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Aos amigos Edda, Holger, Fabian, Pia e Minu, por todo o suporte dado na aquisição

dos meus resultados e por me fazer sentir acolhida no inverno alemão.
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Aos caros amigos Thiago e Jorge, por toda a amizade constrúıda durante esses anos,
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Aos amigos de laboratório Carlos, Vinnie, Daniel, Holanda, por todos os bons mo-

mentos compartilhados.
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Às secretárias do curso de Pós-Graduação, Ana Cleide e Rejane, por todo o apoio

durante esses seis anos.

Ao professor Dr. Odorico, por acolher minhas células em seu laboratório.
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Apêndice A -- Linhagens Celulares. p. 147
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de pulmão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 134
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linhagens com os diferentes valores de trigger. . . . . . . . . . . . . . . p. 110
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Resumo

As propriedades mecânicas de células vivas possuem um papel crucial no bom de-
sempenho de suas funções fisiológicas. Porém, nosso conhecimento nesse assunto ainda
é limitado. Não é totalmente compreendido como uma célula responde, estrutural e
mecanicamente, a uma tensão externa ou como a elasticidade das células altera-se em
organismos doentes em comparação a organismos sadios. Recentemente, a biomecânica
de células do câncer (em particular, a elasticidade ou rigidez) tem sido apontada como
um fator importante que está relacionado à função, adesão, motilidade, transformação
e invasão da célula neoplásica. Estudos in vivo mostram que transformações cancerosas
introduzem alterações significativas na estrutura e comportamento celular. Essas dife-
renças também podem causar alterações nas propriedades mecânicas, geralmente levando
a uma maior deformabilidade da célula. A quantificação da alteração de elasticidade,
utilizando ensaios mecânicos em conjunto com um exame microscópico, pode tornar-se
um poderoso diagnóstico do câncer e abrir caminhos para novos tratamentos. Neste con-
texto, a Microscopia de Força Atômica (AFM) se apresenta como uma ferramenta ideal
para a investigação de células por sua alta resolução, capacidade de nano-manipulação
de superf́ıcies, possibilidade de trabalhar em meios ĺıquidos e por ser uma técnica não
destrutiva. Neste trabalho, propõe-se a investigação da resposta mecânica de células
canceŕıgenas (linhagens A-498 e ACHN), comparando-se com células normais (RC-124),
utilizando-se um Microscópio de Força Atômica e seus componentes como ferramentas de
caracterização morfológica de alta resolução e caracterização das propriedades mecânicas
dessas células. Utilizando a sonda de AFM como nano-indentador e a partir dos dados
de força obtidos pelo microscópio, analisados por meio de modelos teóricos adequados,
temos por objetivo obter valores qualitativos e quantitativos da resposta elástica dessas
células.



Abstract

The mechanical properties of living cells have a crucial role in the accomplishment
of their physiological functions. However, our knowledge on this subject is still limited.
Is not fully understood how a cell responds structurally and mechanically to an external
pressure or as the elasticity of cells is altered in diseased organisms compared to healthy
ones. Recently, the biomechanics of cancer cells, in particular the elasticity or stiffness,
has been identified as an important factor that is related to function, adhesion, motility,
invasion and transformation of the neoplastic cells. Studies in vivo show that cancerous
transformations introduce significant changes in the structure and behavior of cells. These
differences can cause changes in mechanical properties, often leading to greater cell defor-
mability. Quantifying the change of elasticity using mechanical tests in conjunction with
a microscopic examination, can become a powerful method for the diagnosis of cancer,
and open new routes for treatments. In this context, Atomic Force Microscopy (AFM) is
presented as an ideal tool for cell research due to its high resolution capability for surface
nano-manipulation, ability to work in fluids and for being a noninvasive and nondestruc-
tive technique. This study investigates the mechanical response of cancer cells (lines A-498
and ACHN), compared to normal cells (RC-124). Using an AFM and its components as
a morphological tool of high resolution characterization and characterization of the cells
mechanical properties using the AFM probe as a nano-indenter, and from the strength
data obtained by the microscope, and appropriate theoretical models to interpret these
data to obtain qualitative and quantitative values of the elastic response these cells.
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1 Introdução

Conforme atual relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC)/

OMS (World Cancer Report 2008), o impacto global do câncer mais que duplicou em três

décadas. Avalia-se que, em 2008, houve uma média de 12 milhões de novos casos de câncer

e 7 milhões de óbitos. O constante crescimento populacional e seu envelhecimento afetarão

significativamente o impacto do câncer no planeta. Tal impacto incidirá notadamente

sobre páıses de médio e baixo desenvolvimento.

As neoplasias1 malignas constituem, desde 2003, a segunda causa de morte na po-

pulação brasileira, o que representa quase 17 % dos óbitos de causa conhecida, notificados

em 2007 no Sistema de Informações sobre Mortalidade. De acordo com a avaliação do

Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, até o final de 2010, cerca de 480

mil pessoas entre homens e mulheres desenvolverão algum tipo de câncer [1].

Nesse contexto, atendo-se ao fato de que a Microscopia de Força Atômica (AFM - Ato-

mic Force Microscopy) é uma das mais importantes técnicas responsáveis pela ascensão da

moderna nanotecnologia e devido ao seu grande potencial no estudo de sistemas biológicos,

especialmente células [2], é natural explorar essa tecnologia no estudo do câncer.

Assim, o objetivo deste trabalho foi fornecer uma introdução à biomecânica de células e

sua relação com a doença, utilizando a técnica de AFM. Aqui, inclúımos os seus prinćıpios

de funcionamento e os métodos de análise de dados com a finalidade de rever os resultados

recentes na área de mecânica celular e identificar os limites atuais da tecnologia e dos

desenvolvimentos futuros que poderiam melhorar a transferência para as ciências básicas

e cĺınicas, ajudando na identificação de assinaturas biomecânicas que poderiam levar a

melhor detecção, diagnóstico e tratamento da doença.

No presente trabalho, estudamos as propriedades mecânicas de células neoplásicas

1Neoplasia (neo = novo + plasia = formação) é o termo que designa alterações celulares que acarretam
um crescimento exagerado destas células, ou seja, proliferação celular anormal, sem controle, autônoma,
na qual reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar, em consequência de mudanças nos genes que
regulam o crescimento e a diferenciação celulares. A neoplasia pode ser maligna ou benigna.
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(das linhagens ACHN e A-498, em particular), comparando-se com células normais (li-

nhagem RC-124) por uso de AFM. Como esta técnica ainda não é familiar na comunidade

cient́ıfica, especialmente a sua habilidade de realizar medidas de força, no Cap.1 fizemos

uma descrição dos prinćıpios e das vantagens do uso da mesma no estudo de sistemas

biológicos. Após, fizemos uma explanação sobre o que é o câncer e um breve resumo das

aplicações desta técnica no estudo de células canceŕıgenas (Cap. 2).

Os conceitos de reologia utilizados para obter as propriedades mecânicas das células

foram descritos no Cap. 3. A metodologia e descrição dos modelos utilizados para a ob-

tenção dos resultados foram detalhadas no Cap. 4. O estudo das propriedades mecânicas

( na forma estática) de células canceŕıgenas, uma das mais promissoras aplicações do Mi-

croscópio de Força Atômica (AFM - Atomic Force Microscope), foi analisado e discutido

por meio dos resultados apresentados no Cap. 5. No Cap. 6 podemos ver o estudo das

propriedades viscoelásticas das células, no modo dinâmico, em altas e baixas frequências.

Experimentos complementares como, proliferação, mobilidade celular e microscopia con-

focal são mostrados no Cap. 7. Por fim, as conclusões e perspectivas deste trabalho foram

apresentadas no Cap. 8.

1.1 Sobre o AFM

Desde sua invenção em 1986 [3], o Microscópio de Força Atômica tem se mostrado

uma ferramenta vantajosa no estudo das interações de superf́ıcies por meio da análise

das curvas de força-distância produzidas por aquele equipamento. Os gráficos de força

são utilizados para mensurar as interações entre a sonda do equipamento e a amostra

analisada, no intuito de determinar melhores valores de setpoints2 que se devem aplicar

nas medidas.

Recentemente, os microscopistas começaram a delinear medidas de força por meio de

superf́ıcies inteiras, a fim de trazer novos esclarecimentos a respeito da amostra. Esta área

espećıfica da microscopia prediz a abertura de novos tópicos na ciência dos materiais, na

biologia e em outras áreas investigativas.

A idéia da microscopia de varredura por sonda é totalmente distinta das demais

técnicas de microscopia. Um Microscópio de Varredura por Sonda (SPM - Scanning Probe

Microscopy) é um conjunto de instrumentos compostos basicamente de sonda sensora,

2Quantidade de força máxima selecionada pelo microscopista, entre a ponta e a amostra, utilizada
como parâmetro para o equipamento.
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cerâmicas piezelétricas utilizadas para posicionar a amostra em relação à sonda, circuitos

de realimentação para o controle da posição vertical da sonda e um computador para

realizar a movimentação dos scanners de varredura, armazenar os dados extráıdos nas

medidas e os converter em imagens por meio de um software espećıfico (Fig. 1).

Figura 1: Representação esquemática dos componentes de um Microscópio de Força
Atômica. Adaptado de [4].

As técnicas de varredura por sonda alargaram nosso conhecimento dentro dos “mun-

dos” nano e micrométrico. Ademais, “tocar” os objetos é um pré-requisito essencial para

manipulá-los. Essa habilidade de “sentir” moléculas e átomos é, certamente, um marco

revolucionário na microscopia.

Além de produzir imagens topográficas, o AFM também é capaz de investigar as pro-

priedades mecânicas e outros atributos fundamentais para muitas amostras, tais como

aderência e elasticidade locais, interações de forças magnéticas e eletrostáticas. A adesão

microscópica influencia uma grande variedade de eventos, desde o comportamento de

cerâmicas e materiais compostos até a replicação de DNA e atuação de drogas no corpo

humano [5]. Propriedades elásticas têm uma importância similar, afetando freqüente-

mente a estrutura e dinâmica de sistemas, num universo que abrange diversos materiais
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compostos.

As sondas de nitreto de siĺıcio com baixa constante de mola são as mais recomendadas

para obtenção das curvas de força, pois são mais moles e, portanto, mais senśıveis às

interações sonda-amostra, deflexionando-se com maior facilidade (Fig. 2).

Figura 2: Sonda de AFM para modo contato de Nitreto de Si de baixa constante de mola.
Essas sondas são ideais para estudos em materiais macios e obtenção de curvas de força.
Retirado de [6].

Na Fig. 3, temos um gráfico de curva de força mostrando o movimento relativo da

sonda de AFM para cada ponto desta curva. O eixo horizontal traça o movimento da

sonda em relação à amostra. Enquanto a sonda desce para a amostra, a distância sonda-

amostra diminui. A deflexão do cantilever é traçada no eixo vertical do mesmo gráfico, o

que revela pelo menos dois fatos muito importantes.

O primeiro é a atração sonda-amostra. Quando a ponta se aproxima da amostra,

várias forças atrativas atuam sobre ela. Note-se que a sonda, de repente, “mergulha” em

direção à amostra durante a descida. Isto é comumente chamado de “pulo ao contato”,

e é devido, geralmente, às forças da atração eletrostática e ou de tensão superficial (ca-

pilaridade). A atração é também evidente onde o cantilever é empurrado para longe da

amostra. Se as forças atrativas forem fortes o bastante, a ponta aderir-se-á à superf́ıcie da

amostra. Quando a sonda desprende-se da superf́ıcie, aquela retorna bruscamente para

seu estado de equiĺıbrio. Conhecendo-se a constante de mola do cantilever, é posśıvel

medir as forças atrativas da interação sonda-amostra com boa precisão.

O segundo fato é sobre a elasticidade do material. Sabemos que é posśıvel extrair

informações a seu respeito estudando-se a curva de força [7]. Na Fig. 3, visualizamos a

parte da curva de força em que a ponta está em contato cont́ınuo com a amostra. Como a

ponta é pressionada constantemente sobre o material, o cantilever se flexiona. A quanti-
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Figura 3: T́ıpica curva de força produzida por um Microscópio de Força Atômica. Para
cada parte da curva de aproximação e de retração está representado o movimento da
sonda. Adaptado de [4].

dade de deflexão para uma dada quantidade de movimento descendente da sonda fornece

uma indicação da elasticidade do material. Por exemplo, se o material for extremamente

duro, pressionar a sonda contra ele resultará numa quantidade relativamente grande de

deflexão. Se a amostra for macia, o cantilever vai sofrer menor deflexão durante o processo

de descida.

O formato, a inclinação e o ponto de contato da curva de força fornecem informações

detalhadas sobre a elasticidade da superf́ıcie. Muitas vezes, é posśıvel obter medidas

quantitativas da elasticidade da amostra. Duas técnicas de obtenção de imagem podem

ser empregadas para medir e indicar a elasticidade em pontos múltiplos em uma superf́ıcie

da amostra: modulação de força e imagem de volume de força. Esta última será melhor

detalhada a posteriori.

