GONZALEZ, WESTHORPE & TAYLOR, 2012). (FIG. 4) 

Após o término da mitose, as células-filhas geradas podem iniciar um novo 

ciclo celular na presença de condições favoráveis ou entrar em um estado não 

proliferativo transitório, conhecido como quiescência ou fase de intervalo G0 (do 

inglês, GAP 0). (KAPLON, VAN DAM, PEEPER, 2015) Em G0, não há duplicação do 

genoma, porém o metabolismo basal e a capacidade proliferativa são mantidos. 

Assim sendo, caso condições favoráveis à proliferação sejam detectadas, estas 

células entram novamente no ciclo celular. (SAGOT & LAPORT, 2019) Por último, 

em casos de perda da capacidade replicativa, as células entram em um estado de 

não divisão irreversível, a senescência (REGULSKI, 2017; CHAN & NARITA, 2019). 

(FIG. 4) 

Figura 4 – Esquema representativo das fases do ciclo celular 

 

Legenda: A figura representa as fases do ciclo celular, o ponto de restrição em G1, os pontos de controle e os eventos que 
ocorrem em cada fase. 
Fonte: ALBERTS, 2017. 

 

A eficiência do processo de duplicação celular depende do monitoramento em 

pontos de checagem. (BARNUMM & O’CONNELL, 2014) Na presença de danos ao 

DNA, sinais de estresse e defeitos na duplicação ou na segregação cromossômica, 

os pontos de checagem modificam a atividade dos reguladores do ciclo celular, 

induzem a parada do ciclo e ativam vias de reparo ou de morte celular. (POON, 
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2016) Disfunções nestes pontos podem levar à proliferação celular descontrolada. 

(WENZEL & SINGH, 2018) Os pontos de verificação acontecem ao longo do ciclo e 

serão abordados mais adiante. (SALAZAR-ROA & MALUMBRES, 2017)  

 

1.2.2 Ciclo Celular: Regulação  

1.2.2.1 CONTROLE TRANSCRICIONAL: COMPLEXOS DREAM/MUVB E RB-E2F 

A expressão gênica durante o ciclo celular é regulada temporalmente de 

acordo com os dois principais eventos do ciclo celular, a replicação do DNA e a 

segregação cromossômica. (SASADHARAN et al., 2012) São identificadas duas 

ondas principais de expressão gênica com pico de expressão na entrada da fase S 

(transição G1/S) e outra na entrada da  mitose (G2/M). As regiões promotoras dos 

genes G1/S possuem elementos promotores também denominados fatores de 

ligação 2 (E2F) e as regiões dos genes G2/M possuem regiões homólogas do ciclo 

celular (do inglês, Homologue regions cell cycle) também chamdas de elementos 

promotores CHR. (MULLER et al., 2014)  

As proteínas do retinoblsatoma pRb, p130 e p 107, são repressoras 

transcricionais que estão ativados em durante as fases G0 e G1 inicial. (SCHADE et 

al., 2019a) Durante a fase G0, as proteínas pRb, p130 e p107 estão hipofosforiladas 

e ligam-se a membros de uma família de fatores de ligação 2 (E2F), reprimindo sua 

atividade. (DYSON, 1994) Os fatores E2Fs se ligam a regiões promotoras de genes 

envolvidos em processos de proliferação celular, apoptose, diferenciação, 

envelhecimento, resposta ao dano do DNA e reparo do DNA. (HENLEY & DICK, 

2012)  Sendo assim, a ligação de Rb, p107 ou p130 a estes fatores impede a 

transcrição gênica. (HENLEY & DICK, 2012)  Existem dez membros E2Fs (E2F1, 

E2F2, E2F3, E2F3a, E2F3b, E2F4, E2F5, E2F6, E2F7 e E2F38). (KENT & LEONE, 

2019; LI et al., 2021) Os fatores E2F1, 2 e 3a são considerados fatores ativadores, 

pois, quando ligados aos seus genes-alvo, ativam a expressão gênica e os fatores 

E2F3b 4, 5, 6, 7 e 8 reprimem a transcrição. Portanto, podem controlar 

temporalmente o ciclo celular num feedback de ativação e repressão gênica. 

(BALCIUNAITE et al., 2005; ATTWOOL et al., 2004; HENLEY & DICK, 2012; KENT 

& LEONE, 2019) 

Durante as fases G0 e G1 inicial, as proteínas pRB e p130 estão expressas em 

altos níveis e se ligam aos fatores ativadores E2F ligados diretamente à regiões 
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promotoras dos genes G1/S ou a elementos repressores E2F4/5 que estão ligados a 

regiões promotoras CHR de genes tardios do ciclo celular. (COBRINIK et al., 1995) 

Esta ligação, requer ainda a participação de dímeros de polimerização (DP1 ou 

DP2), que estabilizam a formação de complexos. (FISCHER & MULLER, 2017) A 

pRb forma preferencialmente complexos inibitórios de genes G1/S com os fatores 

ativadores de transcrição E2F1, 2 ou 3ª e um dos DPs (1 ou 2), representado por 

pRb/E2F1-3ª/DP1-2. (FISCHER & MULLER, 2017)   

 Já a p130 forma preferencialmente o complexo DREAM/MuvB que se liga às 

regiões CHR. (GRANT & COOK, 2017; SCHADE et al., 2019b) A p107 também pode 

formar o complexo DREAM, porém em que condições a p107 participa desse 

complexo ainda é uma questão em aberto. (SCHADE  et al., 2019b) O complexo 

DREAM é um complexo mutiproteíco formado pelo complexo multivulvar B (MuvB, 

do inglês  multivulvar Complex B) O complexo MuvB é formado pelas proteínas 

LIN9, LIN37, LIN52, LIN54 e RBBP4 sua composição permanece fixa durante todo o 

ciclo celular, porém interage com parceiros distintos ao longo do ciclo. (FISCHER & 

MULLER, 2017) 

Durante as fases G0 e início da fase G1 o complexo MuvB permanece ligado 

ao fator de transcrição repressor E2F5 e a um dímero DP1-2 ou DP2, representado 

por p130/E2F5/DP1-2/MuvB ou DREAM/MuvB. (FISCHER & MULLER, 2017) Por 

estar ligado a regiões CHR, ele reprime a transcrição precoce de genes da fase S 

tardia e G2 através da ligação específica da porção MuvB. (UXA et al., 2021). A 

fosforilação do complexo DREAM e alívio dessa repressão transcricional depende da 

atividade do complexo ciclina D- CDK4/6, no final da fase G1/S (SCHADE et al., 

2019ª) Então, após a fosforilação da ciclina D-CDK4/6 os elementos p130 e E2F se 

dissociam do núcleo MuvB e em S ocorrem o recrutamento de B-MYB e FOXM1 

para o núcleo MuvB, promovendo assim a expressão de genes que atingem o pico 

durante as fases G2 e M. (FISCHER & MULLER, 2017) 

 

1.2.2.2 CONTROLE BIOQUÍMICO: COMPLEXOS CICLINA-CDK 

A progressão e transição entre as fases do ciclo celular são promovidas 

basicamente por dois grupos de proteínas quinases: as serina/treonina dependentes 

de ciclinas (CDKs, do inglês Cyclin dependent kinases) e as ciclinas. (MALUMBRES 

& BARBACID, 2009; KLEIN et al., 2020) As concentrações das ciclinas oscilam ao 
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longo do ciclo celular (GRAF. 1) e assim elas formam complexos ciclina-CDK 

exclusivos para cada fase. (SANTO et al., 2015) Para manter sob controle a 

atividade e concentração destes complexos e também garantir a ordem temporal e 

unidirecional dos eventos, estes são co-regulados por diversas proteínas. 

(SCHAFER, 1996; LI, BARBASH & ALAN DIEHL, 2015; POON et al., 2016) 

As CDKs são proteínas quinases serina/treonina eucarióticas envolvidas na 

modulação da expressão gênica durante a diferenciação celular e proliferação. 

(MALUMBRES et al., 2014) Existem 20 tipos de CDKs já descritas (CDK1 – 20) e 

elas podem ser classificadas em CDKs transcricionais ou CDKs do ciclo celular. (LIM 

& KALDIS, 2013) No ciclo celular humano, apenas as CDKs 1, 2, 4 e 6 estão 

diretamente envolvidas na progressão do ciclo celular e a CDK7 está envolvida 

indiretamente, pois sua principal função é ativar outras CDKs. (WOOD & 

ENDICOTT, 2018) Portanto, é denominada ―proteína ativadora de CDKs‖ (CAK, do 

inglês CDKs ativaction kinase). (WOOD & ENDICOTT, 2018) 

Gráfico 1 – Níveis de expressão das ciclinas ao longo do ciclo celular 

 

Legenda: As concentrações das ciclinas oscilam em cada fase do ciclo. As maiores concentrações das ciclinas coincidem com 
a transição entre as fases do ciclo celular.  

Fonte: YANG, 2018. 

As CDKs em sua forma monomérica são proteínas inativas que possuem um 

domínio catalítico conservado inativo. (LIM & KALDIS, 2013) Este domínio encontra-

se encoberto por uma região amino-terminal (N-terminal) que possui uma alça G-

loop inibitória, uma região C-terminal que possui uma alça T-loop e um local de 

ligação à ciclinas e uma bolsa de ligação ao ATP. (JEFFREY et al., 1995) O local de 
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ligação a ciclinas é a região da proteína que regula positivamente sua atividade 

catalítica, porém as outras regiões permitem uma regulação diferencial e, 

consequentemente, variação funcional. (WOOD & ENDICOTT, 2018)  

Em cada fase do ciclo celular, complexos ciclina-CDK exclusivos são ativados 

ordenadamente. (SWAFFER et al., 2016) A ciclina D fosforila a CDK4 ou CDK6 

durante a fase G1 e o complexo ciclina D/CDK4/6 inicia a expressão de genes 

precoces (usados em G1 e S). (GAO et al., 2020) Na transição G1/S, a ciclina E 

fosforila a CDK1, e o complexo ciclina E-CDK1 promove a entrada na fase S. 

(FAGUNDES & TEIXEIRA, 2021) A ciclina A foforila CDK2, formando o complexo 

ciclina A-CDK2 que orquestra o processo de replicação do DNA durante a fase S. 

(CLEMM VON HOHENBERG, 2022) Além disso, a ciclina A forma complexo com a 

CDK1 no início da mitose. Por fim, a ciclina B fosforila a CDK1 e foma o complexo 

ciclina B-CDK1, considerado o fator promotor da mitose (SERPICO et al., 2022).  

Os complexos CDKs-ciclinas são regulados negativamente por proteínas que 

bloqueiam a atividade destes complexos e incluem: a família de fosfatases do ciclo 

de divisão celular (CDC25 – do inglês phosphatase cell cicle division), a tirosina 

quinase nuclear Wee1, as proteínas inibidoras de ciclinas (CKIs, do inglês cyclin 

kinase inhibitors) (LI, BARBASH & ALAN DIEHL, 2015) e proteínas supressoras de 

tumor (p53). Estas proteínas podem ser ativadas em casos de danos ao DNA 

(TERADA et al., 1995), ausência de sinais pró-proliferativos (LAVARONE & 

MASSAGUE, 1997).   

A regulação negativa dos complexos ciclinas-CDKs também garante que estes 

sejam ativados apenas quando estejam em concentrações ideais para garantir a 

progressão do ciclo. (YAM, FUNG & POON, 2002) Além disso, a degradação dos 

complexos Ciclina-CDK fornece um controle das suas concentrações no final de 

cada fase do ciclo, garantindo o sentido unidirecional do ciclo (G1-S-G2-M) e que a 

duplicação do DNA ocorra apenas uma vez. (POON et al., 2016) A degradação é 

dependente da ativação do complexo promotor de anáfase/ciclossomo (APC/C, do 

inglês activator protein CDH1) e da via ubiquitina proteassoma (UPS, do inglês 

ubiquitin proteassoma system). (SCHAEFER, 1996)  
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1.2.3 Ciclo celular: Fase G1  

O ciclo celular é um processo induzível, ou seja, ocorre na dependência de 

sinais extracelulares que induzem a proliferação. (WANG, 2021)  Quando FC se 

ligam aos receptores tirosina quinase (RTK, do inglês receptor tirosine kinase) na 

membrana celular, eles ativam seu sítio catalítico na porção intracelular. (WANG, 

2021) Desta maneira, os receptores ativados induzem múltiplas cascatas de 

sinalização intracelulares que normalmente funcionam por fosforilação de seus 

substratos para transduzir estes sinais na produção de proteínas necessárias para a 

iniciação do ciclo celular. (WANG, 2021) 

Apesar de a rede de sinalização envolvida no ciclo celular ser extensamente 

estudada e dos avanços tecnológicos em métodos genéticos e proteômicos, a sua 

dinâmica não é totalmente compreendida. (BISSELL & LABARGE, 2005; PURVIS & 

LAHAV, 2013; LEMMON et al., 2016) Ao longo dos anos, a maioria dos estudos 

envolvendo FC se concentraram em entender os seus papéis durante a fase G1 e, 

apesar de estudos recentes demonstrarem papéis  relevantes em outras fases do 

ciclo (S, G2 e M), os dados permanecem controversos. (WANG, 2021) Portanto, 

nesta revisão, daremos enfoque no papel das principais vias ativadas e envolvidas 

na iniciação e promoção da fase G1. (WANG, 2021) 

Diferentes FC induzem resultados biológicos distintos, inclusive no que se 

referem à quantidade e duração do estímulo. Entretanto, as cascatas de sinalização 

Ras-Raf-Mek-ERK e fosfoinosídeo 3 quinase (PI3K, do inglês, phosphatidylinositol 3-

kinase) são vias modelos canônicos da estimulação por eles. (GROSS & ROTWEIN, 

2017) Juntas, elas modulam resultados de sinalização através de fosforilação direta 

de substratos ou da transcrição de proto-oncogenes, desencadeando uma rede 

complexa de sinalização que atuam por ramos convergentes, sinérgicos e 

antagônicos para controlar os eventos do ciclo celular. (GROSS & ROTWEIN, 2017) 

(FIG. 5)  

 O início da fase G1 depende da transcrição do gene CCND após a estimulação 

mitogênica. (WANG, 2021) Ele codifica a ciclina D, uma proteína de vida curta 

(aproximadamente 60 minutos) que regula a entrada no ciclo celular. (PAWLONKA, 

RAK, AMBROZIAK, 2021) O gene CCND pode formar até três isoformas de ciclina D 

(D1, D2 e D3) por splicing alternativo e, após sua produção, elas migram para o 
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citoplasma para exercer suas atividades catalíticas. (SHER, 1995) A ciclina D1 é a 

principal ciclina envolvida na progressão do ciclo celular e, por isto, considerada o 

sensor da estimulação mitogênica. (XIONG et al., 1992; MALUMBRES & 

BARBACIDE, 2006)  

Figura 5 – Principais vias ativadas por fatores de crescimento e suas funções ciclo celular 
Via Mecanismo Papel no ciclo celular  Referências 

Ras/ERK Induz transcrição do gene 
CCND e promove a 

montagem dos complexos 
ciclina D-CDK4/6 

Fosforilação dos membros da família das 
proteínas de bolso (p130, pRb e p107) 

FILMUS et al.; 1994; 
ARBER et al., 1996; WINSTON 

et al., 1996 

Estabiliza o fator de 
transcrição c-Myc, c-Jun, c-

Fos 

Ativa transcrição de CDK4 HERMEKING et al., 2008 
Reprime expressão de p21 CIP1  e p27KIP1  COOLER et al.,2000 

BRETONES, DELGADO e 
LEÓN, 2015 

Ativa transcrição de CDC25A GALAKTIONOV, CHEN & 
BEACH 1996. 

Ativa transcrição de Ciclina D2 COOLER et al., 2000 
Regula positivamente a 

expressão de p21CIP1 
Ativa o complexo ciclina D/CDK4/6 RANK, EVANS & SHARMA, 

2000 Inativa o complexo ciclina E/CDK2  
Inativa o complexo Ciclina A/CDK2 

Regula negativamente 
expressão de p27KIP1 

Impede inativação de p27 KIP1 MIRZA  et al., 2004; MELOCHE 
& POUYSSÉGUR, 2007. 

Regula negativamente a 
expressão de genes 

antiproliferativos 

Promove a progressão do ciclo celular 
pela fase G1 

YAMAMOTO et al., 2006 

PI3K/Akt Transcrição de c-Fos Promove a progressão do ciclo celular CHOUDHURY et al., 1997 
 HU et al., 1995  

Fosforila glicogênio sintase 
quinase3 (GSK3) 

Inativa GSK3 e inibe degradação do 
complexo ciclina D-CDK4/6 

DIEHL et al., 1998 
VAN WEEREN et al., 1998 

Regula negativamente 
expressão de p21CIP1 

Aumenta a estabilidade e prolonga a 
meia vida da p21CiP1 

LI, DOWBENKO & LASKY, 
2002. 

Regula negativamente 
expressão de p27KIP1 

Retem p27KIP1 no citoplasma, impedindo 
a inativação de CDK2 

SHIN  et al., 2002 
Liang  et al.,2002 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 No citoplasma, a ciclina D1 fosforila preferencialmente a CDK 4 e forma o 

heterodímero ciclina D1-CDK4. (SHER, 1995; SHERR, BEACH & SHAPIRO, 2016) 

Ela também é capaz de se ligar à CDK6, alternativamente, e formar o complexo 

ciclina D1-CDK6. (SHER, 1995; SHERR, BEACH & SHAPIRO, 2016) Em ambos os 

casos, esta ligação causa uma rotação na estrutura das CDKs, expondo seus sítios 

catalíticos. No entanto, a ativação completa do complexo ciclina D1-CDK 4/6 requer 

a fosforilação adicional da proteína quinase p27Kip1 ou p21CIP1 ou p57KIP2 para 

estabilização da conformação. (SHER, 1995; CHOI & ANDERS, 2014)  Após 

ativação, os complexos ciclina D1-CDK4/6-p27Kip1/p21/CIP1/p57KIP2 migram para o 

núcleo e fosforilam a proteína supressora tumoral do retinoblastoma (Rb) e suas 

proteínas relacionadas (p107 e p130), inativando-as. (MITTNATCH, 1998)  
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O complexo ciclina D1-CDK4/6-p27Kip1/p21/CIP1/p57KIP2 é capaz de fosforilar 

apenas um dos 14 possíveis locais de fosforilação do complexo pRb/E2F1-3a/DP1-

2. Esta monofosforilação induz uma mudança conformacional na pRb e promove 

uma instabilidade na sua ligação aos fatores E2F e dissocia parcialmente o 

complexo liberando a pRb. (FAJAS et al., 2010) Assim, os fatores ativadores E2F1-

3ª/DP1-2 ligam-se a genes G1/S e iniciam a transcrição de genes envolvidos em 

diversos processos da fase S: fatores de transcrição (E2F1, E2FE, E2F7, E2F8, 

MYBL2, RBL1, EZH2), ciclinas/CDKs: (CCNE1, CCNE2, CDK2), quinases e 

fosfatases (CDC7, CHEK1, CDC25A) genes envolvidos na ubiquitinação (SKP2, 

FXBO4); complexos MCM (MCM2-8, MCM10, MCMBP), polimerases (POLA1/2, 

POLD1-3, POLE1-3); replicação do DNA (PCNA, ORC1, PRC3, RCF1-5, GINS1-4, 

CDC6,CDT1,CDC45,CHAF1A,CHAF1B) e reparo de DNA (MSH2, MSH3, 

MSH5,MSH6, BRCA1/2) (FISCHER & MULLER, 2017) 

 O complexo ciclina D1-CDK4/6 fosforila a proteína p130 e dissocia o complexo 

DREAM. (FISCHER & MULLER, 2017) Em algumas regiões promotoras, o fator 

E2F5 permanece ligado e promove a compactação da cromatina, através do 

recrutamento de histonas desacetilases (HDAC, do inglês desacetilases histone), 

prevenindo, assim, a entrada precoce na fase S. (LAVARONE & MASSAGUE, 1999; 

FISCHER & MULLER, 2017) Em outras regiões, o fator E2F5 se dissocia totalmente 

e apenas o elemento MuvB permanece associado a regiões promotoras e o E2F5 é 

realocado para o citoplasma. (DYSON, 1994; HAZAN et al., 2021)  

 Apesar de a monofosforilação da pRb induzir a transcrição de diversos genes, 

este processo não é suficiente para sustentar a concentração de proteínas 

necessárias para entrada na fase S. (GIACITINI & GIORDANO, 2006; HUME et al.,  

2020) O ponto principal que marca o início da fase G1 tardia e promove a transição 

da fase G1 para a fase S do ciclo celular é a formação do complexo ciclina E-CDK2. 

(ADAMS & KAELIN, 1995) A função principal deste complexo é hiperfosforilar a pRb 

(MÖRÖY & GEISEN, 2004; HUME  et al., 2020) e induzir a desrrepressão global dos 

fatores E2Fs e o início da produção em massa da ciclina A, CDK2, BMyB, de 

proteínas usadas na replicação do DNA e da própria ciclina E, que autorregula o 

processo. (MORGUNOVA et al., 2015; KARAKAS et al., 2016)  

 Este ponto do ciclo celular foi descrito por Pardee (1974) como o momento do 

ciclo celular em que as células adquirem independência de sinais de FC para 
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progressão no ciclo, definido como ponto de restrição do ciclo celular. (PARDEE, 

1974) Portanto, se a estimulação mitogênica for cessada após este ponto crítico, a 

célula consegue concluir a divisão celular. (BROOKS, 2021) Entretanto, antes que a 

célula assuma esse compromisso, é necessário que a célula confira a integridade de 

seu DNA. (SCHAFER, 1998) Este ponto de verificação de G1 é monitorado pelas 

proteínas supressoras de tumor p53/p16, inibindo a atividade da ciclina D-CDK4/6 e 

checando a estrutura do DNA. (SCHAEFER, 1998)  

 O complexo ciclina E1-CDK2 também possui alvos não transcricionais: Ele 

fosforila a proteína histona1 (HP1, do inglês histone protein 1) (GENG et al., 2003) e 

também a nucleofosmina (TOKUYAMA, 2001; SHIMADA & KOMATSU, 2009), 

promovendo rearranjos na estrutura da cromatina e induzindo a duplicação do 

centrossoma, respectivamente. (MÖRÖY & GEISEN et al., 2003) Além disto, ele 

inativa o complexo ciclina D1-CDK4/6-p27Kip1/p21/CIP1/p57KIP2 através da fosforilação 

das CIP/KIP associadas, induzindo sua degradação. (GENG et al., 2003) 

 A degradação do complexo ciclina D1-CDK4/6 acontece no citoplasma.  Após 

sua inativação, três proteínas quinases atuam em conjunto (GSK3b, MAPK, ERK) e 

fosforilam sequencialmente o complexo (TAKAHASHI-YANAGA & SASAGURI, 2008; 

QIE & DIEHL, 2020), induzindo sua realocação para o citoplasma, onde é marcada 

por ubiquitina e degradada via proteassoma. (LI et al., 2018) num mecanismo 

dependente da proteína supressora de tumor autofágica (AMBRA1). (TCHAKARSKA 

& SOLA, 2020; MAIANI et al., 2021) 

 

1.2.4 Ciclo celular: Fase S  

 O complexo promotor da fase S é o complexo ciclina A2-CDK2. (PAGANO et 

al., 1992) Este complexo é formado durante toda a fase G1 acompanhando a 

produção da ciclina A. (PAGANO et al., 1992) No entanto, para evitar sua 

translocação para o núcleo e, consequentemente, sua atividade precoce, 

imediatamente após a sua produção, ele é inativado por membros da família 

p27Kip1/p21CIP1, formando o complexo citoinativo ciclina A-CDK2-p27Kip1/p21CIP1. 