1.2 SPM como Ferramenta de Diagnóstico de Doenças.

Muitos processos fisiológicos e patológicos alteram as propriedades biomecânicas dos

tecidos que eles afetam. Nossos músculos ficam mais hirtos quando submetemos a treina-

mento com peso e a pele fica menos resistente com o passar dos anos. Esses são modelos

clássicos da alteração mecânica de tecidos. Tal alteração também representa considerável
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papel em grande número de doenças, tais como: osteoporose, artrose, fibrose ćıstica,

distrofia muscular, aneurisma ventricular e outros [8]. Com base na interação entre a

mecânica do tecido e patologia, o exame de toque é empregado clinicamente para de-

tecção de nódulos duros associados com câncer de mama e dureza abdominal decorrente

de cirrose do f́ıgado. Para se fazer exames de forma mais quantitativa, um grande número

de dispositivos de indentação3 foi desenvolvido para avaliar a elasticidade dos tecidos

moles in vivo [9, 10, 11, 12], embora estes ainda precisem obter ampla aceitação cĺınica.

Há um crescente interesse cĺınico na capacidade de diagnosticar doenças com a análise

e visualização das propriedades mecânicas de um tecido. Destarte, as alterações fisiopa-

tológicas nas propriedades mecânicas dos tecidos podem se manifestar ao ńıvel de uma

única célula. De fato, as alterações das propriedades mecânicas de células recentemente

têm sido relatadas em certas formas de câncer, artrite, doenças cardiovasculares e ane-

mias [13, 14, 15, 16], abrindo novo caminho para se analisarem os mecanismos correlatos

a essas patologias. Além disso, uma vez estabelecidas as propriedades mecânicas normais

e anormais de um determinado tipo de célula, pode-se imaginar que os tratamentos de

potencial farmacêutico ou genético podem ser avaliados, medindo seus efeitos sobre as

propriedades mecânicas das células alvo in vitro.

Assim, complementando-se esses dados com outras técnicas de análise de uma única

célula [17, 18], a identificação de uma impressão digital de sua biomecânica, em resposta

a uma série de testes, pode proporcionar uma nova abordagem em biologia celular.

Os avanços em biologia molecular e celular são regidos pelo desenvolvimento de novas

técnicas que permitem o estudo funcional e estrutural de amostras vivas. O Microscópio

de Varredura por Sonda (em especial, o AFM) se apresenta como uma ferramenta ideal

para a investigação de células por sua alta resolução, capacidade de trabalhar em meios

ĺıquidos e por ser, geralmente, uma técnica não destrutiva.

A elastografia de uma única célula com o uso de microscopia de força atômica tem po-

tencial para identificar a assinatura mecânica das mesmas. Hodiernamente, a elastografia

com AFM é um grande instrumento de pesquisa, amplamente utilizado por engenheiros,

biomédicos e biof́ısicos, para a análise da mecânica de diversos materiais, especialmente

do funcionamento celular. A referida técnica vem se aperfeiçoando velozmente para uma

situação na qual as aplicações médicas podem tornar-se exeqúıveis.

A célula é a unidade fundamental de construção de qualquer organismo vivo. Inicial-

3O método da indentação, basicamente, consiste na aplicação de uma pressão ou carga sobre a su-
perf́ıcie do material que se pretende analisar através de uma ponta aguda.
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mente, muitos biólogos viam as células como simples sacos membranosos contendo fluidos

e algumas part́ıculas flutuantes. Sabe-se atualmente que as células são infinitamente mais

complexas. Existem muitos tipos, tamanhos e formatos de células, cada uma exercendo

funções espećıficas no corpo.

A membrana célular, que é uma bicamada liṕıdica, possui organizacão dinâmica mul-

tifuncional. Seu papel não é somente manter a integridade f́ısica da célula, mas também

realizar, de forma satisfatória, uma série de funções fisiológicas importantes. A membrana

plasmática, com as suas protéınas embutidas, é o foco de todas as comunicações da célula

com o ambiente externo. Ela age como śıtio receptor, controla o transporte de moléculas

para dentro e fora da célula e mantém o sinal de transferência entre células (por exemplo,

do sistema nervoso).

Quando disfuncionais, as membranas celulares podem ocasionar muitas doenças. Ou

o contrário: muitas doenças podem alterar suas propriedades f́ısicas (anemia falciforme,

exemplificadamente). A Fig. 4 mostra um exemplo de membrana celular.

Figura 4: Esquema de uma membrana celular composta de uma bicamada liṕıdica e
protéınas. Retirado de [19].

As propriedades mecânicas de células vivas desempenham um papel crucial no bom
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desempenho de suas funções fisiológicas. Porém, nosso conhecimento a seu respeito ainda

se mostra bastante limitado. Por exemplo, não são totalmente compreendidos como uma

célula responde, estrutural e mecanicamente, à uma tensão externa, que papel os micro-

mecanismos da célula podem desempenhar em várias condições fisiológicas ou patológicas

ou a forma como a elasticidade de um certo tipo de célula será alterada em organismos

doentes em comparação a outros sadios. Um modelo interessante é glóbulo vermelho,

conhecido por sofrer grandes deformações quando passa através de pequenos capilares,

capacidade essencialmente atribúıda a propriedades elásticas de sua membrana.

Além da membrana, as propriedades mecânicas das células são determinadas, em

grande parte, pelo citoesqueleto subjacente. Qualquer processo de doença que pode alte-

rar a composição, organização, cinética ou reticulação do citoesqueleto é detectável, pro-

vavelmente, utilizando-se a elastografia de células individuais. Até o presente momento,

os dados sobre as propriedades mecânicas de diferentes tipos celulares são urgentemente

necessários para estabelecer critérios e orientações metodológicas para a comparação de

medidas das propriedades mecânicas com uma população normal e alterada [20, 21], confir-

mando a necessidade de desenvolvimento de ferramentas para uma caracterização confiável

e rápida de tais propriedades.

A palavra citoesqueleto tem o significado etimológico de “esqueleto” da célula. Como

o esqueleto dos vertebrados, certamente desempenha um papel central na manutenção e

organização estrutural da morfologia celular. Contudo, o citoesqueleto é mais que um

estruturador da morfologia celular, ele também representa o sistema muscular e circu-

latório da célula, sendo responsável pelo seu rastreamento, contração, tráfico e divisão,

formando uma rede de três tipos principais de fibras proteicas, vinculadas por uma série

de ligantes intermoleculares e motores moleculares e conectado ao ambiente extracelular e

às células vizinhas por receptores de membrana. O citoesqueleto é o principal responsável

pela mecânica celular.

Como veremos mais adiante, o AFM fornece detalhes da topografia da superf́ıcie em

escala nanométrica. Também, devido à técnica de detecção da força aplicada, oferece a

possibilidade de medir forças da ordem de picoNewtons. A força sentida pela sonda, após

se aproximar e retrair a partir de um ponto sobre a superf́ıcie da amostra, apresenta-se

em curvas força-distância.

Assim, as propriedades elásticas da matéria biológica, em termos do módulo de Young,

podem ser quantitativamente derivadas da curva força-distância obtida em um ponto

de contato na superf́ıcie. Além disso, uma matriz tridimensional dessas curvas pode
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ser recolhida, em simultâneo, com os dados topográficos. Dessa forma, as propriedades

elásticas da amostra podem ser mapeadas e correlacionadas com a imagem topográfica

[22, 23, 24].

1.3 Medidas de Propriedades Mecânicas em Nanoes-
cala

Ao longo das últimas décadas, uma quantidade crescente de evidências tem sugerido

que muitos processos celulares (crescimento, espalhamento e morte) dependem de (ou são

regulamentadas por) forças mecânicas decorrentes da célula, isoladamente ou a partir do

seu ambiente (matriz extracelular - MEC e ou células vizinhas) [25]. É sabido que esses

processos influenciam na capacidade das células de manter ou alterar a sua forma sob

diferentes tipos de estresses exteriores. A deformação celular depende das propriedades

viscoelásticas mecânicas das células, que não são estáticas e mudam consoante o seu

estado. A estabilidade mecânica da célula é mantida pelo citoesqueleto [26, 27, 28].

Portanto, para compreender a deformabilidade celular, estudos sobre suas propriedades

mecânicas e seus componentes estruturais são necessários.

Alterações na organização do citoesqueleto, que se manifestam por alterações em

suas propriedades mecânicas, podem ser induzidas por diferentes fatores. Dependendo

da fonte causadora do rearranjo do citoesqueleto, as mudanças podem ser benéficas ou

prejudiciais para a célula. Elas podem revelar a adaptação da célula a novas circunstâncias

(como no caso da ativação de plaquetas do sangue [29]), mas também podem indicar

mudanças internas na estrutura do citoesqueleto [30, 31]. Portanto, os experimentos que

medem as propriedades mecânicas de células podem ajudar-nos a compreender as causas

da reorganização do citoesqueleto.

Existem várias razões para que essa reorganização ocorra. Numa delas, pode ocorrer

a falta de determinada protéına que está ligada ao citoesqueleto, crucial para o funcio-

namento da célula (a distrofina, por exemplo, cuja ausência é responsável pela distrofia

muscular de Duchenne, uma grave doença degenerativa muscular [28]). Como a estrutura

do citoesqueleto não é estável, podendo mudar de acordo com os processos celulares (como

na divisão e locomoção celular ou no transporte intracelular de part́ıculas), muitos desses

processos manifestam-se alterando a capacidade de deformação celular.

Estudos in vivo mostram que transformações cancerosas introduzem alterações signifi-

cativas na estrutura e comportamento celular. Diferenças no seu crescimento, membrana,
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morfologia, interação célula-célula, e organização do citoesqueleto têm sido relatadas para

este caso [30, 31]. Essas diferenças também podem causar alterações nas propriedades

mecânicas da célula, geralmente levando a uma maior deformabilidade celular, carac-

teŕıstica atribúıda à habilidade da célula de fazer metástase ou se “espalhar”. Essas

mudanças são geralmente atribúıdas às alterações na organização do citoesqueleto [13].

A baixa rigidez das células cancerosas pode ser causada por uma perda parcial dos

filamentos de actina e ou microtúbulos e, portanto, por uma redução na densidade do

“esqueleto” da célula. Uma pobre diferenciação celular e interações adesivas reduzidas

caracterizam a grande maioria das células cancerosas [32]. A medida da elasticidade de

células com câncer pode, em prinćıpio, ajudar-nos a determinar uma gama de mudanças

do citoesqueleto e quantificá-las.

Sabe-se que as células canceŕıgenas podem ser até cinco vezes mais macias que células

sadias, enquanto células mestastáticas podem ser duas vezes mais macias que células de

câncer em estado inicial, o que pode favorecer a divisão celular e motilidade em ńıveis

acima do normal [33].

Pesquisadores da Universidade da Califórnia e Los Angeles (UCLA) publicaram recen-

temente um trabalho sobre as propriedades mecânicas de células metastáticas de câncer

provenientes do pulmão, toráx e abdómen (Fig. 5). Os resultados estão de acordo com

aqueles obtidos para experimentos in vivo, tendo também boa correlação com os métodos

atuais de teste para a doença, tais como a marcação com anticorpos e abordagem com-

plementar para detecção do câncer em um parâmetro cĺınico (o que significa que uma

assinatura mecânica pode ser útil como bio-marcador) [33].

Quando células normais se transformam em canceŕıgenas, suas formas e estruturas

internas mudam também, provocando alterações na dureza, habilidade de adesão, lo-

comoção e espalhamento em substratos. Além disso, essas alterações podem modificar

a forma como essas células invadem e colonizam novos tecidos. Tais modificações são

tipicamente diagnosticadas pela remoção de uma amostra de tecido e deposição de uma

fina camada do mesmo em uma lâmina de vidro, pigmentação com corantes e exame em

microscópios óticos convencionais, objetivando visualizar as manifestações da doença.

Testes adicionais que usam protéınas ou anticorpos como marcadores do tecido can-

ceroso também são utilizados para distinção do tecido normal. Contudo, esse processo

complexo de diagnóstico do câncer não é totalmente preciso, por algumas células normais

se comportarem como células afetadas. Tornar viável a quantificação dessas mudanças,

utilizando ensaios mecânicos em conjunto com um exame microscópico, pode tornar-se
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Figura 5: Deteccão do câncer pela análise das propriedades elásticas de células fora do
corpo. A elasticidade de células benignas e malignas de pacientes com suspeita de câncer
em metástase teve suas propriedades mecânicas analisadas com um AFM. Métodos tra-
dicionais confirmaram as análises com o AFM. Adaptado de [33].

útil no diagnóstico da doença.

O estudo biomecânico de doenças humanas pode levar a um melhor entendimento

sobre a patogênese4, patofisiologia5 e a progressão de uma variedade de doenças causadas

por alterações em ńıveis celulares e moleculares, que se refletem em modificacões obser-

vadas em um ńıvel macroscópico. Além do câncer, há doenças atualmente conhecidas

que podem ser detectadas biomecanicamente: a malária [34], anemia falciforme [16, 35] e

fibrose ćıstica [36] (Fig. 6).

Como visto, as propriedades mecânicas podem ser extráıdas das curvas de força me-

didas pelo SPM através da interação entre a sonda e da superf́ıcie da amostra. Devido

à capacidade de movimentação precisa da sonda em três dimensões, é posśıvel varrer

toda superf́ıcie da amostra e obter dados de elasticidade e morfologia simultaneamente.

Dessa forma, as propriedades reológicas da amostra podem ser mapeadas e correlaciona-

4Estudo das causas, mecanismos e da evolução dos estados patológicos.
5Estudo das consequências produzidas pelas doenças em funções orgânicas.
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Figura 6: Imagem tridimensional de altura de SPM emmodo contato de: (a) um erotrócito
sadio e (b) de uma célula com alteração morfológica devido a anemia falciforme. Com o
aux́ılio dessas imagens, podemos extrair dados de volume e altura de uma única célula.

das com a morfologia do sistema (Fig. 7) [37]. Experimentos que medem as propriedades

mecânicas em nanoescala são a chave para o entendimento de materiais mesoscópicos e

não homogêneos.