(Toyoshima & Hunter, 1994) Após o início da degradação do complexo ciclina 

D1/CDK4 no final da fase G1, a fosfatase cdc25 fosforila e ativa a ciclina A-CDK2, 

translocando-a para o núcleo. (YAM, FUNG & PONG, 2002; GOPINATHAN, TAN & 

PADMAKUMAR, 2014)  
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 Uma vez no núcleo, o complexo ciclina A-CDK2 fosforila a proteína Cdc6, que 

é o principal componente dos complexos de iniciação de replicação do DNA. Esta 

proteína indica e inicia a montagem de milhares de complexos em diversos locais da 

cromatina durante toda a fase G1. (COVERLEY, LAMAN & LASKEY, 2002; AYAD, 

2005; FALBO & SHEN, 2006) A fosforilação do Cdc6 pelo complexo ciclina A-CDK2 

interrompe a montagem dos complexos de iniciação em novos locais da cromatina, 

promove sua dissociação dos complexos já montados e induz sua degradação no 

citoplasma. (HOSSAIN  et al., 2021)  

 Esse processo indica que os locais onde estão formados os complexos de 

iniciação de replicação do DNA estão aptos para início da replicação do DNA, um 

evento chamado de ―licenciamento das origens‖.  Além disso, a degradação 

citoplasmática do CDC6 garante que não sejam mais formados complexos de 

iniciação do DNA após o início da replicação. (TAKEDA & DUTTA, 2005; HOSSAIN 

et al., 2021)) Simultaneamente, o complexo ciclina A2-CDK2 se liga à cinase 

dependente de Dfb4 (DDK, do inglês dependent Dfb4 kinase) e fosforila a proteína 

MCM4 presente no complexo DNA helicase (MCM2-7). (Pospiech  et al. 2010) 

  O complexo helicase ativado quebra as ligações entre as bases nitrogenadas 

e induz a abertura de regiões e o desenovelamento da dupla hélice do DNA nas 

origens de replicação, dessa maneira proteínas de ligação de fita simples do DNA 

(RPA – do inglês Replication Protein A) e iniciam a montagem das forquilhas de 

replicação. (TAKEDA & DUTTA, 2005; POSPIECH et al. 2010) Diversas proteínas 

são recrutadas para as duas fitas simples de DNA em direções opostas (uma no 

sentido 3’-5’ e outra 5’-3), incluindo a polimerase α que sintetiza as fitas de DNA 

iniciadoras através do acréscimo de nucleotídeos pela polimerase ε na fita principal 

(direção 5’-3’). (YANG, 2018) 

 O antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA, do inglês Proliferation 

celular nuclear antigen), produzido e acumulado na fase G1, auxilia no início do 

alongamento da fita complementar de DNA na direção oposta (3-5’), através do 

recrutamento das DNA polimerases δ. (SHAO-CHUN, 2014) Então, a nova fita é 

formada pela polimerase δ em fragmentos (fragmentos de Okazaki), que são ligados 

e formam uma fita contínua de DNA, duplicando o material genético. (TAKEDA & 

DUTTA, 2005) Durante a duplicação do DNA, ainda existe um ponto de checagem 

de danos ao DNA, o intra-S. Ele é ativado e interfere na atividade das forquilhas de 
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replicação através da ativação de duas proteínas ataxia telangiectasia mutada (ATM) 

e ATM Rad3-relacionada (ATR). (Iyer et al., 2017) 

 No final da fase G1, a proteína BMyB produzida se liga ao complexo Muv que 

permaneceu ligado a regiões promotoras após a dissociação do complexo DREAM. 

(FISCHER & MULLER, 2017) A formação do complexo MMB (Muv-BMyB) promove 

o recrutamento do FOXM1 para induzir a transcrição de genes tardios do ciclo 

celular através da via Hippo-YAP. (PATTSCHULL et al., 2019) Estes genes 

codificam proteínas que serão necessárias em G2/M, a saber: UBE2C, que codifica 

a enzima conjugadora de ubiquitina F2, o CENPE, que codifica a proteína A do 

centrômero, o gene PLK1, que codifica a proteína pólo quinase 1 e o MKI67, que 

codifica a Ki-67. (PATTSCHULL et al.,2019) 

Durante a fase S, o fator de transcrição B-MYB se liga ao núcleo MuvB em 

sequência recruta o fator FOXM1, para ativar a expressão de diversos genes G2/M: 

fatores de transcrição: (FOXM1, E2F5, KMT5A, ANP32E) ciclinas/CDKs (CCNA2, 

CCNB1, CDK1, CKS1B, CKS2) quinases e fosfatases: PLK1, PLK4, AURKA, 

AURKB, TTL, NEKSM WEE1M, CHEK2, CIT, STK17B, CDC25B, CDC25B; 

(ubiquinação) CDC20, CCNF, FBXO5, UBE2C, UBE2S; proteínas centroméricas: 

CENPA, CENPE, CENPF, CENPL, CEP55, CEP70, CEP192; quinesinas (KIF11, 

KIF14, KI15,KI18, KI18A, KIF18B, KIF201, KIF20B, KIF22, KIF23, KIF24, 

KIF4AKIF2C,KIFC1) montagem do fuso: (PTTG1, ESPL1, PRC1, RACGAP1, ECT2, 

NDC80), MKI67. (BRANIGAN et al., 2021) Além disso, no final da fase S a repressão 

de genes G1/S é regulada pelos por E2F7 e E2F8, que substituem os E2F1, E2F2 e 

E2F3a nos locais de transcrição. (BRANIGAN et al., 2021) 

 

1.2.5 Ciclo Celular: Fase G2 

 A fase G2 é a segunda fase de intervalo do ciclo celular, compreende o período 

após a replicação do DNA e antecede a fase M. Na fase G2, as células organizam 

seu conteúdo para a divisão celular e ocorre a síntese progressiva de ciclina B1 

(CCNB1) (ZHANG et al., 2018), considerada o fator promotor da mitose (MPF). 

(Schmidt, 2017) O gene CCNB1 é induzido pelos fatores de transcrição (NFY, Fox-

M1 e B-Myb) ativados pela ciclina A-CDK2 na fase S. Após a sua produção, ela 

forma complexo com a CDK1 e é translocada para o citoplasma, onde é inativada 
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por proteínas cinases inibitórias (Wee1 e MyT1) e permanece assim até o início da 

fase M. (LINDQUIVIST, 2009, BOULDIN, 2014) 

Durante toda a fase G2, a proporção ciclina B no citoplasma é maior que no 

núcleo. (TAKIZAWA & MORGAN, 2000; CHOW-CASTRO et al., 2021) Os níveis 

acumulativos do complexo ciclina B1-CDK1 no citoplasma orientam o momento 

exato para a ciclina A2 formar o complexo com a sua segunda parceira de interação, 

a CDK1, e, assim, promover sua reentrada no núcleo. (TAKIZAWA & MORGAN, 

2000; CHOW-CASTRO et al., 2021) Esta alteração espacial coincide com o início da 

condensação da cromatina que é induzida pela ativação do fator de transcrição Fox-

M1, responsável pela indução de genes que recrutam as histonas desacetilases. 

(LIAO et al., 2018) Em adicional, o Fox-M1 ativa genes que regulam a mitose e 

componentes do conjunto do fuso mitótico. (STYANARAYANA, 2009) 

A fragmentação do complexo de Golgi é necessária para permitir sua 

distribuição às células filhas, pois, por ser uma organela formada por centenas de 

cisternas integradas entre si e em uma única estrutura, seria impossível dividi-lo para 

as células filhas. (RABOUILLE, 2007; YOSHIMURA, 2005) Este rearranjo estrutural 

controla a cinética da transição G2/M e, por isto, é considerado um ponto de 

verificação baseado em organelas da fase G2. (RABOUILLE, 2007; YOSHIMURA, 

2005). A atividade de ciclina A-CDK1 fosforila a proteína C do centrômero (CENP-F), 

reduzindo a sua importação para o núcleo e, consequentemente, seu acúmulo no 

citosol, onde pode coordenar eventos de transporte celular, como o posicionamento 

nuclear durante o inicio da mitose e para direcionar o momento adequado para 

montagem do cinetócoro e a segregação das mitocôndrias para as células filhas. 

(LOTOFUS, 2017)  

A translocação da ciclina B-CDK1 para o núcleo permite condensação da 

cromatina é induzida pelo fator de transcrição FOX-M1 (ativo que recruta as histonas 

desacetilases e ativa genes que regulam a mitose e componentes do conjunto do 

fuso mitótico). (STYANARAYANA, 2009; SANTOS et al., 2012; LIAO  et al., 2018) A 

fragmentação do complexo de Golgi forma fitas separadas e dependentes da 

ativação de membros da cascata de fosforilação do complexo ciclina A-CDK2 e da 

sinalização MEK (induzida por mitógenos na fase G1). Como seu rearranjo controla 

a cinética da transição G2/M (YOSHIMURA, 2005) é considerado um ponto de 

verificação baseado em organelas da fase G2 (RABOUILLE, 2007).  
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O centrossoma é formado pela junção dos centríolos e material pericentriolar. 

Esta associação é importante durante a mitose, pois o centrossoma estabelece o 

eixo de divisão celular e o plano da citocinese, garantindo a divisão idêntica dos 

cromossomos. (MENELLA, 2014) O centrossoma regula ainda a distribuição de 

outra organela para as células filhas, o complexo de Golgi. (SUTTERLIN & 

COLANZI, 2010) 

O complexo de Golgi é dividido entre as duas células filhas durante a mitose. 

Para que isto ocorra corretamente, alterações estruturais são requeridas. Cinases 

tipo MEK1 e Polo 1 (ambas produzidas no centrossoma) (LI et al., 2019) induzem a 

fissão das conexões intertubulares e a interrupção das ligações cruzadas dos 

fosfolipídeos de membrana, formando fragmentos do complexo de Golgi, facilitando 

a sua divisão. (CORDA et al., 2012; PERSICO et al., 2010) A progressão para a 

mitose é regulada pelo ponto de verificação G2, responsável por checar a presença 

de danos pós replicativos no DNA e induzir o recrutamento de complexos de 

proteínas do ponto de verificação. (BOULDIN & KIMELMAN, 2014) Estas, por sua 

vez, ativam a proteína cinase CHK1, responsável por fosforilar Wee1 e aumentar a 

estabilidade da sua ligação ao complexo ciclina B-CDK2 e também fosforilar a 

proteína Cdc25 e bloquear sua atividade, impedindo a progressão G2/M até os 

danos serem reparados. Após o reparo, a CHK1 é desfosforilada pela fosfatase tipo 

1 e libera as células para a entrada mitótica. (BOULDIN & KIMELMAN, 2014) 

 

1.2.6 Ciclo Celular: Mitose 

A entrada na fase M é marcada pelo aumento do complexo ciclina B-CDK1 no 

núcleo e sua ativação pela fosfatase Cdc25. (KARLSSON et al., 2006) Nesta fase, 

os processos moleculares podem ser evidenciados em uma visão macro, tendo em 

vista que ocorrem diversas alterações nos componentes celulares e a separação 

física em duas células filhas e a transcrição gênica é parcialmente cessada. (YANG, 

2018) Ela é dividida em seis fases: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, 

telófase e citocinese, em função da organização do material genético dentro do 

núcleo. (NURSE, 1990; HAGTING et al., 2002; WIESER & PINES, 2015) (FIG. 6)   
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Figura 6 – Representação esquemática dos eventos estruturais que ocorrem em cada fase 
da mitose  

 
Legenda: (a) Prófase: Centrossomos duplicados migram ao redor do núcleo; (b)Prometafase: Quebra do envelope nuclear (c) 

Metáfase: cromátides irmãs separam-se parapólos opostos e os microtúbulosligamos pólos do fuso ao córtex celular; aos 
braços do cromossomo, aos 44ecuring44os e os dois pólos;(d) Anáfase 1: segregação das cromátides; (e) Anáfase 2: 
separação entre pólos aumenta; (f) Telófase:envelopes nucleares remontam em torno das cromátides-irmãs e  inicia a 

formação do sulco de clivagem pelo anel contrátile por fim a separação das células filhas. 
Fonte: Adaptado de SCHOLEY, 2003. 

 No início da prófase, a atividade da ciclina B-CDK e suas modificações pós 

traducionais interrompem a interação com o complexo pré-RC e, com isto, a 

transcrição da polimerase I do DNA ribossomal é interrompida e induzindo o início da 

desmontagem do nucléolo. (CARRAGINE et al., 2019)  Após a desmontagem do 

nucléolo, os componentes nucleolares não transcricionais (fibrilarina, nucleolina, 

B23, proteínas argirofílicas, Nop52, proteína PM Scl-100 e s3RNP U3, U8 e U14) 

permanecem distribuídos tanto ao redor dos cromossomos quanto difusos por todo o 

citoplasma mitótico. (CARRAGINE et al., 2019)  

A ativação do complexo ciclina A-CDK1 se inicia através da desintegração do 

nucléolo, fragmentação da membrana nuclear em diversos pontos e da formação do 

fuso mitótico (prófase). (YANG, 2018) Em seguida, os cromossomos se condensam 

e são anexados às fibras do fuso mitótico (pró-metáfase) juntamente com os 

centrossomos e cinetócoro, sendo este momento definido como o ponto de 

verificação mitótico. (WIESER, 2015) Caso os cinetocoros não estejam conectados 

ao fuso mitótico, o ciclo é retardado até que todos os cromossomos estejam 
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perfeitamente conectados, para que se alinhem perfeitamente na placa equatorial 

(metáfase) e possam se direcionar aos pólos opostos (anáfase). (WIESER, 2015) 

Assim, uma vez separados fisicamente, os fusos mitóticos começam a desmontar e 

formam dois envoltórios nucleares ao redor dos cromossomos (telófase). (WIESER, 

2015) Por último, inicia-se a formação de um sulco de clivagem na membrana que 

vai se aproximando por meio da contração de dois anéis contráteis em lados opostos 

da célula até que as duas células filhas se separem, marcando a segunda fase da 

mitose, a citocinese. (WIESER, 2015) 

 

1.2.7  Marcador do ciclo celular: Proteína Ki-67 

A proteína Ki-67 (pKi-67) é uma proteína nuclear não histona que foi 

identificada por Gerdes et al.,(1983) como um antígeno reconhecido em células da 

linhagem de linfoma de Hodgkin (L428). (GERDES et al., 1983) A pKi-67 foi 

detectada em todas as células em proliferação, mas não em células em repouso ou 

diferenciadas terminalmente. (GERDES et al., 1983; GERDES et al., 1984a) Em 

razão da sua natureza até então desconhecida, foi chamada de Ki-67 em 

homenagem à cidade de Kiel e a identificação do número do clone na placa de 96 

poços a que se referia. (GERDES et al., 1983) 

 Uma análise inicial da expressão do antígeno Ki-67, durante o ciclo celular de 

células normais revelou que o anticorpo monoclonal original estava localizado em 

uma subestrutura nuclear proeminente durante a interfase e ao redor dos 

cromossomos na mitose. (GERDES et al., 1983) Em um segundo estudo, a 

investigação da sua expressão ao longo do ciclo celular demonstrou que seus níveis 

eram variáveis na fase G1. (GERDES et al.,1984a) Esta variação dependia da via 

metabólica de entrada no ciclo celular. (GERDES et al.,1984a) Células que entram 

no ciclo celular a partir do repouso não expressam Ki-67 nos estágios iniciais de G1 

e as células que finalizam uma mitose e já entram em um novo ciclo celular possuem 

níveis residuais de Ki-67 da divisão anterior. (GERDES et al., 1984b; GERDES et al., 

1985) 

 Após a entrada na fase S, os níveis do Ki-67 aumentam progressivamente, 

atingindo a concentração máxima no início da mitose. (GERDES et al.,1984a) Do 

início da prófase até o início da telófase, os níveis da pKi-67 permanecem 

constantes e diminuem na telófase caso as células não mantenham o estado 
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proliferativo, sendo totalmente ausentes na fase G0. (GERDES et al., 1984a) 

Portanto, como foi identificado que o Ki-67 é expresso em todas as fases do ciclo 

celular, a sua avaliação foi proposta como um meio confiável para investigar a fração 

de crescimento de populações tanto em células normais quanto neoplásicas. 

(GERDES et al., 1984b; GERDES et al.,1985; GERDES  et al., 1987) 

 Então, com base nesta característica, os estudos prévios se concentraram em 

demonstrar o potencial uso da pKi-67 para auxiliar no diagnóstico de neoplasias 

como marcador de proliferação. (GERDES et al., 1987; BROWN & GATTER, 1990;  

GERDES  et al., 1990; SCHOLZEN & GERDES, 2000; DOWSETT et al., 2011) 

Atualmente, dos mais de 30 mil artigos indexados no PUBMED, a grande maioria se 

concentrou em estudos retrospectivos usando o antígeno Ki-67 na identificação do 

potencial prognóstico e/ou preditivo em diversas neoplasias. (MILLER  et al., 2019) 

Diferentemente, estudos visando a determinar a sua biologia molecular, bioquímica e 

funções foram mais discretos. (REEMMANT  et al., 2021) 

 A caracterização imunobiológica e molecular da pKi-67 demonstrou que, em 

humanos, a pKi-67 é uma proteína não histona, codificada pelo gene MKI67 

localizado no cromossomo 10q26.2 contendo 29.545 pares de bases, consistindo 

em 15 éxons e 14 introns. (SCHONK et al.,1989; FONATSCH et al., 1991) A 

transcrição do gene MKI67 pode gerar até cinco isoformas de variantes por splicing 

alternativo: pKi-67α, pKi-67β, pKi-67δ, pKi-67ε, pKi-67γ. (SCHIMIDT et al., 2004) As 

variantes α e β foram descritas inicialmente e são consideradas as principais 

isoformas. (SCHLUTER et al., 1993; SCHIMIDT et al., 2004) Detectáveis tanto em 

células cultivadas quanto em células tumorais, elas desempenham um papel 

fundamental na proliferação celular e estão associadas à transcrição de rRNA. 

(SCHLUTER et al., 1993) Já as isoformas δ, ε, γ apresentam diferentes padrões de 

expressão e ainda possuem papéis não compreendidos. (SCHIMIDT et al., 2004) 

(FIG. 7)  
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Figura 7 – Isoformas da proteína Ki-67 e suas características moleculares 
Isoforma Peso Molecular Diferença estrutural 

Α 350 KDa Possui todos os 16 éxons 

Β 320 KDa Não possui éxon 7 

Γ 312 KDa não possui os éxons 3, 4 e 7 

δ  337 KDa   éxons 3 à 12 

ε  265 KDa Não possui partes do éxon 7 

Fonte: Adaptada de SCHIMIDT et al., 2004.  

 Em humanos, o terminal N da pKi-67 é formado por um domínio de ligação 

associado à forquilha de replicação (FHA, do inglês forkhead), um local para ligação 

da proteína fosfatase 1 (PP1) e um domínio conservado. (TAKAGI et al., 2001) O 

terminal N está envolvido na interação com a cromatina à lâmina nuclear interna, a 

proteína nucleolar NIFK e regula os níveis do RNA ribossomal Já a região C-terminal 

contém um sítio de ligação a PP1 (MOORHEAD et al., 2008); um domínio de ligação 

ATP/GTP, um domínio LR e um domínio Kon21. (DURCHOW et al., 1996; GERDES 

et al., 1991; ENDL & GERDES, 2000) A região central da proteína possui uma região 

com 16 áreas de repetições em tandem, chamada de ―Ki-repete‖ que contém regiões 

ricas em prolina (P), ácido glutâmico (E), serina (S) e treonina (T), também 

chamados de sequências PEST. Estas estão envolvidas na interação com a 

cromatina e é conhecido como o epítopo de ligação ao anticorpo monoclonal Ki-67. 

(ROSS & HALL, 1995; DURCHOW et al., 1996; ENDL & GERDES, 2000; GERDES 

et al., 1991) (FIG. 8) 

Figura 8 – Estrutura dos domínios da pKi-67 em humanos 

Fonte: 
Adaptada de Menon, 2019. 

 É sabido, desde a sua descrição, que a regulação da expressão do MKI67 é 

dependente do ciclo celular. (GERDES et al., 1984; SOBECKI et al., 2017) Embora 

diversos autores já tenham delineado a variação da sua expressão ao longo do ciclo 

(SUN & KAUFMAN, 2018), os mecanismos que governam a sua expressão, 

começaram a ser elucidados recentemente. Uxa et al. (2021) elaboraram uma 
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análise funcional detalhada dos elementos promotores conservados do gene MKI67 

em células cultivadas e sincronizadas por privação de nutrientes. Foram 

identificados três sítios reguladores essenciais na região promotora do gene MKI67: 

dois elementos dependentes do ciclo celular (CDE, do inglês Cell cycle-dependent 

element) e uma região de homologia dos genes do ciclo celular (CHR, do inglês cell 

cycle – genes homology regions). Estas regiões são reguladas de maneira distinta 

ao longo do ciclo celular. (MÜLLER & ENGELAND, 2010) Durante a fase G0 e G1 

inicial, as regiões CDH e CDE permanecem ligadas ao complexo multiproteico 

DREAM e reprimem a transcrição do MKI67. (UXA et al., 2021) 

 Após a entrada no ciclo celular, os complexos ciclina D1-CDK4/6 dissociam 

do complexo DREAM, desrreprimindo a região CDE. No final da fase G1 a ligação 

da proteína MyB aos elementos que permaneceram ligados as regiões CDH (MuvB) 

ativa e induz a transcrição do RNAm do MKI67. Os níveis da pKi-67 são detectáveis 

pouco tempo após o início da fase S e se acumulam ao longo de toda a fase. 

Durante a fase G2, o recrutamento da proteína FOXM1 para o elemento MuvB ligado 

as regiões CDH parece induzir um aumento na expressão da pKi-67, uma vez que 

níveis máximos da quantidade da pKi-67 são detectados na transição de G2 para 

fase M e seus níveis decaem logo após a degradação de FOXM1 no final da mitose. 

(UXA  et al., 2021) 

 Alterações no estado de fosforilação da proteína ocorrem ao longo de todo o 

ciclo celular e interferem no seu estado funcional. Durante as etapas iniciais da 

interfase (G1, S e início de G2) a pKi-67 permanece em um estado desfosforilado e 

com os sítios de ligação livres, a pKi-67 pode interagir livremente com o DNA nas 

regiões satélites do DNA, blocos heterocromáticos, co-localizados com as NORs, 

que mais tarde formam os nucléolos. (SUN & KAUFMAN, 2018) Durante a mitose, a 

CDK1 fosforila diversos locais da pKi-67, e altera a carga total da proteína, 

desligando-a do DNA e permitindo sua translocação para a bainha 

pericromossômica, a interação com a proteína motora semelhante à cinesina 

(Hklp2). (SUN & KAUFMAN, 2018)  

  Diversos autores já demonstraram as diferenças da localização da pKi-67 ao 

longo do ciclo celular. Gerdes et al. (1984) identificaram que linfócitos normais 

cultivados em condições subótimas (privação de nutrientes) deixavam de expressar 

a pKi-67 e, quando reestimulados, estes não apresentavam pKi-67 em estágios 
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iniciais de G1. Estes autores também identificaram mudanças na localização da 

proteína durante a mitose. (GERDES et al., 1983, GERDES et al.,1984a) 

Um estudo comparativo entre fibroblastos normais de pulmão (MRC-5) e de 

linfoblastos T (MOLT-4), usando microscopia confocal e imunoeletrônica, revelou 

que na interfase a pKi-67 está localizada no componente fibrilar denso do nucléolo. 