As propriedades mecânicas de sólidos (elasticidade, plasticidade etc.) são medidas

geralmente em amostras macroscópicas. Muitos fenômenos em ciências dos materiais

requerem medidas de propriedades mecânicas na superf́ıcie do material ou na interface

entre filmes finos depositados em um substrato. A alta resolução espacial também é

essencial no caso de materiais compostos, multifásicos, transições v́ıtreas em materiais

amorfos etc [38].

Dentre as diferentes técnicas exploradas para estudar as propriedades elásticas locais

dos materiais, muitos grupos de pesquisa têm utilizado, mais recentemente, técnicas base-

adas na microscopia de varredura por força (SFM - Scanning Force Microscopy). O foco

tem sido o estudo da elasticidade utilizando a técnica de modulação de força (FM - Force

Modulation) [39].

Na análise das propriedades mecânicas em sistemas biológicos, a parte da curva de

força que geralmente pode nos fornecer informações sobre este parâmetro é a curva de

aproximação. Tendo os valores aproximados das constantes elásticas do cantilever e da

amostra analisada e estando a sonda em contato com a amostra, um acréscimo de força

submete-a a uma indentação, tendo por resultado uma menor deflexão do cantilever para

o mesmo movimento em z do piezo com respeito a uma amostra não deformável (Fig. 8).

Medindo-se a indentação em uma dada força, a elasticidade local da amostra, em
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Figura 7: (a) Imagem de deflexão de um fibroblasto (linhagem NRK) em modo contato.
(b) Mapa de slope das curvas de força correspondente à mesma área da imagem mor-
fológica. As regiões mais escuras representam as áreas mais “macias” da amostra. (c)
Histograma de slope que fornece dados quantitativos e uma posśıvel assinatura mecânica
da amostra. A partir desses mapas pode-se comparar as propriedades biomecânicas de
células sadias e portadoras de alguma disfunção.

termos do módulo de Young pode ser extráıda, supondo-se um modelo para o contato

mecânico entre a sonda e a referida amostra [40]. Um modelo simples e bastante utilizado

é o modelo de Hertz, melhor detalhado no Cap. 3 [41].

Em geral, o eixo ao longo do qual a força é aplicada pela sonda de AFM não é

perpendicular à superf́ıcie da amostra; forças laterais podem atuar e, geralmente, as

amostras observadas não são isotrópicas. Quando a amostra estudada é uma célula, nas

regiões muito finas (nas bordas por exemplo), os modelos matemáticos são falhos, pois a

sonda pode “sentir” o substrato duro ou regiões com fibras que representam áreas muito

heterogêneas.

Mesmo se a obtenção de dados quantitativos for particularmente dif́ıcil (devido ao

excesso de critérios na escolha do modelo adequado para analisar a interação sonda-

amostra e a heterogeneidade das amostras), informações úteis, tais como as variações

espaciais e temporais das propriedades mecânicas, podem ser obtidas. Além disso, mapas

da elasticidade local podem ser constrúıdos pelo mapeamento das forças e por mudanças

espaciais e temporais da elasticidade em consequência de tratamentos qúımicos, o que é

posśıvel de se sopesar em tempo real.
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Figura 8: Medida de indentação pela análise da curva de força. (a) Curva de força em
uma amostra ŕıgida; (b) curva de força em uma amostra macia.

Não somente a elasticidade de amostras biológicas pode ser medida, mas também a

sua viscoelasticidade [42]. Nesse caso, a amostra sob investigação pode rapidamente ser

indentada e sua lenta recuperação em um determinado peŕıodo de tempo é medida [43].

O uso de curvas de força versus tempo, preterindo-se as de força versus deslocamento,

tornou posśıvel distinguir as contribuições elásticas das viscoelásticas da deflexão do can-

tilever. Valendo-se de uma taxa baixa de força no momento da obtenção das curvas, o

comportamento elástico se torna predominante, visto que, em altas taxas, as propriedades

viscoelásticas são mais significativas [43]. Um grande número de amostras biológicas foi

caracterizado do ponto de vista mecânico por meio de AFM. Variam de protéınas [44] e

cromossomos [45] a células [46].

Atrelando-se a alta precisão nas medidas de força com a elevada definição lateral de

posicionamento da sonda de AFM, mostra-se posśıvel mapear a interação sonda-amostra

em uma superf́ıcie. O mapeamento pode ser realizado explorando-se as curvas de apro-

ximação e retração, atendo-se às aplicações que usam a curva de aproximação. Uma das

aplicações mais importantes é o mapeamento bidimensional das propriedades elásticas de

células vivas [47]. Regiões diferentes de uma célula apresentam normalmente diferentes

comportamentos elásticos, que podem ser mapeados com uma resolução lateral abaixo de

100 nm.
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O valor baixo para definição lateral em células vivas, comparado aos potenciais de

alta resolução do Microscópio de Força Atômica, é uma consequência dos baixos módulos

elásticos dessas células. A baixa rigidez delas conduz a uma indentação elevada da sonda

na sua membrana e a uma grande área de contato que limita o alcance de uma boa

definição.

Explorando-se as informações obtidas com a curva de força, uma imagem de altura das

células sob força nula pode ser reconstrúıda. Entretanto, determinar o ponto de contato

da sonda com a superf́ıcie da amostra na curva de força é extremamente complicado

em se tratando de amostras macias, pois não há aumento pronunciado na deflexão do

cantilever. Para superar esse problema, as equações que descrevem a relação entre a

altura da amostra, a deflexão do cantilever e outros parâmetros da amostra podem ser

exploradas a fim de se obter um novo conjunto de equações, dessa vez utilizadas para

calcular o módulo elástico e a altura que a sonda toca a amostra (ponto de contato).

Com os devidos ajustes em cada curva de força por meio de um modelo que calcula o

ponto de contato entre a sonda e a amostra, tal ponto pode ser identificado e usado para

reconstruir uma imagem com força zero [48].

Para as amostras ŕıgidas, o ponto de contato é bem definido, uma vez que a curva de

força muda bruscamente de regime na região de contato com a amostra (Fig. 8).

No próximo caṕıtulo, tratamos das definições sobre câncer e fizemos um detalhamento

dos processos canceŕıgenos e uma descrição das posśıveis aplicações da técnica de SPM

nesta doença.
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2 Microscopia de Força Atômica

na Pesquisa do Câncer.

2.1 O que é o Câncer

No intuito de habituar biof́ısicos com o sistema em estudo, faz-se mister uma ex-

planação sobre conceitos fundamentais do câncer.

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o

crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo

espalhar-se para outras regiões do corpo num processo chamado metástase (Fig. 9).

Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis,

determinando a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias ma-

lignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada

de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, difi-

cilmente constituindo um risco de vida.

Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Por

exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele, pois é formada de mais de um tipo de

célula. Se o câncer tem ińıcio em tecidos epiteliais como pele ou mucosas, é denominado

carcinoma. Se começa em tecidos conjuntivos (osso, músculo ou cartilagem) é chamado

de sarcoma.

Outras caracteŕısticas que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velo-

cidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou

distantes.

Durante a metástase, as células cancerosas penetram vasos sangúıneos, vasos linfáticos

e cavidades do corpo, permitindo que o câncer se espalhe. A metástase é iniciada pela

má regulação da expressão da E-caderina (moléculas de adesão responsáveis por manter

as células epiteliais juntas). Devido a essa má regulação, as células cancerosas perdem
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Figura 9: Esquema mostrando as diferentes fases nas quais as células canceŕıgenas se es-
palham a partir de um local do tumor primário para um local distante do corpo. Retirado
de [49].

a sua capacidade de aderir uma a outra, destacando-se do tumor primário, e começam

a invadir os tecidos circundantes. Assim, no śıtio do tumor primário, um carcinoma irá

violar inicialmente a membrana subjacente, atravessar o tecido conectivo intersticial e

penetrar a membrana basal vascular, antes de ganhar acesso à circulação [49].

Para penetrar a matriz extracelular (MEC), as células tumorais devem ser capazes

de aderir a ela. Alguns estudos indicam que, para invasão e metástase, é necessária a

anexação mediada pelo receptor de células tumorais na laminina e fibronectina. Células

epiteliais normais são conhecidas por expressarem receptores com alta afinidade para a

laminina na membrana basal. Todavia, algumas células canceŕıgenas expressam muitos

mais receptores e integrinas, os quais são distribúıdos em toda a membrana da célula e

servem como receptores para os vários componentes da MEC. De fato, parece haver uma

correlação entre a densidade desses receptores e a capacidade invasiva do câncer [50].

Depois de prender os componentes da membrana basal ou MEC intersticial, as células

tumorais, em seguida, criam corredores e migram para a membrana basal vascular. Quando

a membrana basal vascular é violada e as células cancerosas entram em circulação, algu-
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mas células tumorais irão se agregar e migrar em grupos como êmbolos.

Para o extravasamento de êmbolos de células tumorais (egresso das células cancerosas

através da membrana vascular basal), ocorrendo em locais distantes, células tumorais

devem primeiro se aderir aos vasos capilares.

Durante o processo de extravasamento, as moléculas de adesão (como integrinas e

receptores de laminina e enzimas proteoĺıticas) irão novamente ter participação. Usual-

mente, essas células canceŕıgenas podem conter moléculas de adesão, que têm afinidade

com os ligantes, os quais são expressados preferencialmente em células endoteliais de

órgãos-alvos distantes [51]. Alternativamente, quimiocinas também podem ter um papel

importante na determinação dos locais de destino. Por exemplo, as células canceŕıgenas

expressam os receptores de quimiocina CXCR4 e CCR7, que têm afinidade com as qui-

miocinas que são altamente expressadas nos tecidos e locais onde o câncer de mama

geralmente forma metástase [52]. No novo śıtio, as células tumorais começam a proliferar

e desenvolver um suprimento vascular enquanto dribla as defesas do hospedeiro [53].

O câncer é geralmente classificado de acordo com o tecido do qual as células can-

ceŕıgenas se originaram ou com o tipo normal de célula com que mais se parece (morfo-

logia). Atualmente, um diagnóstico definitivo geralmente requer observação histológica

da biópsia do tecido por um patologista, embora as indicações iniciais da malignidade

possam ser os sintomas ou anormalidades nas imagens radiográficas (Fig. 10). A maioria

dos casos pode ser tratada, e, em alguns casos, pode-se chegar à cura, dependendo do

tipo espećıfico, localização e estadiamento1.

Após ser diagnosticado, o câncer geralmente é combatido com uma combinação de

cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Com o desenvolvimento das pesquisas, os trata-

mentos estão ficando cada vez mais espećıficos para as diferentes variedades do câncer.

Hoje, temos um significativo avanço no desenvolvimento de medicamentos de terapia

espećıfica que agem especificamente em anomalias moleculares detectáveis em certos tu-

mores, rechaçando o dano às células normais. A conjectura para os pacientes com câncer

é deveras influenciada pelo tipo de câncer e pela extensão da doença. Ademais, a gra-

duação histológica e a presença de marcadores moleculares espećıficos podem também ser

proveitosos em estabelecer o prognóstico e determinar tratamentos personalizados.

1Descrição de quanto o câncer já se espalhou pelo corpo.
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Figura 10: Visão lateral de um raio X do tórax em paciente com câncer de pulmão. O
ćırculo vermelho indica o local do tumor. Retirado de [54].

2.1.1 Causas do Câncer

São diversas as causas de câncer, podendo ser externas ou internas ao organismo,

estando ambas inter-relacionadas. As externas referem-se ao meio ambiente e aos hábitos

ou costumes próprios dentro de um ambiente sócio-cultural. As causas internas são,

na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas. Estão ligadas à capacidade do

organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem influir

reciprocamente de várias formas, estendendo a probabilidade de variações malignas nas

células normais.

80% a 90% de todos os casos de cânceres estão associados a fatores ambientais, que

abarcam o meio em geral (água, terra e ar), o ambiente ocupacional (indústrias qúımicas

e afins), o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos) e o ambiente social e cultural

(estilo e hábitos de vida). Há alguns já bem conhecidos: o cigarro pode causar câncer

de pulmão, a exposição excessiva ao sol pode causar câncer de pele e alguns v́ırus podem

causar leucemia. Há outros em estudo (como alguns componentes dos alimentos que

ingerimos) e muitos são ainda completamente desconhecidos [55].
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O envelhecimento traz mudanças nas células que aumentam a sua suscetibilidade à

variação maligna. Essa caracteŕıstica, somada ao fato de as células das pessoas idosas

terem sido expostas por mais tempo a diferentes fatores de risco, explica, parcialmente,

por que motivo o câncer é mais comum nesses indiv́ıduos. Os fatores de risco ambientais

de câncer são denominados canceŕıgenos ou carcinógenos. Eles modificam a estrutura

genética (DNA) das células. As interações complexas entre carcinógenos e o genoma

hospedeiro podem explicar por que apenas alguns desenvolvem câncer empós exposição a

um carcinógeno conhecido.

Novas feições da genética da patogênese do câncer (como a metilação2 do DNA e

os micro-RNAs) estão cada vez mais sendo reconhecidas como essenciais ao processo.

Os genes fomentadores de câncer, oncogenes, estão geralmente ativados nas células can-

ceŕıgenas, fornecendo-lhes novas propriedades (como o crescimento e divisão hiperativa,

proteção contra morte celular programada, perda do respeito aos limites teciduais nor-

mais e a habilidade de se tornarem estáveis em diversos ambientes teciduais)[55]. Os

genes supressores de tumor (como a protéına p53) estão geralmente inativados nas células

canceŕıgenas, disso decorrendo a perda das funções normais das células (replicação de

DNA acurada, controle sobre o ciclo celular, orientação e aderência nos tecidos, interação

com as células protetoras do sistema imune etc).

O aparecimento do câncer depende da intensidade e duração da exposição das células

aos seus agentes causadores. Como lição, temos que o risco de uma pessoa desenvolver

câncer de pulmão é diretamente proporcional ao número de cigarros consumidos diaria-

mente e ao número de anos de consumo. As mudanças ambientais provocadas pelo ser

humano, seus hábitos e estilo de vida podem determinar diferentes tipos de câncer.

São raros os casos de cânceres que se devem exclusivamente a fatores hereditários, fa-

miliares e étnicos, apesar de o fator genético exercer um importante papel na oncogênese.

Exemplificadamente, os indiv́ıduos portadores de retinoblastoma, em 10% dos casos, apre-

sentam histórico familiar deste tumor [55].

Alguns tipos de câncer de mama, estômago e intestino parecem ter um forte com-

ponente familiar, embora não se possa afastar a hipótese de exposição dos membros da

famı́lia a uma causa comum. Determinados grupos étnicos aparentemente estão resguar-

dados de certos tipos de câncer (a leucemia linfoćıtica é rara em orientais, o sarcoma de

Ewing é muito raro em negros etc [55]).

2Metilação do DNA é um processo pelo qual o grupos metil (CH3) são adicionados a determinados
locais do DNA para impedir que ele seja destrúıdo por enzimas de restrição.
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2.1.2 Surgimento do Câncer

As células que constituem os animais são formadas por três partes: a membrana ce-

lular (parte mais externa), o citoplasma (o corpo da célula) e o núcleo, que contém os

cromossomos. Os genes são “arquivos” que guardam e fornecem instruções para a orga-

nização das estruturas, formas e atividades das células no organismo. Toda informação

genética encontra-se inscrita nos genes, numa “memória qúımica”, conhecida por ácido

desoxirribonucleico (DNA). É através do DNA que os cromossomos passam as informações

para o funcionamento da célula.

Uma célula normal pode sofrer alterações no DNA (mutação genética). As células

cujo material genético foi alterado passam a receber instruções errôneas para as suas

atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados protooncogenes,

que são inativos em células normais. Quando ativados, os protooncogenes transformam-se

em oncogenes, responsáveis pela malignização (cancerização) das células normais. Essas

células diferenciadas são denominadas cancerosas [56].

As células alteradas passam então a se comportar de forma anormal. Multiplicam-se

de maneira descontrolada, mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua

volta, invadindo-o. Em geral, têm capacidade para formar novos vasos sangúıneos que

as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas

células forma os tumores malignos.

As células alteradas adquirem a capacidade de se desprender do tumor e de migrar.

Invadem, de ińıcio, os tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso sangǘıneo

ou linfático e, através desses, disseminar-se, chegando a órgãos distantes do local onde o

tumor se iniciou, formando as metástases. Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns

ocasionam metástases mais rápida e precocemente; outros o fazem bem lentamente ou não

fazem.

As células cancerosas são, geralmente, menos especializadas nas suas funções do que

as suas correspondentes normais. Conforme as células cancerosas vão substituindo as

normais, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções. Neste sentido, a invasão dos

pulmões gera alterações respiratórias, a invasão do cérebro pode gerar dores de cabeça,

convulsões, alterações da consciência etc [57].
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2.1.3 O Processo de Carcinogênese

O processo de carcinogênese3 ocorre lentamente, em geral, podendo levar vários anos

para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor viśıvel. Tal processo

passa por vários estágios antes de chegar ao tumor.

O estágio de iniciação é o primeiro da carcinogênese. Nele, as células sofrem o efeito

dos agentes canceŕıgenos ou carcinógenos, o que provoca alterações em alguns de seus

genes. Nessa fase, as células se acham geneticamente alteradas, porém ainda não é posśıvel

detectar um tumor clinicamente. Encontram-se “preparadas” ou “iniciadas” para a ação

de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio [57].

O segundo é o estágio de promoção, no qual as células geneticamente alteradas, sofrem

o efeito dos agentes canceŕıgenos (oncopromotores). A célula “iniciada” é transformada

em maligna, de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é impres-

cind́ıvel um longo e sucessivo contato com o agente canceŕıgeno promotor. A suspensão

do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio.

Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios

são exemplos de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas

[57].

O terceiro e último estágio da carcinogênese é da progressão, que se caracteriza pela

multiplicação descontrolada e irreverśıvel das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já

está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações cĺınicas da doença

[57].

Os fatores que promovem a progressão da carcinogênese são chamados agentes on-

coaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui

componentes que atuam nos três estágios da carcinogênese.

2.2 Defesas do Organismo

No organismo, existem mecanismos de defesa naturais que o protegem das agressões

impostas por diferentes agentes que entram em contato com suas diferentes estruturas.

Ao longo da vida, são produzidas células alteradas, mas esses mecanismos de defesa pos-

sibilitam a interrupção desse processo, com subseqüente eliminação dessas células. A

integridade do sistema imunológico, a capacidade de restabelecimento do DNA danificado

3Formação de câncer.
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por agentes canceŕıgenos e a ação de enzimas responsáveis pela transformação e eliminação

de substâncias canceŕıgenas introduzidas no corpo são exemplos de mecanismos de de-

fesa. Os mencionados mecanismos, próprios do organismo, são, na maioria das vezes,

geneticamente pré-determinados e variam de um indiv́ıduo para outro, o que explica a

existência de vários casos de câncer numa mesma famı́lia e o porquê de nem todo fumante

desenvolver câncer de pulmão [57].

Evidentemente, o sistema imunológico possui importante papel nesse mecanismo de

defesa. Ele é composto por um sistema de células distribúıdas numa rede complexa de

órgãos (como o f́ıgado, o baço, os gânglios linfáticos, o timo e a medula óssea) e circulando

na corrente sangǘınea. Esses órgãos são denominados linfóides e estão relacionados com

o crescimento, o desenvolvimento e a distribuição das células especializadas na defesa

do corpo contra os ataques de invasores “estranhos”. Dentre essas células, os linfócitos

desempenham um papel muito importante nas atividades do sistema imune relacionadas

às defesas no processo de carcinogênese.

Cabe aos linfócitos o encargo de atacar as células do corpo infectadas por v́ırus on-

cogênicos (capazes de causar câncer) ou as células em transformação maligna, bem como

de secretar as linfocinas, que regulam o crescimento e o amadurecimento de outras células

e do próprio sistema imune. Acredita-se que distúrbios em sua produção ou em suas

estruturas sejam causas de doenças, principalmente do câncer [57].

Indubitavelmente, o entendimento dos exatos mecanismos de ação do sistema imu-

nológico contribuirá bastante para a elucidação de diversos pontos imprescind́ıveis à com-

preensão da carcinogênese e, em vista disso, para novas estratégias de tratamento e de

prevenção do câncer.

2.2.1 Diagnóstico

Amaioria dos cânceres é inicialmente reconhecida por seus sintomas e sinais ou através

de exames. Nenhum deles leva a um diagnóstico definitivo, o que geralmente requer a

intervenção de um patologista. Pessoas com suspeita de câncer são investigadas com

exames médicos, que incluem análise do sangue, radiografia, tomografia computadorizada,

endoscopia, entre outros.

Pode-se suspeitar de câncer por diversas razões, mas o diagnóstico definitivo da mai-

oria dos casos malignos deve ser confirmado através de exame histológico das células

cancerosas por um patologista. O tecido pode ser obtido por biópsia. Muitas biópsias
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(pele, mama ou f́ıgado, por exemplo) podem ser feitas em um consultório médico. Biópsias

em vários outros órgãos são realizadas sob anestesia e requerem cirurgia em uma sala de

operação.

O diagnóstico do tecido indica o tipo de célula que está se espalhando, sua gra-

duação histológica e outras caracteŕısticas do tumor. Essa informação é essencial para

estimar o prognóstico do paciente e escolher o tratamento mais adequado. A citogenética4

e a imunohistoqúımica5 podem trazer dados sobre o comportamento futuro do câncer

(prognóstico) e melhor tratamento.

2.3 AFM e Câncer: Uma Visão Geral

No decorrer dos últimos anos, a mobilidade celular desregulada tem sido reconhecida

como uma etapa-chave na invasão tumoral e metástase. Com isso, a compreensão dos

mecanismos envolvidos na migração de células cancerosas e mobilidade é fundamental

para a evolução no combate ao tumor. Migração celular é um processo com muitas etapas

regulada por várias moléculas de sinalização [58].

O citoesqueleto, rede supramolecular composta de filamentos de actina, filamentos

intermediários e microtúbulos, é dinamicamente remodelado durante a migração celular,

adesão, proliferação e diferenciação. Ademais, é importante para executar outras funções

estruturais, tais como manutenção da morfologia celular, de sinalização e transporte in-

tracelular. Os mecanismos associados a muitos desses processos são fundamentais para

esclarecer as relações estrutura-função, organização e mecanismos de regulação inerentes

às células. Além disso, a inibição de muitos desses processos diminui a migração celu-

lar e a mobilidade [59]. Portanto, a elucidação da mecânica celular é determinante para

contribuir nos avanços no diagnóstico e terapêutica do câncer [60].

Atualmente, têm-se visto um número considerável de pesquisas relacionadas às ligações

entre as propriedades biomecânicas das células e as doenças crônicas [61]. Em particu-

lar, a influência da estrutura subcelular na deformabilidade das células, citoaderência,

mobilidade e invasão em transformações malignas têm sido de grande atenção [62]. Es-

pecificamente, a elasticidade ou deformação celular, atualmente, é reconhecida como um

marcador de eventos celulares fenótipos, associados com a alteração da arquitetura do

citoesqueleto e de sua aderência, durante transformações malignas [61].

4A citogenética é a ciência que estuda a constituição genética da célula através dos cromossomos.
5Processo de localização de ant́ıgenos em células de uma amostra de tecido, explorando o prinćıpio da

ligação espećıfica de anticorpos a ant́ıgenos no tecido biológico.
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Normalmente, o diagnóstico de câncer depende de averiguação morfológica de células

esfoliadas ou aspiradas ou amostras de tecido removido cirurgicamente, que é conside-

rada o “padrão ouro” para o diagnóstico de malignidade em qualquer sistema de órgãos.

Entretanto, o diagnóstico baseado no exame morfológico pode ser bastante custoso [63].

Estudos anteriores mostraram, usando o padrão, que a análise citomorfológica sozinha

(sem a ajuda de todos os exames subsidiários, como a imunohistoqúımica) tem uma pre-

cisão de 50% a 70% para diagnosticar câncer em fluidos do corpo [64] .

Devido à grande dificuldade associada ao diagnóstico de carcinoma metastático em

amostras de ĺıquido da cavidade do corpo, várias técnicas auxiliares foram aplicadas para

auxiliar o diagnóstico de adenocarcinoma metastático, como a histoqúımica, imunohis-

toqúımica e técnicas de microscopia eletrônica, principalmente para a distinção de células

epiteliais malignas de células mesoteliais reativas.

A tab. 1 apresenta os marcadores mais comumente utilizados atualmente. No entanto,

essas técnicas não são totalmente precisas e, muitas vezes, requerem grandes quantida-

des de materiais para fazer blocos de células, as quais podem não estar prontamente dis-

pońıveis [65]. Com tanta dificuldade no diagnóstico diferencial das efusões, é provável que

os pacientes tenham que se submeter a extenso diagnóstico de identificação da amostra,

cujo resultado final pode apresentar incorreções. Assim, outros marcadores mais precisos

se tornam necessários para aumentar ainda mais a precisão do diagnóstico citológico de

amostras de fluido corporal.

Uma posśıvel marcação é a “assinatura” mecânica de células. Também, para o caso

das células transformadas oncogênicamente, sabemos que se diferem das células normais

em termos de crescimento, morfologia, interação célula-célula, organização do citoesque-

leto e interações com a matriz extracelular [66]. O AFM é capaz de detectar a maioria

dessas alterações. A grande maioria das aplicações desta técnica não está relacionada

ao uso do equipamento como microscópio convencional, muito embora sua alta resolução

seja ideal para visualização de muitos eventos em células neoplásicas (eventos citotóxicos e

erosão de superf́ıcies de colágeno causada por células canceŕıgenas, por exemplo). Porém,

desse ponto de vista, a microscopia confocal é muito superior ao uso do AFM, pois dife-

rencia células normais de doentes valendo-se apenas de marcadores fluorescentes ou pela

observação do tamanho de núcleo alterado em células doentes, o que fornece imagens

rápidas e oferece uma qualidade estat́ıstica mais robusta.

As maiores vantagens do AFM estão na sua habilidade de detectar interações entre

superf́ıcies, na alta precisão em deslocamentos verticais e na capacidade de medir a dureza
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Tabela 1: A tabela mostra alguns métodos auxiliares para diagnóstico de tumores. Adap-
tado de [58].

e mecânica de superf́ıcies.

Ao estudar a mecânica celular, AFM tem uma importante vantagem: a posição lateral

da ponta de AFM e a carga de força podem ser controladas com alta precisão [2]. Os

registros de tensão e deformação das medidas de AFM (curvas de força vesus deformação)

sobre a área de varredura podem ter alta precisão, com poucos nanômetros de diâmetro

(raio de contato da ponta). Esse experimento pode ser realizado em células individuais,

em camadas de células ( em uma placa de Petri - in vitro), ou mesmo em pedaços de tecido

(ex vivo). Deve-se ficar claro que há outros métodos utilizados para o estudo da mecânica

celular. Os mais notórios são pinças ópticas [67], esferas magnéticas [68], e micropipeta

[69].