Na mitose, ocorre uma reestribuição da pKi-67; na prófase, a pKi-67 se torna uma 

malha irregular em todo o nucleoplasma; na metáfase, está distribuída em uma 

estrutura reticulada em torno dos cromossomos condensados; na telófase tardia, 

assume uma coloração pontilhada por todo o nucleoplasma e, no final da mitose, a 

pKi-67 se localiza novamente no nucléolo. (VERHEIJEN et al., 1989a; VERHEIJEN 

et al., 1989b; GUILLAUD, VERMONT E SEIGNEURIN, 1991) 

 Em células pulmonares normais (L132) cultivadas e sincronizadas, a pKi-67 

está presente na região perinucleolar no final da fase G1 e, na fase S, mantém-se 

nesta região e se estende até o carioplasma. Durante a fase G2, a pKi-67 assume 

uma distribuição finamente granular no carioplasma se mantém na região 

perinucleolar. Nas etapas iniciais da mitose, é translocada para a camada 

pericromossômica, mas ainda continua localizada no carioplasma (prófase), sendo 

identificada também no citoplasma durante a metáfase. No final da mitose, a pKi-67 

desaparece, assim como em células em repouso. (BRAUN, PAPADOPAULOS E 

MÜLLER-HERMELINK, 1988) 

 Em células de câncer de mama humano (MCF-7) e de ovário (COV362. C14), 

o padrão de distribuição da pKi-67 encontrado na fase S mostrou ser diferente de 

outros trabalhos. (VAN DIERENDONCK et al., 1989) Células no início de G1 que 

acabaram de completar uma mitose apresentaram uma marcação pontilhada 

dispersa por todo o nucleoplasma. (VAN DIERENDONCK et al., 1989) No final da 

fase G1, a marcação se concentra no nucléolo e apresentou pontos discretos no 

nucleoplasma. Curiosamente, durante o início da fase S, a coloração se torna fraca 

ou indetectável e, na fase S tardia, acompanhando o aumento do tamanho do 

núcleo, a coloração reapareceu associada ao nucléolo, mas com intensidade 

discreta. Na mitose, a pKi-67 é rearranjada para a periferia dos cromossomos 

mitóticos (VAN DIERENDONCK et al., 1989) 

 A quantificação da identificação da pKi-67 por citometria de imagem gerou 

parâmetros que descreveram a localização topográfica desta proteína em células 
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MCF-7. A pKi-67 apresentou localização predominantemente nucleolar durante toda 

fase G1 e, na fase G2, nucleolar e nucleoplasmática. (GUILLAUD, VERMONT E 

SEIGNEURIN, 1991) Em células HeLa, a marcação encontrada é nucleolar com 

pontos nucleoplasmáticos em toda a interfase. (SASAKI et al., 1987) Estudos de 

microscopia confocal a laser de varredura e microscopia imunoeletrônica revelaram 

que, em fibroblastos normais (MR65), a pKi-67 encontra-se sublocalizada no córtex 

nucleolar e no componente fibrilar denso. (VERHEIJEN et al., 1989a) 

 Com a desmontagem do nucléolo na prófase, a Ki-67 assume uma malha 

irregular em todo o nucleoplasma, migrando para a superfície dos cromossomos 

condensados na metáfase, onde permanecem até completar a segregação 

cromossômica durante a telófase inicial. (VERHEIJEN et al. 1989b)  Na telófase 

tardia, a intensidade da fluorescência diminui e a pKi-67 assume uma forma 

pontilhada pelo nucleoplasma. Nas células filhas que continuaram a receber 

estímulos para proliferar, pôde ser visualizado um padrão nucleolar imediatamente 

após a divisão. Já em células que vão para estado de repouso (privadas de 

nutrientes), não foi observada presença da pKi-67. (VERHEIJEN et al., 1989b) 

 A relação entre o antígeno Ki-67 e as proteínas nucleolares foi estabelecida 

em fibroblastos dérmicos humanos normais através da microscopia confocal de 

varredura a laser em 1996. (Kill, 1996) No início de G1, a pKi-67 aparece distribuída 

como focos discretos em todo nucleoplasma, associada com a remontagem dos 

nucléolos em locais que não possuem fibrilarina e RNA polimerase I (RNApoli I). Na 

fase G1 tardia, com os nucléolos já remontados, a pKi-67 permanece colocalizada 

com a fibrilarina e nucleofosmina. Ao longo de toda fase S e G2, a pKi-67 se localiza 

no nucléolo e esta distribuição foi perdida quando o nucléolo foi desmontado na 

mitose. (KILL, 1996) 

 A translocação da pKi-67 para a superfície dos cromossomos recém formados 

foi confirmada ocorrer durante a prófase, após a desmontagem do núcleo, 

permanecendo até a telófase, sendo este compartimento definido como camada 

pericromossômica. (Van Hooser, 2005; Booth & Earnshaw, 2017)Esta camada, além 

da pKi-67 contém proteínas e RNAs importantes para a reforma nucleolar no final da 

mitose. (BOOTH et al., 2016)  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Comprovar que a utilização da metodologia automatizada de citologia em 

meio líquido é aplicável à cultura de fibroblastos para avaliação da pKi-67 por 

imunocitoquímica e aspectos morfológicos nucleares.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver um protocolo para o uso da metodologia automatizada de 

citologia em meio líquido em fibroblastos cultivados in vitro;  

 Verificar se os aspectos morfológicos nucleares de fibroblastos cultivados in 

vitro, processados com a metodologia automatizada de citologia em meio 

líquido e corados com Papanicolaou, são passíveis de análise; 

 Comprovar que é possível uma análise detalhada dos diferentes padrões 

morfológicos de expressão da proteína Ki-67, por imunocitoquímica, em 

fibroblastos cultivados in vitro e processados com a metodologia 

automatizada de citologia em meio líquido; 

 Avaliar se existem padrões morfológicos diferentes de expressão da proteína 

Ki-67 em fibroblastos cultivados em vitro, avaliada por imunofluorescência e 

imunocitoquímica, nas fases G0, G1 e G1/S do ciclo celular. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente trabalho foi realizado na Unidade Integrada de Patologia 

Especializada (UnIPE) e no Laboratório de Imuno-histoquímica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), Universidade Federal Fluminense (UFF).  

 

3.1 MATERIAL 

3.1.1 Linhagem Celular 

A linhagem celular aderente de fibroblastos normais de pele de prepúcio 

humano, HFF-1 (ATCC®SCRC-1041™), gentilmente cedida pela Prof.ª Drª. Maria 

Isabel Doria Rossi, do Laboratório de Biologia Celular Aplicada à Medicina, do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) foi utilizada neste estudo. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1  Cultivo celular 

 Os fibroblastos foram descongelados por agitação suave em banho-maria a 

37°C e centrifugados com 9 mL de meio DMEM/F12 (Dulbecco’s modified Eagle’s 

medium: nutrient mixture F-12, cód.12634010 – Thermo Fisher Scientific, 

Wilmington, EUA) com 15 % de SFB (soro fetal bovino, cód. 10-Bio 100i – LCG 

Biotecnlogia, SP, Brasil) e 1% de PS (Penicilina e Estreptomicina, cód. BR30111 – 

LCG Biotecnologia, SP, Brasil) por 5 minutos a 201,24 RCF (relative centrifugal 

force). Após, os fibroblastos foram ressuspendidos em 1 mL de meio DMEM/F12 

com 15% SFB e 1% de PS. A viabilidade celular foi realizada automaticamente pelo 

Countess™ II Automated Cell Counter (Thermo Fischer Tecnologies, Cat. AMQAX 

1000, Carlsbad, USA) com o corante vital azul de Tripan 0,4% (Cód BR3008101, 

LCG Biotecnologia, São Paulo, Brasil), na diluição de 1:1. O plaqueamento das 

células foi realizado em garrafas de poliestireno (25 cm2 - T75, Kasvi, Paraná, Brasil) 

com 5 mL de meio DMEM/F12 com 15% SFB e 1% PS, em estufa úmida a 37°C 

com 5% de CO2.  

 

3.2.2  Curva de Crescimento 

 A curva de crescimento foi realizada através da quantificação da celularidade 

total a cada 48 h por 10 dias conforme condições de cultivo descritas no item 3.2.1. 
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Os fibroblastos foram descongelados em banho Maria (37°C), contados e a 

densidade de 8,0 x 103 fibroblastos/mL foi plaqueada imediatamente após o 

descongelamento (antes da expansão) em placas de petri de 35 mm. Então, a cada 

48 h uma placa foi retirada da estufa e as células foram tripsinizadas com adição de 

tripsina 0,5% por 5 minutos, seguida de centrifugação da suspensão celular a 201,24 

RCF por 5 minutos. A contagem do número total de células e determinação da 

viabilidade celular com o corante azul de tripan 0,4% foi realizada de maneira 

automatizada, como descrito anteriormente. O meio foi renovado a cada 72 h e as 

contagens foram registradas nos dias 2, 4, 6, 8 e 10 após o início do cultivo. 

 

3.2.3 Sincronização do ciclo celular  

 Para sincronização do ciclo celular, foi utilizado o protocolo descrito por 

Sobecki et al. (2017) com as seguintes adaptações: no ―Dia 1‖, os fibroblastos foram 

descongelados, plaqueados e cultivados por 48 h em meio DMEM/F12 com 12% de 

SFB em estufa úmida a 37°C com 5% de CO2. No ―Dia 3‖, os fibroblastos foram 

tripsinizados com adição de tripsina 0,5% por 5 minutos, seguida de centrifugação a 

201,24 RCF por 5 minutos. Para privação de soro as células foram plaqueadas em 

meio DMEM/F12 com 0,1% de SFB e 1% de PS. (SOBECKI et al.,2017; LANGAN et 

al., 2017) Os fibroblastos foram cultivados em garrafas ou lamínulas de vidro 

redondas (13 mm, cód. 10210013; Perfecta, SP, Brasil) silanizadas com uma 

solução etanólica de silano a 4% (3-amino-propil-trietoxisilane). Para o 

processamento automatizado de citologia em meio líquido, foram plaqueados 2 x 105 

fibroblastos em garrafas e, para imunofluorescência, 104 fibroblastos foram 

plaqueados em lamínulas, ambos foram cultivados sob privação de soro pelo 

período de 72 h em estufa úmida a 37°C e 5% de CO2. (FIG. 9 e 10) 

No ―Dia 6‖, foi realizada uma coleta de amostra das células sincronizadas por 

privação de e soro (MERRIL 1998; LANGAN et al., 2011, LANGAN et al., 2017; 

SOBECKI et al., 2017) e, em seguida, o meio de cultivo privado de soro foi 

substituído pelo meio DMEM/F12 contendo 15% de SFB e 1% de PS. Foram 

realizadas duas coletas após a adição de soro, uma 6 h após (coleta 2) e uma 12 h 

após. Então, 14 h após a adição de soro, os fibroblastos foram tratados com 2 mM 

de timidina (cód. T9250 – Sigma Aldrich, Saint Louis, EUA), um inibidor de síntese 

de DNA, e incubados pelo período de 16 h nas mesmas condições anteriores para 
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aprisionamento do ciclo celular na transição da fase G1/S (XEROS, 1962). Após o 

período de incubação foi realizado a coleta de uma amostra ainda com a timidina 

(coleta 4). Então, a timidina foi retirada e uma segunda coleta foi realizada 

imediatamente (coleta 5). A ultima coleta (coleta 6) foi realizada 1 h após a retirada 

da timidina. (FIG. 9 e 10)  

 Como controle experimental do crescimento exponencial dos fibroblastos, em 

paralelo, fibroblastos foram cultivados em condições normais de crescimento, isto é, 

com meio DMEM/F12 suplementado com 15 % de SFB e 1% de PS. Os 

experimentos foram realizados em triplicatas independentes.  
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Figura 9 – Linha do tempo da sincronização da linhagem de fibroblastos 

 
Fonte: Adaptado de Sobecki 2017
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Figura 10 – Fluxograma do desenho experimental 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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3.2.4 Imunofluorescência 

 A padronização da técnica de IF para o anticorpo primário monoclonal de 

coelho anti-Ki-67 (clone SP6, CRM 325C, Biocare Medical, Califórnia, EUA), foi 

realizada através da comparação de três protocolos. Como houve marcação em 

todas as diluições e, em diluições menores houve a presença de background, 

optamos por trabalhar com o protocolo C. (FIG. 1) 

Figura 11 – Quadro comparativo demonstrando as diferenças entre os protocolos testados 

Protocolo 
Protocolo A Protocolo B Protocolo C 

Processo 

Fixação 
50 μL de Metanol absoluto gelado 

por 5 minutos 

50 μL de Metanol absoluto 

gelado por 5 minutos 

100 μL de Metanol absoluto gelado 

por 5 minutos 

Lavagem 
100 μL de PBS 1x gelado por três 

vezes 

100 μL de PBS 1x gelado por 

quatro vezes 

100 μL de PBS 1x gelado por três 

vezes 

Bloqueio de 

ligações 

inespecíficas 

50 μL BSA 1% e incubação de 45 

minutos 

50 μL BSA 1% e incubação de 

30 minutos 

50 μL BSA 1% e incubação de 45 

minutos 

Lavagem 
50 μL de PBS1x gelado por duas 

vezes 

50 μL de PBS1x gelado por duas 

vezes 

50 μL de PBS1x gelado por duas 

vezes 

Anticorpo 

primário 

Ki-67 nas diluições 1:25, 1:50, 

1:100; 1:150; 1:200 com 2:15h de 

incubação 

Ki-67 nas diluições de 1:150, 

1:175 e 1:200 com 2 h de 

incubação 

Ki-67 nas diluições de 1:150, 1:175; 

1:200 com 3 h de incubação 

Lavagem 
100 μL de PBS 1x gelado por três 

vezes 

200 μL de PBS 1x gelado por 

cinco vezes 

200 μL de PBS 1x gelado por cinco 

vezes 

Anticorpo 

secundário 

50  μL de ALEXA Fluor(diluição 

1:200) com incubação de 1 h em 

câmara úmida e escura 

50  μL de ALEXA Fluor (diluição 

1:200) com 1 h de incubação em 

câmara úmida e escura 

50  μL de ALEXA Fluor (diluição 

1:200) com 1 h de incubação em 

câmara úmida e escura; 