O interesse na mecânica celular ocorre pela correlação, já bastante conhecida, entre a

elasticidade de tecidos e diversos tipos de doenças progressivas. No entanto, acredita-se

que, em muitos casos, a perda da elasticidade do tecido é causada pela rigidificação da

matriz extracelular.

Até o momento, já existem diversos estudos relatados na medição da rigidez das células

do câncer [13, 70, 71, 72], que mostram uma grande diferença se comparadas com células

normais. Embora as diferenças sejam vistas claramente, o motivo para que isso ocorra

ainda não é bem compreendido.
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Foi relatado, recentemente, que a mobilidade e a disseminação de células cancerosas

podem ser reguladas pela aplicação de forças externas [73, 74]. Isso pode resultar no

avanço do rastreamento do câncer e diagnóstico. Enquanto os pesquisadores se concentram

em estudar o tumor em si, atribuindo a mudança da rigidez para a totalidade do tecido,

seria interessante entender o que acontece a ńıvel de células individuais.

A mecânica celular pode ser estudada com AFM por medições estáticas e dinâmicas.

A medição estática é feita quando a sonda deforma a superf́ıcie da célula lentamente. Em

medições dinâmicas, a sonda oscila com alta freqüência. No caso de materiais elásticos

(células são tipicamente materiais elásticos), medições estáticas podem ser entendidas em

termos de módulo de Young da rigidez do material.

As medidas dinâmicas são caracterizadas por dois módulos de rigidez: módulos de

armazenamento e de perda [42, 75]. Como as medidas dinâmicas são dependentes da

frequência, ambos os módulos também podem depender da frequência. Obviamente,

as medidas dinâmicas podem fornecer mais informações do que medidas estáticas. No

entanto, atualmente, quase todos os estudos de células cancerosas são estáticos, o que

pode ser explicado pelas dificuldades de preparação e controle do experimento e da teoria

para processar os dados. Além disso, a razão para as diferenças observadas entre as células

normais e cancerosas, mesmo no caso estático, ainda não estão totalmente claras. Neste

trabalho, realizamos ambos os experimentos para avaliação das propriedades reológicas

das células.

Para fazer as medidas, é necessário mover a sonda em direção à amostra, mesmo no

caso do regime estático. Por isso, o referido tipo de medida poderia ser melhor chamado

quase-estático. Do ponto de vista prático, entretanto, é bastante simples encontrar a velo-

cidade adequada de oscilação da sonda de AFM. As curvas de aproximação e de retração

devem ser aproximadamente as mesmas após o contato (a região do comprimento cons-

tante). Quando eles não são os mesmos, como no caso do exemplo mostrado na Fig. 11,

então estamos a lidar com a resposta viscoelástica. A velocidade de oscilação deve ser di-

minúıda até que as partes das curvas se fundam. Em alguns casos, contudo, é impraticável

fazer, pois levaria demasiado tempo para recolher dados suficientes necessários para obter

informação estat́ıstica robusta. Em qualquer caso, é útil manter e relatar informações

sobre a velocidade da oscilação da sonda utilizada nas medidas.

Importante ressaltar que a célula não é um meio homogêneo. Todavia, como tem sido

demonstrado na literatura [76, 77, 78], a aproximação de um meio homogêneo funciona

surpreendentemente bem para descrever as propriedades mecânicas das células. Portanto,
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Figura 11: Representação de uma curva de força-deslocamento obtida com um AFM
no modo de força. A histerese observada, após o ponto de contato, entre curvas de
aproximação e retração, indica o comportamento viscoelástico da célula. Adaptado de
[79].

o módulo de Young de rigidez da célula pode ser usado para descrever tal meio.

2.3.1 Rigidez das Células: Números Apresentados na Literatura

É de grande utilidade conhecer sobre o intervalo de rigidez das células que os pesquisa-

dores possam se deparar durante as medidas. Obviamente, as células são mais macias do

que muitos materiais que estamos acostumados a lidar diariamente. Na Fig. 12, temos os

valores de módulo de Young de diversos materiais, inclusive de diferentes células, obtidas

por meio de medidas quantitativas [79].

As células são realmente mais macias do que outros materiais normalmente utilizados

na biologia. Existe uma considerável variação de rigidez dentro das células de diferentes

tipos. Por exemplo, células epiteliais parecem ser as mais suaves. A borda de células

epiteliais jovens podem ter um módulo de Young de aproximadamente 0,2 kPa [80]. As

plaquetas são mais resistentes, com módulo de Young [29] da ordem de centenas de kPa.

Ao medir a mecânica celular, é de suma importância realizar diversas medidas a fim

de obter suficiente conhecimento estat́ıstico. Isso não é uma afirmação trivial para muitos

f́ısicos. A intŕınseca variabilidade de formas biológicas é consideravelmente superior ao
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Figura 12: O diagrama mostra o dado qualitativo da dureza de alguns materiais em ordem
decrescente: metal, osso, colágeno, cristais de protéına, gelatina, borracha e células. Note-
se que há uma variação considerável da rigidez mesmo entre diferentes tipos de células.
Adaptado de [79].

que é normalmente observado nos sistemas estudados pela f́ısica. Além disso, mesmo

dentro de uma célula, existem diferentes áreas de rigidez, que podem ser diferentes em

ordens de magnitude. Por exemplo, a diferença de rigidez na área do citoplasma e borda

da célula pode ter mais de duas ordens de magnitude [80].

O próximo fator de incerteza pode ser a idade das células e a sua fase de mitose.

Foi demonstrado em células normais de rim de rato de morfologia fibroblasto (NRK),

que o módulo de elasticidade do meio (entre os núcleos) das células em divisão muda de

aproximadamente 1 kPa (durante a interfase) para aproximadamente 10 kPa (durante a

citocinese) [78]. Também mostra-se na literatura que uma mudança semelhante na rigidez

(cerca de 10 vezes) pode ser observada nas células epiteliais durante o envelhecimento in

vitro [80]. Finalmente, o módulo de Young pode depender da profundidade de penetração

da sonda. Sem a análise e modelagem especial de células como uma forma multicamadas,

obviamente, pode-se falar sobre o módulo de elasticidade efetivo da célula como um todo.

Todos esses problemas demonstram que é preciso ter muito cuidado na escolha do modelo

apropriado para estudar a rigidez nesses sistemas.
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3 Conceitos Básicos de Reologia

A Reologia é uma área da f́ısica que analisa as deformações ou as tensões de um

material. O material pode estar tanto no ĺıquido, gasoso ou sólido. A deformação de um

sólido pode ser caracterizada por leis que descrevem a alteração do volume, tamanho ou

forma, enquanto o escoamento de um fluido, que pode estar no estado gasoso ou ĺıquido,

é caracterizado por leis que descrevem a variação cont́ınua da taxa ou grau de deformação

em função da tensão aplicada.

Em Reologia, a classificação entre um material sólido, ĺıquido ou gasoso é determi-

nada pelo número de Deborah (De). Esse número estabelece a relação entre tempo de

relaxamento do material τr (tempo necessário para ocorrer algum movimento molecular)

e o tempo de duração da aplicação de uma deformação ou tensão (∆t):

De =
τr
∆t

(3.1)

De também pode ser entendido como uma quantidade que define a relação entre as forças

elásticas e viscosas que atuam no material. Os sólidos elásticos apresentam De → ∞ e

os fluidos viscosos possuem De → 0. Um dado material pode ter caracteŕısticas sólidas

por duas razões: τr → ∞ e ∆t → 0. Portanto, o material não terá tempo suficiente para

realizar movimentos moleculares.

Os dois modos ideais em que um material pode se deformar estão essencialmente

relacionados às diferenças entre sólidos e ĺıquidos. Quando uma força é aplicada em

um sólido ideal, o material deforma-se imediatamente e permanece deformado até que

a força seja removida, recuperando a forma original de antes da deformação. Esse tipo

de deformação perfeitamente recuperável é chamada de deformação elástica, pois toda

energia usada para produzir a deformação é armazenada dentro do material deformado

e utilizada para recuperar a forma original quando a força é removida. O exemplo mais

simples de um material elástico em uma única dimensão é a mola ideal. No outro extremo,

tem-se os ĺıquidos. Nesse caso, o ĺıquido se deforma sem limite (enquanto a força estiver
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sendo aplicada) e permanecerá no estado deformado quando a força for removida. Embora

a deformação seja ilimitada, a taxa de deformação e fluidez do ĺıquido é determinada pela

magnitude da força. A razão entre a força aplicada e a taxa de deformação é definida

como viscosidade. Na prática, essa quantidade indica o quão rápido o ĺıquido irá fluir sob

ação de uma força.

Os materiais, em geral, não se comportam como sólidos ideais, ĺıquidos ideais ou

mesmo uma mistura ideal dos dois. Sempre estão presentes efeitos devido a rearran-

jos moleculares e outros fatores que complicam a deformação, transformando constantes

elásticas e viscosas em quantidades dependentes do tempo e do tamanho da deformação.

Materiais reais (em particular, os materiais biológicos) exibem respostas elásticas e vis-

cosas simultaneamente, sendo chamados de materiais viscoelásticos.

O estudo reológico de tecidos, células e organelas sub-celulares, área em forte ascensão,

é motivada, em parte, por recentes demonstrações de que células respondem a est́ımulos

f́ısicos tão fortemente quanto respondem a ligantes qúımicos [81], pelo fato de que a mor-

fologia das células e agregados celulares também depende fortemente da viscoelasticidade

da matriz extracelular na qual as células crescem. Para entender como as células respon-

dem a forças f́ısicas, é essencial determinar as propriedades mecânicas das células e da

matriz extracelular. Isso permite determinar a deformação que diferentes forças causam e

identificar as estruturas sub-celulares que sofrerão deformações significativas, que podem,

portanto, servir como sensores e transdutores das forças. Além disso, as células mudam

suas propriedades reológicas em resposta a mudanças genéticas ou a sinais. A detecção de

diferenças na rigidez delas se tornou uma forte evidência para comparar células normais

e diferenciadas, abrindo caminho para o desenvolvimento de novos tipos de diagnósticos

de doenças.

No objetivo de se determinar as propriedades viscoelásticas dos materiais, é necessário

quantificar forças e deformações. Para um dado material, uma força aplicada resulta em

deformações de diferentes magnitudes dependendo da sua intensidade. Para a deter-

minação das propriedades dos materiais (que são independentes do formato e do tamanho

do sistema), dois conceitos-chave são utilizados: stress (força por unidade de área) e

strain (deformação percentual). A conexão entre eles é dada pelas equações constitutivas

(relações entre as variáveis termodinâmicas ou mecânicas de um sistema f́ısico) Cada ma-

terial ou substância tem uma equação constitutiva espećıfica. Tal relação só depende da

organização molecular interna [82].
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3.1 Propriedades Elásticas dos Materiais

As propriedades dos materiais são especificadas pelas respectivas equações consti-

tutivas. Existem vários tipos de equações constitutivas que descrevem uma variedade

quase infinitas de materiais. Supreendentemente, existem três modelos simples de tensão-

deformação idealizados que fornecem uma excelente descrição das propriedades mecânicas

da maioria dos materiais: (i) o modelo dos fluidos não viscosos, (ii) o modelo dos flui-

dos Newtonianos viscosos e (iii) o modelo elástico de Hooke. Dentro de certos limites

de deformação e de taxas de deformação, a maioria dos materiais pode ser descrita por

esses modelos. Os materiais biológicos não podem ser descritos de forma tão simplificada.

Porém, com a ajuda desses modelos, é posśıvel capturar os principais conceitos da teoria

das deformações dos materiais, cujo significado pode ser extendido para materiais mais

complexos.

As propriedades mecânicas dos materiais são obtidas em ensaios de tração. A Fig. 13

mostra a relação tensão-deformação para três tipos diferentes de materiais não-biológicos.

Para pequenas deformações, é comum observar uma resposta linear. Para grandes de-

formações, não-linearidades na relação tensão-deformação podem ocorrer. Um material é

dito elástico se a amostra recuperar o formato original após a remoção da tensão. Con-

tudo, em algum ponto da curva tensão-deformação, a remoção da força não implica em

recuperação do formato original e uma deformaçao plástica ocorre no material. Esse ponto

é chamado de limite elástico.

developed through empirical relations based on experimental evidence. Our interest here is
limited to a special class of solid materials with loadings resulting from mechanical or thermal
effects. The mechanical behavior of solids is normally defined by constitutive stress-strain
relations. Commonly, these relations express the stress as a function of the strain, strain rate,
strain history, temperature, and material properties. We choose a rather simple material model
called the elastic solid that does not include rate or history effects. The model may be
described as a deformable continuum that recovers its original configuration when the loadings
causing the deformation are removed. Furthermore, we restrict the constitutive stress-strain
law to be linear, thus leading to a linear elastic solid. Although these assumptions greatly
simplify the model, linear elasticity predictions have shown good agreement with experimental
data and have provided useful methods to conduct stress analysis. Many structural materials
including metals, plastics, ceramics, wood, rock, concrete, and so forth exhibit linear elastic
behavior under small deformations.