Lavagem 
100 μL de PBS 1x gelado por três 

vezes 

200 μL de PBS 1x gelado por 

quatro vezes 

100 μL de PBS 1x gelado por três 

vezes 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 As lamínulas obtidas conforme os momentos de coletas indicados nas Figuras 

4 e 5 e foram lavadas três vezes com 1 mL de PBS, sendo fixadas imediatamente 

com 100 μL de metanol absoluto (Cód. V102-1L, Sigma Aldrich®, RJ, Brasil) gelado 

por 5 minutos. Após, as lamínulas foram novamente lavadas por três vezes 

utilizando 100 μL de PBS gelado em cada lavagem. O bloqueio de ligações 

inespecíficas foi realizado incubando-se as lâminas com 100 μL de solução de BSA 

(1%) por 45 minutos. Em seguida ao bloqueio, as lamínulas foram lavadas duas 

vezes com 50 μL de PBS gelado e foram adicionados 50 μL anticorpo monoclonal de 

coelho anti-Ki-67 (clone SP6, CRM 325C, Biocare Medical, Califórnia, EUA), na 

diluição de 1: 175. As lamínulas foram incubadas pelo período de 3 h em 

temperatura ambiente em câmara úmida. Em seguida, as lamínulas foram lavadas 

três vezes com 200 μL de PBS gelado e foram adicionados 50 μL do conjugado de 
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proteína e anticorpo secundário policlonal de cabra anti coelho AlexaFluor™ 488 

(Ca. A11034, Thermo Fischer Cientific, CA, EUA) foram adicionados na diluição de 

1: 200 e incubado por 1 hora em câmara úmida e escura. Após, as lamínulas foram 

lavadas três vezes com 100 μL de PBS gelado. As lamínulas foram montadas em 

lâminas para microscopia com 4 μL da solução de montagem contendo DAPI (DAPI 

Dura Tect-Soluction, Cód. MT-0007-08, Zytovision, Bremerhaven, Alemanha), 

seladas com esmalte incolor e armazenadas em geladeira, protegidas da luz, até o 

momento da sua visualização no microscópio. 

 

3.2.5 Processamento dos fibroblastos com a metodologia automatizada de 

citologia em meio líquido 

 O processamento dos fibroblastos com a metodologia automatizada de 

citologia em meio líquido foi realizado através da plataforma TP. Para tal, os 

fibroblastos cultivados em garrafas de  cultivo celular foram coletados nos períodos 

indicados na Figura 10 através da adição de tripsina 0,5% por 5 minutos, seguida de 

centrifugação a 201,24 RCF por 5 minutos. Então, os fibroblastos foram resuspensos 

em meio de DEMEM/F12 - sem soro para as células privadas de soro 

(sincronizadas) ou com 15% de SFB para as células cultivadas sob condições 

normais (não sincronizadas) e, em seguida, contados em contador automatizado. 

Uma suspensão celular contendo 105 fibroblastos (LEE et al., 2020) foi transferida 

para a solução para citologia em meio líquido contendo fixador a base de metanol 

PreservCyT® (Hologic©, Inc. Marlborough, Massachusetts, USA) e, em seguida, a 

amostra foi processada automaticamente no processador Thinprep®5000 (Hologic©, 

Marlborough, Massachusetts) e as lâminas confeccionadas foram  armazenadas em 

etanol 70% até o momento da realização da coloração de Papanicolau e da ICQ. 

 

3.2.5.1 Coloração de Papanicolaou 

 Para a coloração de Papanicolaou, as lâminas obtidas pelo processamento 

automatizado da citologia em meio líquido TP foramlavadas em água corrente por 4 

minutos, mergulhadas em hematoxilina de Harris (Sigma Aldrich®, Darmstadt, 

Alemanha) por 30 segundos e, em seguida mergulhadas em etanol 70%. Após, 

foram coradas com Orange G (cód.15925, Merck®, Darmstadt, Alemanha) por 1 
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minuto. A seguir foram mergulhadas por quatro vezes em etanol absoluto. Por fim, 

foram incubadas por 1 minuto no corante EA36 (LB 170106, LaborClin®, Paraná, 

Brasil) e em seguida mergulhadas por quatro vezes em etanol absoluto, quatro 

mergulhos em duas cubas de xilol absoluto (CAS1330-20-07, VETEC®, SC, Brasil) e 

um último mergulho em uma cuba de xilol absoluto. A montagem das lâminas foi 

realizada com goma de gamar e lamínula. 

 

3.2.5.2 Imunocitoquímica 

 Para a realização da ICQ, as lâminas obtidas a partir do método de 

processamento TP foram desidratadas com dois banhos de etanol a 90% por 5 

minutos e, em seguida, para o bloqueio da peroxidase endógena, as lâminas foram 

incubadas com uma solução de peróxido de hidrogênio a 3% por 30 minutos. O 

bloqueio das ligações inespecíficas foi realizado com uma solução de leite 

desnatado com BSA (albumina de soro bovino, do inglês, bovine serum albumin, 

ASEM-NPBI Produtos hospitalares LTDA, São Paulo, Brasil) a 1% por 15 minutos. O 

anticorpo monoclonal de coelho anti-Ki-67 (clone SP6, CRM 325C, Biocare Medical, 

Califórnia, EUA) foi adicionado na concentração de 1:100 e incubado em câmara 

úmida e geladeira por 16 h. No dia seguinte, o anticorpo secundário de anti-coelho 

de cabra EnVision + System-HRP (Cód. K4063, DAKO, Califórnia, EUA) foi 

adicionado e incubado por 30 minutos. Após este período, a lâmina foi lavada duas 

vezes com solução Tris com Tween 20 (TBS-T, Tris buffered Saline withTween 20- 

Sigma Aldrich, Darmstadt, Alemanha), e, em seguida foi adicionada uma solução do 

cromógeno DAB (3-3' diaminobenzidina) para revelação da marcação e incubada 

por 5 minutos. A contracoloração foi realizada com hematoxilina de Harris (cód. 625 

ISOFAR, Duque de Caxias, RJ) por 5 minutos e a diferenciação das estruturas 

subcelulares foi realizada com solução de etanolácido 1% - etanol 80% (CAS 64-17-

5, Merck®, Darmstad, Alemanha) com HCl (Cód. 3203331, Sigma Aldrich®, St. 

Louis, EUA).  

 

3.2.6 Captura das imagens 

 As lâminas de IF foram inicialmente avaliadas usando o microscópio Floid™ 

Cell Imaging Station (Cat. 4471136, Life Tecnologies Corporation) ou que possui 

uma lente objetiva com aumento de 20x e quatro canais, sendo três fluorescentes 
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(azul, verde, vermelho) e um canal de microscopia de contraste de fase. A captura 

das imagens foi realizada usando a câmera do dispositivo (Sony 1.3 MP 1/3‖ ICX445 

view HAD CCD em 16 bits nos formatos TIFF e organizadas em um acervo digital. 

Ainda foi utilizado para captura das imagens em aumento de 40x e 60x, o 

microscópio de IF da Leica CTR6000 (Leica Biosystems©, Wetziar, Alemanha), e 

registro das imagens usando o software Leica Applications Suite®. 

 As lâminas obtidas pela técnica de citologia em meio líquido e coradas por 

Papanicolaou ou submetidas à ICQ foram digitalizadas em aumento de 20x e de 40x 

usando o sistema Aperio® CS2 (Leica Biosystems© Imaging, Inc.) que utiliza o 

scanner ScanScope® (Aperio, Leica Biosystems©, Califórnia, EUA) para captura das 

imagens e o programa Aperio ImageScope® (Aperio, LeicaBiosystems©, Califórnia, 

EUA) para visualização das imagens.  

 

3.2.7 Análise das imagens 

As imagens foram analisadas de maneira cega por três observadores e estes 

avaliaram, no mínimo, sete campos de cada lâmina de IF. Os núcleos foram, 

inicialmente, classificados em núcleos negativos ou positivos conforme ausência ou 

presença de imunorreatividade. Dessa maneira, foram considerados como positivos 

aqueles núcleos que apresentavam marcação de cor verde fluorescente (no caso da 

IF), independente das variações da intensidade de marcação, sendo uma análise 

meramente qualitativa. Usamos como critério de exclusão os campos que 

apresentavam células apoptóticas, sobrepostas, áreas com presença de artefatos e 

núcleos com imunomarcação fora dos padrões esperados.  Após a seleção das 

áreas, uma análise individual de cada núcleo positivo foi realizada e o padrão 

morfológico da expressão da pKi-67 foi definido em: granular puntiforme, granular 

difuso, nodular (1 ou 2 pontos grosseiros) e marcação fraca. A partir desta análise, 

foi feita uma descrição qualitativa dos padrões predominantes de expressão da pKi-

67 para cada coleta. Em seguida, foi verificado se os mesmos padrões de 

distribuição topográfica identificados na IF estavam presentes nas lâminas de ICQ e 

foram registradas imagens para ilustração de cada um dos padrões. 

As lâminas de ICQ foram analisadas quanto à celularidade, qualidade das 

células, presença de artefatos, coloração de fundo e dos aspectos morfológicos 

visíveis pela coloração de Papanicolaou. Também foram avaliados se estavam 
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presentes os mesmos padrões de expressão da pKi-67 observados pela IF.  
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4. RESULTADOS 

4.1  CURVA DE CRESCIMENTO  

 A cinética de crescimento dos fibroblastos após o descongelamento foi 

avaliada. O início da fase exponencial foi observado 48 h após o descongelamento e 

mantida até 192 h, quando foi observada uma estabilidade no crescimento, 

representada pelo número constante de fibroblastos até 240 h após o 

descongelamento. O início do declínio da população de fibroblastos não foi 

observado durante o período observacional. (GRAF. 2) 

Gráfico 2 – Curva de crescimento de fibroblastos cultivados com meio DMEM F12 com 15% 
de SFB após o descongelamento 

 
Legenda: Eixo X: horas após o cultivo; Eixo Y Quantidade de fibroblastos x 10

3
. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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4.2 SINCRONIZAÇÃO DO CICLO CELULAR 

 Os fibroblastos sincronizados por privação de soro por 72 h apresentaram 

núcleos predominantemente negativos (FIG. 12A), isto é, sem presença de 

imunorreatividade para o Ki-67. Em média, 5% dos núcleos apresentaram 

imunorreatividade para o Ki-67, e os padrões observados foram classificados como 

marcação fraca (FIG. 12B), granular puntiforme (FIG. 12C) e nodular (FIG.  12D) 

Figura 12 – Classificação dos núcleos de fibroblastos quanto à imunorreatividade para o 
anticorpo Ki-67 por Imunofluorescência 

 
Legenda: (A) Núcleo negativo apresentando níveis não detectáveis de fluorescência para o anticorpo Ki-67; (B) Núcleo 

apresentando nível detectável de fluorescência para o anticorpo Ki-67 com padrão de marcação fraca; (C) Núcleo 
apresentando nível detectável de fluorescência para o anticorpo Ki-67 com padrão de marcação granular; (D) Núcleo positivo 
apresentando nível detectável de fluorescência para o anticorpo Ki-67 com padrão de marcação nodular. Imagens capturadas 

em aumento de 63x. Imagens capturadas no microscópio Leica CTR6000. 
Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

 Nos fibroblastos cultivados sem privação de soro (com 15% de SFB) também 

foram identificados padrões diferentes de marcações para a pKi-67, mas com mais 

núcleos marcados, indicando uma proliferação maior. Dentre os núcleos positivos, 

predominaram os padrões granular puntiforme e, em seguida, o granular difuso e, 

em menor quantidade foram visualizados padrões com marcação nodular e núcleos 

com marcação fraca. (FIG. 13) 
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Figura 13 – Núcleos de fibroblastos submetidos à imunofluorescência para o anticorpo Ki-67 na primeira coleta: comparação entre a cultura 
submetida à privação de soro e a cultura cultivada com 15% de soro 

 

Legenda: Imagem superior:  Cultura de células sincronizadas em G0 apresentando a maioria de núcleos negativos. Imagem inferior: Cultura de fibroblastos não sincronizados apresentando 
diversos núcleos positivos para Ki-67 demonstrado pela imunofluorescência verde no núcleo. Imagens capturadas no aumento de 40x. Imagens capturadas no Microscópio Leica CTR6000. 

Fonte: Produzido pelo próprio autor 
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 Na segunda coleta, realizada 6 h após a reestimulação sérica, foram 

observados núcleos predominantemente negativos e alguns núcleos com 

imunomarcação fraca, granular puntiforme e raros núcleos com padrão nodular. Este 

padrão se manteve durante a coleta 3, realizada 12 h após a restituição de soro, 

porém entre os núcleos positivos houve leve predominância do padrão granular 

puntiforme. Após o tratamento das culturas com 2 mM de timidina por 16 h, foram 

realizadas duas coletas: coleta 4, sem a retirada da timidina e a coleta 5, após a 

retirada da timidina por lavagem com meio fresco. Na coleta 4, a presença de 

núcleos negativos permaneceu predominante, porém com um leve aumento no 

número de núcleos positivos, apresentando dois padrões de imunomarcação: 

granular puntiforme e nodular, sendo o primeiro predominante. Na coleta 5, realizada 

imediatamente após a retirada da timidina, observou-se maior número de 

fibroblastos com os padrões granular puntiforme predominando e a presença de um 

maior número de núcleos com observação dos padrões nodular e granular difuso do 

que nos pontos de coleta anteriores. Realizamos uma última coleta, 1 h após a 

liberação do bloqueio por timidina e o número de núcleos negativos permaneceu 

semelhante à coleta anterior, porém os núcleos com padrão nodular e granular 

puntiforme foram observados homogeneamente. (FIG. 14) 

Figura 14 – Padrões morfológicos da expressão do Ki-67 observados durante as coletas 2, 
3, 4, 5 e 6 em núcleos de fibroblastos sincronizados 

 
Legenda: (A) Núcleo de fibroblastos sem Ki-67 detectável: núcleo negativo; (B) Núcleo apresentando marcação fraca; (C) 

Núcleo apresentando padrão granular puntiforme; (D) Núcleo apresentando padrão nodular (E) Núcleo apresentando padrão 
granular difuso. Imagens capturadas usando o microscópio FLoid®. Aumento de 20x.  

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
 

4.3 CITOLOGIA EM MEIO LÍQUIDO 

 As lâminas de fibroblastos cultivados in vitro e submetidos à LCB 

automatizada apresentaram células distribuídas uniformemente, sem presença de 

áreas com sobreposição de células e artefatos. Portanto, apresentaram qualidade 

adequada para permitir a visualização e análise de detalhes morfológicos quando 

coradas por Papanicolaou. A avaliação da expressão da pKi-67 através da 
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imunomarcação por ICQ também foi adequada e preservou os detalhes morfológicos 

e distribuição da imunomarcação. (FIG. 15) 

Figura 15– Comparação dos aspectos morfológicos dos fibroblastos cultivados in vitros em 
privação de soro processados automaticamente pelo método de citologia em meio líquido 

corados por Papanicolaou e imunomarcadas por ICQ para o Ki-67 

Legenda: Linha superior: Fibroblastos corados pelo método Papanicolaou (A) no aumento de 20x (B) no aumento de 40x; 
Linha inferior: Fibroblastos imunorreativos  para o antígeno KI-67: (C) no aumento de 20x (D) no aumento de 40x; Contra-

coloração com hematoxilina de Harris. 
Fonte: produzido pelo próprio autor. 
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A qualidade (integridade) das células obtidas pela técnica de citologia em 

meio líquido foi adequada para permitir a visualização e análise de detalhes 

celularesmorfológicos não visíveis durante a avaliação da IF: relação núcleo 

citoplasma, formato do núcleo, a identificação da estrutura subcelular, o nucléolo. 

(FIG. 16)  

Figura 16 – Comparação entre as imagens de fibroblastos não sincronizados submetidos ao 
método de imunofluorescência e imunocitoquímica 

 
Legenda: Painel Superior: Imunofluorescência para o antígeno Ki-67: (A) aumento de 20x; (B) aumento de 40x; Painel 

inferior: Imunocitoquímica para o antígeno Ki-67 e contra coloração com hematoxilina de Harris: (C) aumento de 20x; (D) 
aumento de 40x 

Fonte: Produzido pelo autor. 
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A avaliação da imunomarcação para a pKi-67 através da ICQ permitiu a 

visualização dos diferentes padrões morfológicos da sua expressão de maneira mais 

nítida do que na IF. Todos os padrões de expressão da pKi-67 visualizados na IF 

também foram observados na ICQ, com destaque para o maior detalhamento na 

sublocalização nuclear. (FIG. 17) 

Figura 17– Comparação entre os padrões morfológicos da expressão do antígeno Ki-67 
obtidos na ICQ e na IF 

 
Legenda: Painel Esquerdo – Imunocitoquímica; Painel Direito – Imunofluorescência para o anticorpo Ki-67. Em ambos: (A) 

Núcleos negativos; (B) e (C) Núcleos apresentando marcação fraca; (D) e (E) Núcleos apresentando padrão granular 
puntiforme; (F) e (G) Núcleos apresentando padrão nodular; (H) e (I) Núcleo apresentando padrão granular difuso. 

 Fonte: Produzido pelo próprio autor.  
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5. DISCUSSÃO  

No campo da pesquisa básica, a associação de métodos imunológicos para 

avaliação de uma proteína in situ em células em cultivo é uma abordagem bem 

descrita. (GRUβMAYER et al., 2019) A escolha do método imunológico normalmente 

é direcionada de acordo com a natureza da amostra biológica que será analisada. 

(TORLAKOVIC et al., 2010) No caso do uso de biomarcadores, como o Ki-67, as 

etapas pré-analíticas (obtenção e processamento da amostra, fixação e confecção 

das lâminas) interferem diretamente na qualidade final da análise da amostra. 

(MACGROGAN et al., 2014) 

O cultivo de fibroblastos pode ser realizado diretamente em superfícies de 

cultivo como placas de petri ou em lamínulas de vidro imersas em placas de petri,  

microplacas com poços ou garrafas de poliestireno. (ABBAS et al., 2021) E, por este 

motivo, o uso da citologia em meio líquido não representa um método de escolha 

padrão para o processamento deste tipo celular na confecção de lâminas para a 

avaliação da expressão de proteínas através de métodos imunocitoquímicos. Neste 

caso, a imunomarcação é realizada diretamente sobre a superfície em que as 

células foram cultivadas, com a IF sendo o método mais utilizado. Com destaque, 

tem-se o uso de lamínulas de vidro para cultivo e estas imersas em placas de petri 

para cultivo. Esta técnica confere a vantagem de ter uma área reduzida de cultivo, 

implicando em menor quantidade de células cultivadas, menor volume de meio de 

cultivo, de anticorpo e fluorocromos a serem utilizados, representando assim uma 

opção mais econômica.  

Todavia, durante a análise das lâminas de células aderidas cultivadas e 

submetidas à técnica de IF, áreas com aglomerados ou sobreposição de células 

podem dificultar a visualização da expressão de proteínas, sendo estas áreas 

normalmente excluídas da análise, reduzindo, assim, o número de campos 

avaliados. Em cultivo celular, a morfologia das células é comumente observada 

através do microscópio invertido, porém esta metodologia não fornece a riqueza de 

detalhes nucleares e citoplasmáticos visualizados com a citologia, usando a 

coloração de Papanicolaou, ou até mesmo a ICQ, com o uso da contracoloração. 

Uma grande vantagem da ICQ é permitir observar, simultaneamente, a expressão 

proteica e a morfologia celular em detalhes.  
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Comumente, a contracoloração da IF de células em cultivo aderidas é 

realizada com o DAPI, que cora o DNA. Apesar de o DAPI permitir a identificação de 

algumas alterações morfológicas nucleares relacionadas à morte celular, como por 

exemplo, formação de corpos nucleares, núcleos condensados ou deformados, não 

é possível visualizar outros detalhes morfológicos nucleares, tampouco as alterações 

citoplasmáticas. (ATALAE et al., 2013) No nosso estudo, não visualizamos na IF ou 

ICQ alterações compatíveis com morte celular. 

Devido à limitação técnica para análise dos aspectos morfológicos com o uso 

da IF de células aderidas em cultivo, desenvolvemos um protocolo para uso da LCB 

automatizada para o processamento de fibroblastos dérmicos cultivados in vitro. 

Como nenhum método é isento de limitações, para a realização da LCB, inicialmente 

precisamos cultivar os fibroblastos em frascos de cultivo celular para produzir uma 

quantidade de no mínimo 10.000 células viáveis (KITCHENER et al., 2015; LEE et 

al., 2020) e atingir uma celularidade adequada para confeccionar lâminas passíveis 

de análise. 

Entretanto, como os fibroblastos são células aderentes, houve a necessidade 

do uso de uma enzima proteolítica, a tripsina, para formação da suspensão 

celularque foi fixada utilizando a solução conservante PreservCyt® antes do 

processamento automatizado da LCB usando o TP. Após o processamento, 

verificamos que as lâminas apresentavam células distribuídas uniformemente em 

monocamada, em uma área delimitada, sem sobreposição ou a presença de 

artefatos, se mostrando assim um método aplicável para padronização da confecção 

de lâminas de células cultivadas. 

A coloração Papanicolaou permitiu a observação de detalhes não visíveis pelo 

método de IF, relação núcleo citoplasma, núcleos normocromáticos, distribuição 

homogênea da cromatina e algumas estruturas subcelulares como o nucléolo, 

embora a morfologia fusiforme do fibroblasto tenha sido perdida. Estes achados 

indicam a manutenção da integridade celular e da morfologia após a etapa de 

tripsinização, necessária para o desprendimento dos fibroblastos. Inclusive nossos 

resultados confirmam que o meio de transporte e conservante PreservCyt®, apesar 

de ter sido delineado para amostras ginecológicas, também é aplicável para 

preservação e fixação de fibroblastos cultivados.  
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A avaliação da expressão da pKi-67 foi realizada a partir de um protocolo de 

imunomarcação para abordagem por dupla metodologia. Para a realização da IF, as 

lâminas foram diretamente cultivadas sobre lamínulas e para a realização da ICQ as 

células foram cultivadas em garrafas e tripsinizadas. E, neste ponto experimental, 

questionamos a possibilidade de haver alguma interferência deste agente 

proteolítico com a preservação da antigenicidade da pKi-67. Então, recorremos à 

literatura para nos orientarmos quanto a esta questão e, curiosamente, descobrimos 

que apesar da tripsinização ser um tratamento proteolítico usado há muitos anos, 

seus efeitos fisiológicos em células cultivadas foram elucidados há pouco tempo. 

(HUANG et al., 2012) 

A análise do proteoma de células MCF-7 (oriundas de carcinoma de mama) e 

HeLa (oriundas de carcinoma de colo do útero) após tratamento com tripsina. 

Verificou-se que a tripsinização regula negativamente a expressão de proteínas 

relacionadas ao crescimento e metabolismo celular, ao transporte de elétrons e à 

adesão celular. Em contrapartida, regula positivamente proteínas que regulam a 

apoptose. Além disso, algumas proteínas envolvidas na replicação do DNA e 

metabolismo de mitocôndrias também tiveram seus níveis reduzidos após a 

tripsinização. (HUANG et al., 2012) Entretanto, apesar dos efeitos da tripsina 

descritos pela literatura não incluírem outras linhagens celulares, como os 

fibroblastos utilizados no nosso estudo, aparentemente não houve diferença nos 

padrões de imunorreatividade para a pKi-67 pelo método de ICQ quando comparada 

com sua expressão pelo método de IF. 

Acreditamos que estudos futuros, possam ser voltados para verificar se há  

influência da tripsina na expressão da pKi-67. Inclusive, apesar da IF ser 

considerada uma metodologia mais sofisticada por oferecer uma excelente 

sensibilidade e amplificação do sinal (ROBERTSON et al., 2008), em nossos 

experimentos, obtivemos melhores resultados usando a LCB como método de 

processamento e a ICQ como forma de avaliação da expressão da Ki-67. Foi 

possível identificar com maior facilidade e riqueza de detalhes os padrões 

morfológicos heterogêneos da expressão do Ki-67.  

Vale relembrar que, para utilização da LCB em fibroblastos cultivados, a 

tripsinização é etapa indispensável e, devido suas interações com as proteínas de 

adesão na superfície dos fibroblastos, após o desprendimento do substrato, os 
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fibroblastos sofrem um rearranjo morfológico. Então, os fibroblastos perdem seu 

formato fusiforme e assumem um formato arredondado (HARISSON & ALLEN, 

1979), preservado pela fixação e mantidas após a confecção das lâminas (FIG. 11).  