As mentioned, experimental testing is commonly employed in order to characterize the
mechanical behavior of real materials. One such technique is the simple tension test in which a
specially prepared cylindrical or flat stock sample is loaded axially in a testing machine. Strain
is determined by the change in length between prescribed reference marks on the sample and is
usually measured by a clip gage. Load data collected from a load cell is divided by the cross-
sectional area in the test section to calculate the stress. Axial stress-strain data is recorded and
plotted using standard experimental techniques. Typical qualitative data for three types of
structural metals (mild steel, aluminum, cast iron) are shown in Figure 4-1. It is observed that
each material exhibits an initial stress-strain response for small deformation that is approxi-
mately linear. This is followed by a change to nonlinear behavior that can lead to large
deformation, finally ending with sample failure.

For each material the initial linear response ends at a point normally referred to as the
proportional limit. Another observation in this initial region is that if the loading is removed,
the sample returns to its original shape and the strain disappears. This characteristic is the
primary descriptor of elastic behavior. However, at some point on the stress-strain curve
unloading does not bring the sample back to zero strain and some permanent plastic deformation
results. The point at which this nonelastic behavior begins is called the elastic limit. Although
some materials exhibit different elastic and proportional limits, many times these values are
taken to be approximately the same. Another demarcation on the stress-strain curve is referred to
as the yield point, defined by the location where large plastic deformation begins.

Steel

Cast Iron

Aluminum

*
*

*

s

e

FIGURE 4-1 Typical uniaxial stress-strain curves for three structural metals.
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Figura 13: Curva tensão-deformação uniaxial de três materiais metálicos.

No regime de deformações lineares elásticas, εx é proporcional à componente de tensão



50

σx. Nesse regime, tem-se a seguinte relação:

σx = Eεx. (3.2)

O parâmetro E, conhecido como módulo elástico (ou módulo de Young), representa a

rigidez elástica do material. A unidade métrica de E é o Pascal (Pa), dado em N/m2.

Fisicamente, o módulo de Young está fortemente associado às forças interatômicas. Em

um sólido, os átomos exercem forças atrativas e repulsivas, criando um equiĺıbrio quando

estão perfeitamente separados. Uma força externa (tentando aproximar ou separar esses

átomos) vai fazer com que naturalmente o sistema resista a sair do equiĺıbrio. Quanto

maiores forem essas ligações, maior será o modulo de Young, precisando ser submetida à

uma força externa maior para gerar uma deformação maior.

Outra propriedade importante é a razão ou coeficiente de Poisson. Consideremos um

corpo isotrópico (Fig. 14) submetido a um stress uniaxial longitudinal σy (σx = σz =

0). Como consequência, surge um strain lateral perpendicular à extensão εx e εz. O

coeficiente de Poisson ν é a razão entre a contração lateral e a extensão longitudinal

quando submetido à tensão uniaxial desse material. A contração lateral é perpendicular

à extensão longitudinal de tensão e surge para tentar manter o volume do material que

sofre a deformação.
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Figura 14: Elemento de volume submetido a uma tensão σy.

Na Fig. 14, um elemento infinitesimal de volume foi submetido a uma tensão σy . A

tensão na direção y gera deformações em todas as direções. A razão de Poisson é dada

por:

ν = −εz
εy

= −εx
εy

(3.3)
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Vez que a extensão longitudinal é uma deformação positiva e a contração transversal é

negativa, a razão de Poisson ν é definida negativamente para se obter um coeficiente

positivo. O valor de ν varia entre 0 < ν < 0.5, em que valores pequenos de ν representam

materiais que sofrem pouca contração lateral se submetidos a extensões longitudinais.

Valores de ν próximos de 0.5 caracterizam materiais quase incompresśıveis.

A lei de Hooke generalizada para um material homogêneo e isotrópico é dada por:

σij =
E

(1 + ν)
εij +

νE

(1 + ν)(1− 2ν)
εkkδij (3.4)

Onde δij é o delta de Kronecker.

Na equação 3.4, é utilizada a notação de Einstein para o somatório impĺıcito repre-

sentado por ı́ndices repetidos, onde:

σx =
E

(1 + ν)
εx +

νE

(1 + ν)(1− 2ν)
(εx + εy + εz) (3.5)

σy =
E

(1 + ν)
εy +

νE

(1 + ν)(1− 2ν)
(εx + εy + εz) (3.6)

σz =
E

(1 + ν)
εz +

νE

(1 + ν)(1− 2ν)
(εx + εy + εz) (3.7)

τxy =
E

2(1 + ν)
γxy (3.8)

τyz =
E

2(1 + ν)
γyz (3.9)

τxz =
E

2(1 + ν)
γxz (3.10)

A lei de Hooke generalizada também é encontrada na literatura escrita em função do

módulo de cisalhamento G e da constante de Lamè λ:
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σij = 2G εij + λεijδij (3.11)

onde,

G =
E

2(1 + ν)
λ =

νE

(1 + ν)(1− 2ν)
(3.12)

3.2 O Modelo de Hertz

Sistemas biológicos não são bem descritos por modelos lineares como o modelo elástico

de Hooke, uma vez que se deformam de forma não-linear quando submetidos a tensões

externas. Conforme descrito antes, para serem extráıdas as propriedades elásticas dos ma-

teriais, pode-se submetê-los a uma tensão externa, usando-se um indentador de geometria

conhecida. De uma forma geral, a deformação de materiais macios (incluindo sistemas

biológicos) pode ser representa pela seguinte relação [83]:

F ∝ δn (3.13)

onde F é a força externa aplicada, δ é a extensão da deformação e n é um expoente que

depende da geometria do indentador. A constante de proporcionalidade descreve, além

de fatores geométricos, as propriedades elásticas do material. Trata-se, portanto, de um

problema de contato mecânico entre duas superf́ıcies.

Hertz foi o primeiro a resolver o problema de contato entre dois corpos elásticos [41].

Na tentativa de entender a natureza do contato entre os corpos elásticos, ele tentou atribuir

uma forma à surperf́ıcie de contato e usou algumas hipóteses a fim de facilitar a análise:

(i) o material dos corpos em contato é isotrópico e homogêneo, (ii) a força aplicada é

estática (o que permite que dissipação de energia śısmica - vibrações ou ondas sonoras -

durante o contato dos corpos seja desprezado), (iii) o material é linearmente elástico, (iv)

a lei do Hooke descreve o comportamento do material, (v) o raio de curvatura dos corpos

em contato é muito grande em comparação ao raio de contato (a teoria de Hertz é baseada

no problema de um espaço elástico semi-infinito, sujeito a pressões em uma pequena área

localizada, sendo que as trações fora da área de contato tendem a zero), (vi) as dimensões

dos corpos são muito maiores que a dimensão da superf́ıcie de contato (isso garante que

tensões geradas devido ao contato desapareçam na extremidade do corpo, pois o objetivo
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de Hertz era estudar tensões somente na região de contato), (vii) o contato entre os corpos

é suave (o efeito do atrito gerando durante o contato das superf́ıcies é desprezado) e (viii)

a deformação é muito pequena (consequentemente, nao-linearidades na geometria devido

a largas deformações não são consideradas).

Figura 15: Diagrama esquemático de indentadores esférico e cônico indentando uma su-
perf́ıcie semi-infinita de módulo de Young E, indentacão δ = S0 − S e razão de Poisson
ν.

O modelo de Hertz tem sido extensivamente usado na literatura para determinação das

propriedades elásticas de células humanas em ensaios de tração, usando-se a microscopia

de força atômica. Para isso, é necessário desconsiderar algumas das premissas básicas

utilizadas no desenvolvimento da teoria de Hertz. Células são organismos que apresentam

uma enorme variedade de tamanhos e formatos e não podem ser considerados como um

meio semi-infinito. Não podem ser definidos como sólidos elásticos, pois são formadas de

uma membrana proteica, recobrindo o citoplasma ĺıquido, no qual estão imersas várias

organelas.

As células são organismos frágeis e, para indentá-las, é preciso aplicar forças da ordem

de nanoNewtons, para evitar que elas sejam destrúıdas pelas medidas. Finalmente, a

superf́ıcie das celulas é altamente irregular, fazendo com que a geometria do contato entre

o indentador (ponta do AFM) e ela seja desconhecida. Para minimizar esse problema, é

comum aderir esferas de vidro de tamanho micrométrico à ponta do AFM, a fim de obter

mais controle da geometria de contato (força por unidade de área aplicada na célula).

Utilizando-se pontas piramidais comuns, cujos tamanhos-padrão são sub-micrométricos,

perde-se controle da área de contato, aumentando-se enormemente a força por unidade de
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área no ponto de contato (a ponta do AFM possui área muito pequena), podendo induzir

respostas não-lineares na deformação do material.

A escolha entre adaptar indentadores esféricos ou cônicos/piramidais (pontas de AFM

comuns) anda lado a lado com uma relação de custo-benef́ıcio. Pequenas deformações são

suposições fundamentais do Modelo de Hertz. Esta condição pode ser facilmente violada

com pontas piramidais finas, t́ıpicas de uma ponta de AFM comum. Dimitriadis mostrou

que o uso de pontas de nitreto de śılico comum (raio efetivo da ponta da ordem de 100 nm)

pode causar deformações da ordem de 20% quando uma força de poucos nanoNewtons

é aplicada em amostras com módulo de Young variando entre 1 kPa e 100 kPa (valores

t́ıpicos de tecidos biológicos) [84]. Esse é considerado o limite a partir do qual efeitos

não-lineares surgem, invalidando a aproximação linear elástica.

O uso de pontas de AFM comuns leva a erros inevitáveis na estimativa das pro-

priedades elásticas das células. Por outro lado, as pontas comuns do AFM permitem

a obtenção de mapas elásticos detalhados de diferentes partes da célula com resolução

submicrométrica. A utilização de indentadores esféricos micrométricos (da ordem do ta-

manho da célula) não permite a obtenção de mapas detalhados de diferentes partes da

célula, sendo posśıvel apenas obter uma elasticidade média da mesma.

3.3 Nanoindentação com o AFM

Como já visto, através das curvas de força obtidas por meio das medidas AFM, pode-

mos extrair grandezas f́ısicas, tais como: elasticidade, adesão e viscosidade. Porém, essas

curvas de força não podem ser comparadas com nenhum gráfico de potencial de mesma

natureza, já que nelas estão presentes alguns fatores vinculados ao próprio equipamento,

como, por exemplo, a deflexão do cantilever decorrente das forças intermoleculares entre

a sonda e as moléculas da superf́ıcie indentada, bem como caracteŕısticas ligadas ao tipo

de rigidez da amostra (que pode ser pouco ou muito indentável).

Para interpretar as medidas de AFM utilizando esses modelos, as curvas de força

são analisadas em um dado intervalo da força aplicada à amostra. Para isso, os valores

de deflexão devem ser primeiramente convertidos em valores de força. Sabendo que os

cantilevers são considerados molas lineares para pequenas deflexões, a lei de Hooke pode

ser aplicada [85]:

F = kc · d, (3.14)
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Experimentalmente, a deflexão não é necessariamente nula quando o cantilever está

livre, ou seja, quando está fora de contato com a amostra. Isso pode ocorrer devido a

vibrações ou estresses no cantilever, que se deformará mesmo sem a atuação de forças

externas. Para tanto, um ajuste dos valores de deflexão, quando o cantilever está fora

da amostra, é realizado e subtráıdo dos valores totais de deflexão. Esse ajuste pode

ser facilmente obtido pelo cálculo da média da deflexão do cantilever livre da amostra.

Em prinćıpio, deveŕıamos encontrar um único valor de deflexão para essa região, porém,

devido ao rúıdo, o ajuste é melhor realizado por uma média. Então, a Eq. 3.14 fica:

F = kc · (d− d0). (3.15)

Em curvas de força para amostras muito ŕıgidas, se comparadas com a constante de

mola do cantilever, a deflexão d do mesmo será igual à altura z da amostra, assim:

z = d. (3.16)

Para o caso de amostras macias, que são deformadas pelo cantilever, a indentação δ

é dada pela diferença entre a altura z da base da amostra e a deflexão d do cantilever,

desse modo:

δ = z − d (3.17)

Novamente, ajustes devem ser considerados, deixando a Eq. 3.17 na forma:

δ = (z − z0)− (d− d0) = z − z0 − d+ d0, (3.18)

onde d0 é o ajuste da deflexão e z0 é a posição onde a sonda tocou a amostra pela primeira

vez.

Para se quantificar as propriedades elásticas de uma amostra, um intervalo de dados

da curva de força é analisado e um modelo apropriado para a análise deve ser escolhido.

O modelo que utilizamos é bastante simples, baseado no trabalho de Heinrich Hertz

[41], o qual foi ampliado por Sneddon [86]. O modelo de Hertz descreve a resposta elástica

de uma amostra infinitamente macia quando comparada ao indentador, que, nos casos

das sondas AFM, possui formato cônico ou parabólico.
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As Eqs. 3.19 e 3.20 descrevem a força aplicada por esse indentador de acordo com a

sua geometria:

Fcone =
2

π
· E

(1− ν2)
· δ2 tan(α), (3.19)

Fparabola =
4

3
· E

(1− ν2)
· δ 3

2

√
R, (3.20)

onde Fcone é a força necessária para deformar uma amostra elástica com um indentador

cônico, enquanto Fparabola é a força necessária para deformar uma amostra elástica com

um indentador parabólico. Para pequenas deformações, um indentador esférico pode ser

aproximado ao parabólico.