Questões como sobreposição das células, desgaste da amostra por excesso 

de exposição à fonte de luz e necessidade de visualização das lâminas em ambiente 

privados de luz permanecem como pontos negativos na utilização da IF. Além disso, 

o uso do microscópio de luz para avaliação da ICQ torna a análise mais econômica, 

já que seu custo de compra e manutenção é inferior ao microscópio de 

fluorescência. Outra vantagem no uso da LCB se refere à possibilidade de avaliar os 

aspectos morfológicos em detalhes e a expressão da proteína pKi-67 por ICQ em 

uma única análise. Isto confere uma vantagem direta sobre o uso da IF já que este 

método não permite a avaliação concomitante de aspectos morfológicos e a 

imunomarcação no mesmo canal no microscópio. Sendo necessário, para isto, a 

utilização de contra colorações específicas, agregando um maior custo ao ensaio. E 

ainda a necessidade da captura das imagens separadamente para realização 

posterior de uma montagem virtual, indica um maior tempo para análise.  

 Por fim, avaliamos e comparamos a expressão da pKi-67 por IF e ICQ em 

diferentes momentos. Tanto os métodos de sincronização quanto o tipo celular 

utilizado (fibroblastos) e os pontos de coleta para avaliação dos padrões 

morfológicos foram definidos com base em experimentos realizados por Sobecki et 

al. (2017). Tendo em vista o perfil de expressão gênica acumulativo da pKi-67 

observado em células ciclando continuamente tanto in vivo (MENON et al., 2019) 

quanto in vitro (GERDES et al., 1984a; DU MANOIR et al., 1989; SOBECKI et al., 

2017), optamos por iniciar o protocolo de privação de soro no início do crescimento 

exponencial. Dessa maneira, poderíamos minimizar essa variabilidade sem o risco 

dos fibroblastos possuírem níveis acumulados de Ki-67 de divisões anteriores 

detectáveis, o que interferiria em nossas análises.  

 Então, realizamos o descongelamento dos fibroblastos e a após a semeadura 

observamos o crescimento pelo período de 240 h (10 dias). O início da fase de 

exponencial de crescimento se deu a partir de 48 h após o descongelamento e este 

foi o período escolhido para início da privação de soro. Importante ressaltar que esse 

detalhe metodológico - o tempo de cultivo antes da privação sérica - não é descrito 

na grande maioria dos artigos que avalia a expressão de proteínas. Normalmente, 
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para orientação de subcultivos, é feita referência à confluência das células, uma 

avaliação meramente subjetiva. Ademais, como variações metodológicas podem 

levar a resultados distintos, neste trabalho achamos adequado explicitar essa 

questão. 

 Os fibroblastos foram privados de soro por 72 h e a primeira análise (coleta1) 

foi realizada após esse período. Observamos que a maioria dos fibroblastos (>95%) 

não apresentou expressão detectável da pKi-67 (núcleos negativos) (FIG. 11A). 

Apesar de níveis indetectáveis para a pKi-67 sugerirem ausência de atividade 

proliferativa pela regulação negativa que a pKi-67 sofre durante o estado G0 

(GERDES et al., 1984a) e, em adicional, o método de privação de soro ser suficiente 

para induzir quiescência ou senescência (PARDEE, 1974; ZETTERBERG, 1995), 

como não utilizamos métodos adicionais para avaliação de estado não proliferativo, 

como por exemplo beta-galactosidade (AlESSIO et al., 2021), não podemos afirmar 

com certeza que todas as células estavam quiescentes. 

 Observamos ainda que, uma pequena fração dos fibroblastos privados de 

nutrientes por 72 h (menor do que 5%), apresentou imunorreatividade para o 

antígeno Ki-67. (FIG. 11B-D) Apesar da sincronização por privação de soro 

demonstrar ser um método eficaz e extensamente utilizado por diversos 

pesquisadores, ele não é capaz de sincronizar 100% das células (DAVIS et al., 

2001). Inclusive, dentre essa pequena fração de células positivas, foram observados 

quatro padrões morfológicos distintos que foram classificados como granular 

puntiforme, granular difuso, nodular e marcação com intensidade fraca. Em virtude 

da natureza dinâmicada localização da pKi-67 ao longo do ciclo celular, padrões 

distintos sugerem vários estágios do ciclo celular (DIAS et al., 2021). Esses padrões 

também foram  observados nos fibroblastos cultivados com soro (controle 

experimental), mas é importante ressaltar que esta cultura apresentou uma atividade 

proliferativa mais intensa (FIG. 12), observada por uma maior fração de núcleos 

positivos para a pKi-67. 

 Após as 72 h de privação de soro, os fibroblastos foram reestimulados a 

proliferar através da troca do meio de cultivo privado de soro por um meio fresco 

contendo 15% de SFB. Então, realizamos a avaliação da expressão da proteína em 

dois momentos distintos, 6 h (coleta 2) e 12 h (coleta 3) após adição de soro. 

Observamos nestes dois pontos de coleta que a maioria dos fibroblastos 
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permaneciam com níveis indetectáveis de pKi-67 (negativas), porém o número de 

fibroblastos com núcleos positivos para pKi-67 aumentou gradualmente ao longo do 

tempo. Este resultado sugere que após a restituição de soro há um retorno gradual 

da atividade proliferativa dos fibroblastos, demonstrada pelo aumento da detecção 

da fração positiva de células para a pKi-67. Dentre estas, identificamos padrões de 

imunorreatividade heterogêneos e os classificamos em marcação fraca, granular 

puntiforme e nodular em ambas as coletas.  

 Para uma segunda sincronização do ciclo celular, utilizamos adição da 

timidina, um nucleosídeo capaz de inibir a síntese de DNA após ser fosforilado. Após 

esse período, pudemos observar uma quantidade maior de fibroblastos 

imunorreativos para a pKi-67, mas a fração de núcleos negativos para a pKi-67 

permaneceu alto quando comparados às culturas cultivadas com soro. Após o 

tratamento com a timidina observamos que o padrão granular puntiforme raramente 

aparecia nos núcleos, e dois padrões morfológicos e destacaram o nodular e o 

granular difuso.  

 Quando escolhemos o método de sincronização por privação de soro 

esperamos que após a adição de soro, uma mistura complexa de lipídios, hormônios 

e proteínas (SHODELL, 1970) reativassem as vias de proliferação celular fossem 

ativadas pelo conjunto de fatores de crescimento presentes no soro fetal bovino e 

um número maior de células proliferando fosse identificado. Apesar de não termos 

utilizado nenhum método adicional para determinar a fração de células em cada fase 

do ciclo, como a citometria de fluxo, estamos avaliando uma proteína cujo nível varia 

de acordo com as fases do ciclo celular. (SOBECKI et al., 2017)  

 Os baixos níveis de imunorreatividade para o antígeno Ki-67 poderiam sugerir 

uma baixa atividade proliferativa das nossas células em cultura. Podemos especular 

dois fatores que tenham contribuído com essa baixa atividade proliferativa, como a 

coordenação temporal da reentrada no ciclo celular e a variabilidade dos níveis da 

pKi-67 após a privação sérica. A coordenação temporal da reentrada no ciclo celular, 

isto é, o tempo que cada célula pode levar para o ciclo celular não depende apenas 

dos fatores extrínsecos (fatores de crescimento contidos no soro), mas também do 

histórico metabólico de ciclos celulares anteriores das células mãe (MIN et al., 2020; 

CHAPMAN et al., 2020), sendo assim a adição de soro não é garantia de entrada 

imediata no ciclo celular. 
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 Sobecki et al. (2017) e outros autores (GERDES et al., 1984, UXA et al., 

2021) também confirmaram que os níveis da expressão da pKi-67 em diversos tipos 

de células cultivadas e em estado de repouso (privadas de soro ou células estáveis, 

como no caso de linfócitos) eram variáveis na fase G1 e havia um atraso na 

reentrada no ciclo celular, a saber: células epiteliais normais de traquéia fetal 

(LITTLETON et al., 1991); MCF-7 (linhagem de câncer de mama) (DU MANOIR et 

al., 1991); HL-60 (células normais promielocíticas humanas) (BRUNO & 

DARZYNKIEWCZ, 1992); Wi38 (fibroblastos normais de pulmão humano) (BRAUN 

et al.,1988); T98G (glioblastoma humano), hTERT-BJ (fibroblastos de prepúcio 

imortalizadas) e NIH3T3 (fibroblastos de camundongo) (UXA et al., 2021). 

Apesar das limitações metodológicas inerentes ao protocolo de sincronização 

do ciclo celular, os resultados obtidos após a privação de nutrientes indicam uma 

baixa detecção de pKi-67 em fibroblastos e, que após a reestimulação sérica, os 

fibroblastos apresentam padrões diferentes de imunorreatividade que mudam com o 

passar do tempo após a reestimulação sérica. Entretanto, com o protocolo utilizado, 

não foi possível em nossos estudos associar estes padrões às fases do ciclo celular. 

Para isto, seria necessário avaliar a porcentagem de células em cada fase do ciclo 

através de um segundo método, como, por exemplo, a citometria de fluxo e também 

a utilização de outros marcadores de fases do ciclo celular: β-galactosidase para 

fase G0, ciclina D para fase G1, ciclina A para transição de G1 para S e fase S, e a 

ciclina B para avaliação da fase G2/M. Outra grande limitação do nosso estudo foi a 

inviabilidade de realizarmos uma análise quantitativa dos diferentes PN da 

expressão da pKi-67. Embora a morfologia citoplasmática fusiforme do fibroblasto 

seja perdida com o uso da LCB, os detalhes nucleares que eram de nosso interesse 

podem ser avaliados, como relação núcleo citoplasma, cromaticidade nuclear, 

distribuição da cromatina e nucléolo.  

Ademais, com este estudo, demonstramos que é possível utilizar a 

metodologia automatizada de citologia em meio líquido para processamento de 

fibroblastos cultivados in vitro combinado com a avaliação da expressão da proteína 

Ki-67 através da imunocitoquímica. A  ICQ permite uma melhor avaliação do padrão 

heterogêneo de imunorreatividade da proteína Ki-67 e pode ser utilizada em nossos 

projetos de pesquisa futuroscom o objetivo de comprovar o modelo teórico proposto 
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por pesquisadores do nosso grupo dos PN da expressão da Ki-67 de acordo com 

cada uma das fases do ciclo celular. (DIAS et al., 2021) 
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6 CONCLUSÃO 

Objetivo 1 - Desenvolver um protocolo para o uso da metodologia 

automatizada de citologia em meio líquido em fibroblastos cultivados in 

vitro para avaliação da expressão da proteína Ki-67;  

 

 O protocolo desenvolvido para abordagem por dupla metodologia é adequado 

para avaliar expressão da pKi-67 pelos métodos de Imuno-fluorescência e 

Imunocitoquímica.  

 

Objetivo 2 – Comprovar  que é possível uma análise detalhada dos 

diferentes padrões morfológicos de expressão da proteína Ki-67, por 

imunocitoquímica, em fibroblastos cultivados in vitro e processados com a 

metodologia automatizada de citologia em meio líquido; 

 O uso da metodologia automatizada de citologia em meio líquido para o 

processamento de fibroblastos cultivados in vitro permite uma análise detalhada dos 

diferentes padrões de expressão da proteína Ki-67 nos fibroblastos cultivados in 

vitro.  

 

Objetivo 3 – Verificar se os aspectos morfológicos de fibroblastos cultivados in vitro  

e processados com a metodologia automatizada de citologia em meio líquido 

corados com Papanicolaou, são passíveis de análise; 

 Os fibroblastos processados com a metodologia automatizada de citologia em 

meio liquido e corados com Papanicolaou são passíveis de análise quanto aos 

aspectos morfológicos, como relação núcleo citoplasma, cromaticidade nuclear, 

distribuição da cromatina e nucléolo, excetuando a morfologia fusiforme.  

 

Objetivo 4 - Avaliar se existem padrões morfológicos diferentes de 

expressão da proteína Ki-67 em fibroblastos cultivados em vitro, avaliada 

por imunofluorescência e imunocitoquímica, nas fases G0, G1 e G1/S do 

ciclo celular. 

 Existem padrões diferentes de expressão da proteína Ki-67 em fibroblastos 

cultivados in vitro tanto na IF quanto na ICQ, porém não podem ser associados às 

fases do ciclo celular com a metodologia utilizada. 
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