Na Eq. 3.19, a indentação é denotada por δ, E é a resposta elástica (módulo de

Young), ν é o raio de Poisson, α é o ângulo de abertura do cone e R é o raio de curvatura

da parábola (ou, para o caso da aproximação esférica R, será o raio dessa esfera). Quando

calculamos a elasticidade em células, consideramos a amostra virtualmente incompresśıvel

e o valor do raio de Poisson utilizado é 0.5 [87]. No nosso caso (sonda com geometria

cônica), combinando as Eqs. 3.18 e 3.19, obtemos:

z − z0 = (d− d0) +

����kc · (d− d0)(1− ν2)

( 2
π
· E tan(α))

, (3.21)

que é a forma matemática mais conveniente para se utilizar no modelo.

A maioria das quantidades na equação acima é conhecida ou pode ser obtida expe-

rimentalmente. A constante de mola kc e o ângulo de abertura α são fornecidos pelo

fabricante das sondas ou podem ser determinados no experimento [88]. Por exemplo, po-

demos determinar esses parâmetros através das dimensões das sondas, obtidas por meio

de imagens de microscopia de varredura eletrônica (SEM - Scanning Electron Micros-

copy), aplicando cálculos já conhecidos na literatura [89]. A deflexão d e a altura z são

as quantidades extráıdas das curvas de força obtidas com o AFM. O valor de d0 é obtido

pela média dos valores de d fora da amostra (geralmente os primeiros 100 nm). O módulo

de Young E, caracterizado por tensão versus deformação, ou seja, parâmetro mecânico

que proporciona uma medida da rigidez de um material, é a quantidade almejada no

modelo de Hertz. Esse coeficiente de elasticidade pode variar em torno de 100 GPa para

materiais muito duros, 100 MPa para poĺımeros e 1 MPa para materiais macios, como
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gel. Os valores t́ıpicos para células variam entre 1 a 100 kPa. A Tab. 2 mostra valores de

módulo de Young de materiais biológicos e outros.[77].

Tabela 2: Propriedades elásticas de diversos materiais. Adaptado de [77].

O procedimento para a obtenção do ponto de contato z0 é um pouco mais elaborado.

Em uma amostra ŕıgida, o ponto de contato separa dois regimes lineares com diferentes

inclinações na curva de força [Fig. 16 - (a), linha cont́ınua].

A partir desse comportamento, o ponto de contato pode ser obtido facilmente pelo

ajuste linear de cada um dos regimes ou calculando a curvatura, somente observando o

ponto de descontinuidade da curva. Porém, nas amostras macias, a deflexão aumenta dis-

cretamente a partir do ponto de contato, não existindo uma mudança viśıvel entre os dois

regimes. A curva ocorre de forma cont́ınua [Fig. 16 - (a), linha pontilhada]. Contudo, uma

segunda derivada poderia mostrar uma descontinuidade e, consequentemente, o ponto de

contato para amostras macias. Porém, em curvas com muito rúıdo, essa descontinuidade

passaria despercebida.

Outra forma simples (porém bastante eficaz) de se obter o valor do módulo elástico é

o ajuste da Eq. 3.21, tomando somente um intervalo de deflexão na curva de força (que

corresponderia à região de indentação) [48].

Além disso, tendo E como um parâmetro de ajuste, o ponto de contato z0 também

pode ser tomado como parâmetro. De fato, isso produz ótimos valores para z0, tornando

esse método o mais eficaz para a obtenção do ponto de contato na curva de força. A Fig.

17 ilustra esse método com mais detalhes.
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Figura 16: Diferenças nas curvas de força de amostras ŕıgidas e macias. Na curva de força
em (a), a deflexão do cantilever é traçada em função da altura da amostra. Em amostras
duras, as curvas de forças possuem dois regimes lineares distintos. No primeiro, a sonda
ainda não está em contato com a amostra e a deflexão é constante [viśıvel entre os pontos
1 e 2 na figura (a) e na posição 1 da figura (b)]. No segundo, a sonda toca a amostra
e a deflexão é proporcional a sua altura (entre os pontos 2 e 3a). Em amostras macias,
contudo, devido à deformação de sua superf́ıcie, a deflexão será suave, não evidenciando
os dois regimes [região da curva entre os pontos 2 e 3b em (a) e posições 2 e 3 em (b)]. A
resposta elástica da amostra levará a uma relação não linear entre a deflexão e a altura.
A diferença entre as curvas na figura (a) corresponde a indentação da amostra.
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Figura 17: Exemplo do procedimento de ajuste das curvas e obtenção de z0. A partir
dos dados experimentais (curva de x ), o ajuste da deflexão pode ser obtido pela média
de d na região reta da curva de força correspondente ao cantilever fora da amostra. O
intervalo de análise é definido pelos valores de d1 e d2. O modelo de Hertz é ajustado para
os valores do intervalo, resultando em valores de E e z0. Como pode ser visualizado no
gráfico acima, a curva ajustada se aproxima muito bem da curva experimental. O ponto
de contato encontrado está em torno de 610 nm. O módulo de Young encontrado para o
caso acima é E = 5100 Pa. Adaptado de [85].

Um intervalo de análise é escolhido com a definição de valores máximos e mı́nimos de

deflexão (d1 e d2), que correspondem a um intervalo de forças F1 e F2, dados por F1 = kc

. d1 e F2 = kc . d2. Isso também define um intervalo de análise em termos da altura z,

dados por z1 e z2. Pelo emprego de um ajuste quadrático, valores otimizados de E e z0,

que ajustam melhor os dados, são obtidos. Contudo, o valor de z0, na maioria das vezes,

é encontrado fora do intervalo de análise.

Existem duas principais vantagens nesse processo:

1) Devido ao ponto de contato ser obtido pelo ajuste de um intervalo de dados, as

posśıveis contribuições negativas do rúıdo serão eliminadas;

2) O fato de o intervalo de análise estar na região em que a sonda entra em contato

com a amostra faz com que o rúıdo possa ser considerado mı́nimo quando comparado à

região em que a sonda está livre da superf́ıcie.
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3.3.1 O Modelo FIEL (Force Integration to Equal Limits).

Esse modelo apresenta algumas vantagens sobre o modelo de Hertz. Os mapas obtidos

com o FIEL [90] não necessitam do conhecimento do ponto de contato inicial entre a sonda

e a amostra (zo), não requerem calibração da constante de mola do cantilever de AFM

e reduzem diferenças da geometria da sonda a um simples fator de escala geométrica. A

ênfase desse modelo é mostrar as diferenças e mudanças nas propriedades viscoelásticas

locais das amostras.

As curvas de força do AFM são coletadas pelo cálculo da deflexão do cantilever à

medida que a sonda se aproxima da amostra (no caso do microscópio que operamos, uma

vez que o movimento de aproximação é feito pelo scanner que está montado sob a amostra,

esta é que se aproxima da sonda, que permanece em repouso). Todas as curvas de força

obtidas para produzir os mapas no modelo FIEL devem ser coletadas no modo trigger
1. Nesse modo, a quantidade de força produzida pela sonda na superf́ıcie da amostra é

limitada a um determinado valor de deflexão ajustado pelo microscopista no momento da

medida.

Conforme já frisado, para amostras macias (células, por exemplo), a deformação delas

com o acréscimo de deflexão do cantilever resulta em uma região de contato não linear da

curva de força. A teoria descrita neste tópico requer que, nos dados das curvas de força

coletadas para obtenção de mapas, as contribuições elásticas da amostra predominem

sobre as viscosas.

Apesar das vantagens apresentadas sobre o modelo de Hertz, o FIEL não oferece dados

quantitativos sobre a elasticidade da amostra estudada, mas somente dados qualitativos

obtidos pela análise dos contrastes de cor nos mapas de elasticidade. Assim, teremos

sempre que analisar duas situações, como, por exemplo, comparar os mapas feitos com

esse modelo para células sadias e para células com algum tipo de anomalia.

A teoria desse modelo é baseada no cálculo do trabalho realizado pelo cantilever de

AFM ao indentar uma superf́ıcie de constante de mola local ks, o que é descrito pela Eq.

3.22:

ks =
1− ν2

πE
, (3.22)

onde ν e E são respectivamente o raio de Poisson e o módulo de Young da superf́ıcie da

1Quantidade máxima de deflexão do cantilever ajustada antes da medida de força.
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amostra.

Substituindo a equação acima por aquela já descrita pelo modelo de Hertz (Eq. 3.19),

obtemos a seguinte relação:

F = δ2
tanα

2ks
. (3.23)

Um par de curvas de força é obtido a partir da superf́ıcie da amostra nas posições P1

e P2. Usando o modo trigger e impondo que F1 = F2 nessas posições, temos que:

δ21
tanα

2k1
= δ22

tanα

2k2
, (3.24)

que se reduz a:

�δ1
δ2

�2
=

k1
k2

. (3.25)

A área sob uma curva de força vesus deflexão é o trabalho realizado pelo cantilever

em cada uma das posições consideradas (Fig. 18). Este trabalho é dado por:

w1 =
�

δ1

0
δ2
tanα

2k1
dδ = δ31

tanα

6k1
(3.26)

e

w2 =
�

δ2

0
δ2
tanα

2k2
dδ = δ32

tanα

6k2
, (3.27)

para os pontos P1 e P2 respectivamente.

O trabalho relativo, realizado pelo cantilever, ou a área relativa sobre as duas curvas

de força é dada por:

w1

w2
=

�δ1
δ2

�3k2
k1

, (3.28)

que de acordo com a Eq. 3.26 fica:
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Figura 18: O trabalho realizado pelo cantilever é diretamente proporcional à área sob a
curva de força, mostrada em cinza. Adaptado de [90].

�δ1
δ2

� 5
2 =

�k1
k3

� 5
3 , (3.29)

que substituindo na Eq. 3.28 temos:

w1

w2
=

�k2
k1

� 1
2 . (3.30)

Essa equação relaciona diretamente a área sob as duas curvas de forças com a razão

entre as constantes de mola nos pontos P1 e P2, elaborado para um grupo de curvas de

força para geração do mapa de contraste de elasticidade, ou seja, um mapa qualitativo da

elasticidade da amostra. Essa aproximação também abrange outras geometrias de sondas

de AFM (Tab. 3).

3.4 Viscoelasticidade

Recentemente, Mahaffy et al. e Alcaraz et al. propuseram um modelo bastante

elegante para extração das propriedades viscoelásticas de materiais biológicos imersos em

meio aquoso com uso do AFM [42, 91, 92, 93]. Esse modelo está representado na Fig.19.

O cantilever é representado por um oscilador unidimensional com uma massa efetiva meff
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Tabela 3: Comparativo da força aplicada e a área relativa para diversas geometrias de
sondas de AFM. Adaptado de [90].

e uma constante de mola kc. Nessas condições, a força sobre o cantilever F possui duas

componentes: a força aplicada pela amostra Fs e a força de resistência hidrodinâmica

devido ao fluido Fd. O deslocamento da amostra z resulta na indentação da amostra (δ)

e na deflexão do cantilever (d). A velocidade relativa entre o cantilever e a superf́ıcie da

amostra é v = δ̇. As variáveis z e d são medidas diretamente pelo AFM.

Para que este experimento seja realizado, é preciso que o cantilever seja posicionado

em contato com a amostra de tal maneira que haja uma indentação inicial δ0, sendo a

amostra colocada para se realizar um movimento harmônico, aplicando-se um sinal osci-

latório no piezo. Isso faz com que o piezo realize um movimento oscilatório com frequência

conhecida, permanencendo em contato com a amostra. Por sua vez, cantilever também

realiza um movimento oscilatório com a mesma frequência de oscilação do movimento da

amostra. Contudo, devido à viscoelasticidade da amostra, o movimento do cantilever es-

tará fora de fase em relação ao movimento do piezo. Esta diferença de fase é uma medida

indireta da viscoelasticidade da amostra, devendo ser determinada em amplo intervalo de

frequências de oscilação.

A equação do movimento do cantilever, que comporta-se como um oscilador harmônico

forçado, é dada por:

meff d̈+ kd = Fs + Fd (3.31)



64

force on a body moving close to a rigid plane wall.13

Moreover, an increase in drag force has been observed in
cantilever thermal noise analysis in liquid14,15 and in
cantilevers oscillating around its resonant frequency.2,16

Therefore, the distance dependence of drag forces must
be taken into account in contact force dynamic measure-
ments on soft samples.

The theoretical problem of the hydrodynamic drag on
a body close to a rigid wall has been fully addressed for
a sphere in lowReynolds numbers.17,18 In the case of a gap
distance (h) between the sphere and the plane wall much
smaller than the sphere radius (a), an analytical expres-
sion for the drag force has been derived as Fd ) 6!"a2v/
h,18where" is the liquidviscosityandv therelativevelocity
between the sphere and the liquid. Defining the drag or
damping factor as b(h)) 6!"a2/h the hydrodynamicdrag
is expressed as Fd ) b(h)v. In this spherical model, the
drag force is factorized into one term which accounts for
the tip-sample distance dependence and another term
accounting for the relative velocity. Since the viscous
friction between the cantilever surface and the liquid is
the main contribution to the drag force,19-21 the spherical
model may be extended to a more complex geometry like
the AFM cantilever by scaling the dimension of the body
and the distance to the substrate. It has been suggested
that the distance should be scaled by adding the effective
height of the tip (heff).2,15 Accordingly, the hydrodynamic
behavior of the AFM cantilever can be modeled as a drag
factor whose magnitude rises when approaching the
sampleasb(h))6!"aeff

2/(h+heff),whereaeff is the effective
radius of the cantilever and h + heff is the effective
separation of the cantilever. Assuming this scaled spheri-
calmodel, thedrag forceat contact (b(0))maybeestimated
by measuring b(h) at different cantilever-sample separa-
tions and extrapolating the data to h ) 0.

The aim of this work was to assess the effect of
hydrodynamic drag force on the cantilever in microrheo-
logical AFM measurements of soft samples in liquid.
Hydrodynamic drag forces of water on soft cantilevers
weremeasured in noncontact conditionswhen subjecting
a rigid substrate to low-amplitude sinusoidal oscillations
at different frequencies (1-200 Hz) and at different tip-
sample distances (0.2-3 µm). The drag factor dependence
on distance was fitted with the scaled spherical model.
Thedrag forceat contactwasestimatedas theextrapolated
drag factor at h ) 0.

Materials and Methods

HydrodynamicDragArtifact inMicrorheologicalAFM
Measurements of Soft Samples in Liquid. The effect of
hydrodynamic drag in contact microrheological AFM measure-
ments is modeled in Figure 1. The cantilever-tip system is
represented by a one-dimensional oscillator with an effective
mass (meff) and a spring constant (k).22 In these conditions the
force on the cantilever (F) has two main components: the force
applied by the sample (Fs) and the viscous drag force (Fd). The

displacement of the sample (z) results in sample indentation (#)
and cantilever deflection (d). The relative velocity between the
cantilever and the surface of the sample is v ) d#/dt. The
variables z and d are measured directly. On the other hand, F
and # are computed as F ) kd and # ) z - d. For soft samples,
d is small when compared with #. The equation of motion of the
cantilever is

Themicrorheological behavior of the sample canbe characterized
in the frequency domain with a mechanical transfer function
definedasHs(f))Fs(f)/#(f),5,9 whereFs(f)and #(f)are theFourier
transforms of Fs and #, respectively, and f is the oscillation
frequency.Hs(f) is a complexquantity for viscoelastic samples23,24

and is expected to exhibit the same frequency dependence as the
complexelasticmodulus.3,25,26 Similarly, theviscoelasticbehavior
of the liquid is characterized by the hydrodynamic drag transfer
function defined as Hd(f) ) Fd(f)/#(f). Transforming eq 1 to the
frequency domain and dividing by #(f)

Solving eq 2 for Hs(f)

whereH(f))F(f)/#(f) is theglobalmeasuredmechanical transfer
function and f0 is the resonance frequency of the cantilever (f02
) k/(4!2meff); f0 ! 10 kHz for the cantilevers used in this study).
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Figure 1. Mechanical model of the cantilever tip in contact
with a soft sample in liquid in a sample height modulation
setup. The cantilever is represented by a 1-D oscillator with
spring constant k and effectivemassmeff (spring-massmodel).
The sample displacement is produced by the piezoactuator.
The sample and liquid viscoelastic behavior are characterized
in the frequencydomainby theirmechanical transfer functions
Hs(f) and Hd(f).

meff
d2d
dt2

+ kd ) Fs + Fd (1)

(-4!2mefff
2 + k)

d(f)
#(f)

) Hs(f) + Hd(f) (2)

Hs(f) ) [1 - ( ff0)
2

]H(f) - Hd(f) (3)
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Figura 19: Modelo mecânico de uma sonda de AFM (cantilever + ponta) em contato
com uma amostra macia em meio aquoso. O cantilever é representado pelo oscilador
unidimensional com constante de mola k e massa efetiva meff (modelo massa-mola). O
deslocamento da amostra é produzido por um piezoatuador. O comportamento viscoso
da amostra e do ĺıquido são caracterizados no domı́nio das frequências, respectivamente,
pelas funções transferência Hs(f) e Hd(f). Retirado de [92].

Sabe-se que a amostra realiza um movimento oscilatório vertical, dado por z = z̄ exp iωt,

onde ω é a frequência angular do movimento e z̄ é a amplitude do movimento. O can-

tilever oscila com a mesma frequência, mas com um uma diferença de fase θ, tal que

d = d̄ exp i(ωt + θ), onde d̄ é a amplitude de oscilação do cantilever. É fácil perceber a

indentação do cantilever também oscila com a mesma frequência. Substituindo-se essas

quantidades na Eq. 3.31 e dividindo-se por δ(ω), obtemos uma equação no domı́nio das

frequências:

kc(1−
ω2

ω2
0

)
d(ω)

δ(ω)
=

Fs(ω)

δ(ω)
+

Fd(ω)

δ(ω)
, (3.32)

onde ω0 = (kc/meff )1/2 é a frequência natural de vibração do cantilever.

Essa quantidade pode ser obtida através da análise do vibração térmica do cantilever

(que será melhor detalhada no próximo caṕıtulo). Definem-se então H(ω) = kcd(ω)/δ(ω),

Hs(ω) = Fs(ω)/δ(ω) e Hd(ω) = Fd(ω)/δ(ω) como as funções transferência do sistema

cantilever -amostra, da amostra e da força hidrodinâmica, respectivamente. Finalmente,

a função transferência da amostra é dada por:
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Hs(ω) =

�

1− ω2

ω2
0

�

H(ω)−Hd(ω). (3.33)

No limite de baixas frequências, essa relação torna-se simplesmente:

Hs(ω) = H(ω)−Hd(ω). (3.34)

A função transferência do sistema é medida diretamente pelo AFM, e é dada por H(ω) =

kcd(ω)/[z(ω) − d(ω)] = kcT (ω)/[1 − T (ω)], onde T (ω) = FFT (d)/FFT (z). Portanto,

T (ω) é obtida através da razão entre as transformadas de Fourier (FFT ) dos sinais de

deflexão do cantilever, e do sinal aplicado no piezo. Vale ressaltar que para uma medida

precisa da viscoelasticidade da amostra é necessário que a diferenca de fase entre d(ω) e

z(ω) seja exclusivamente oriunda das caracteŕısticas intŕınsicas da amostra. É necessário,

portanto, eliminar qualquer diferença de fase introduzida pela eletrônica do AFM e pelo

piezo.

Para tanto, o procedimento adotado é o seguinte: realiza-se uma medida de vis-

coelasticidade com a ponta em contato com uma superf́ıcie dura, medindo-se a função

transferência T0(ω). Se o equipamento não introduzir nenhuma diferença de fase, todo o

movimento do piezo é instantaneamente convertido em deflexão do cantilever de forma

que d(ω) e z(ω) deveriam estar em fase e oscilar com a mesma amplitude. Contudo, isso

não é verdade. Uma diferença de fase β(ω), que é uma função do próprio equipamento,

é introduzida em todas as medidas. A funcão transferência do sistema é então corrigida

para eliminar β(ω), fazendo-se T (ω) → T (ω)/T0(ω).

O próximo passo é determinar a força hidrodinâmica Fd(ω) e sua respectiva função

transferência Hd(ω). O problema da resistência hidrodinâmica, atuando sobre uma esfera

perto de uma parede, já foi determinado no limite de baixos números de Reynolds [94].

A força hidrodinâmica sobre uma esfera de raio R se aproximando de uma superf́ıcie é

dada por Fd = b(h)v, onde b é o coeficiente de arrasto hidrodinâmico e v é a velocidade da

esfera. b(h) = 6πηR2/h, onde η é viscosidade do ĺıquido e h é a distância entre a parede

e a esfera. O função transferência correnpondente à força hidrodinâmica é dada por:

Hd(f) = 2πifb(h). (3.35)

Embora essa expressão seja válida somente para R >> h, Brenner generalizou esta ex-

pressão para qualquer valor de R/h [95, 96, 97]. De qualquer forma, essas expressões só são
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válidas no limite estacionário (baixas velocidades). A expressão de Reynolds foi adaptada

para cantilevers de AFM por Alcaraz [92], de tal maneira que b(h) = 6πηReff/(h+heff ),

onde Reff representa o raio efetivo do cantilever, heff é altura efetiva da ponta do canti-

lever e h+ heff é a separação efetiva entre o cantilever e a parede.

Alcaraz sugeriu uma forma elegante de determinar b(h) para diferentes valores de h,

de tal modo que esses valores podem ser extrapolados para h = 0, a fim de determinar,

de forma precisa, a força hidrodinâmica atuando sobre o cantilever em contato com as

amostras. Foi demonstrado que essa quantidade é importante, pois o coeficiente de arrasto

para h = 2 µm é subestimado em torno de 30-50%, o que certamente causará erros

substanciais na determinação das propriedades reológicas dos materiais.

Uma vez que a função transferência, no limite de baixas frequências, é dada pela Eq.

3.34, se vibrarmos o cantilever acima da amostra (sem tocá-la), a contribuição da amostra

será nula e a função transferência será totalmente oriunda da resposta hidrodinâmica no

cantilever (H(ω) = Hd(ω)).

Para baixas amplitudes de oscilação (quando comparadas com a penetração), a força

aplicada pela ponta pode ser aproximada, tomando-se o primeiro termo da sua expansão

em série de Taylor [91]:

F − F0 ≈
�3δ0tanθ

2

E

1− ν2

�
(δ − δ0). (3.36)

Expressando a Eq. 3.36 em termos do módulo de cisalhamento G = E/2(1− ν) [98],

temos:

G =
1− ν

3δ0tanθ

�F − F0

δ − δ0

�
. (3.37)

Essa equação pode ser transformada para o domı́nio das frequências por meio do

prinćıpio da correspondência [99], produzindo uma expressão para o G∗(ω):

G∗(ω) =
1− ν

3δ0tanθ

F (ω)

δ(ω)
. (3.38)

Na análise dos dados experimentais, G∗(ω) é separado nas componentes reais (em

fase) e imaginárias (fora de fase), onde G∗(ω) = G�(ω)+ iG��(ω). A componente G�(ω) é o

módulo de armazenamento, que é a medida da energia elástica armazenada e recuperada

por ciclo de oscilação. G��(ω) é o módulo de perda, que está relacionado com a energia
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dissipada por ciclo de deformação senoidal [100].

Para calcular o caráter sólido ou ĺıquido das células, a tangente de perda (loss tangent)

G��(ω)/G�(ω) foi obtida. Quando tal valor é (<< 1) ou (>> 1) temos um comportamento

sólido ou fluido respectivamente.
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4 Metodologia

As curvas de força obtidas com as medidas realizadas pelo AFM carregam inúmeras

informações a respeito das propriedades f́ısicas das amostras analisadas. Para extrair e

interpretar essas informações, é necessário o emprego de modelos teóricos adequados. Tais

modelos foram descritos no caṕıtulo anterior.

Neste caṕıtulo, serão elucidados, com mais detalhes, os métodos para obtenção das

curvas de força e aquisição de imagens em meio ĺıquido, a calibração da constante de

mola do cantilever de AFM utilizado (tal constante é necessária para obtenção do módulo

elástico do material), a preparação das células para tais medidas, as linhagens utilizadas,

as culturas das células e a metodologia para obtenção dos resultados no experimento de

viscoelasticidade e mobilidade.

4.1 Instrumentação e Modos de Operação

4.1.1 Principais Componentes

Existem muitos modelos diferentes de AFMs, mas os principais componentes de quase

todos são semelhantes: (1) uma ponta afiada montada em um cantilever flex́ıvel que atua

como uma mola; (2) um laser diodo, cuja luz é focalizada sobre a extremidade livre do

cantilever ; (3) um fotodiodo senśıvel a posicionamento, que detecta o laser refletido pelo

cantilever e (4) um scanner piezoelétrico, para o posicionamento da amostra em relação

à ponta, nas três dimensões ortogonais, x-y-z.

O componente mais importante aqui é o piezo de varredura (Fig. 20). Como as

células são estruturas relativamente grandes (várias dezenas de micrômetros de diâmetro

e vários micrômetros de altura), o intervalo de varredura deve ser adequado para essa

escala de tamanho. Os instrumentos t́ıpicos utilizados para imagens de células exibem

uma varredura lateral na faixa de cerca de 100 mm e uma ampla varredura vertical

de 10 mm ou mais. Nessas grandes extensões, piezos exibem uma variedade de não-
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linearidades, deformação, histerese e assim por diante. Um posicionamento reprodut́ıvel

só é posśıvel quando a posição do piezo é medida através de um sensor (normalmente um

sensor capacitivo) e controlado com o feedback eletrônico [83].

Figura 20: Esquema de funcionamento de um AFM. O scanner é o componente mais im-
portante, reponsável pelo posicionamento e controle de força preciso na amostra. Adap-
tado de [83].

4.1.2 Cantilevers

Cantilevers com sondas montadas estão dispońıveis em uma grande variedade de

materiais e dimensões. Dependendo do processo de fabricação, o material de que é feito

pode variar entre nitreto de siĺıcio amorfo ou siĺıcio cristalino. Para a investigação de

células, a caracteŕıstica mais importante é a dureza do cantilever. Uma vez que as células

são muito macias e delicadas, a quatidade de força aplicada deve ser minimizada, o que

implica o uso dos cantilevers mais macios dispońıveis.

As constantes de força (constantes de mola) mais comuns, usadas para fazer imagens

de células vivas, variam num intervalo de 10-30 mN/m. Uma constante de mola de 0.01

N/m equivale a 10pN/nm, de tal forma que uma deflexão de 1 nm corresponde a uma
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força de 10 pN, o que corresponde a somente o dobro da força gerada por um t́ıpico motor

enzimático (miozina por exemplo [83]).

Quanto mais preciso for o valor da constante de mola do cantilever, mais preciso é

o valor da medida de força. Como tais cantilevers são produzidos em larga escala por

métodos de wafers de siĺıcio, que limita a exatidão na obtenção de uma constante de mola

nominal fornecida pelos fabricantes. Dessa forma, em nosso trabalho, a constante de mola

kc foi determinada para cada cantilever pelo método descrito adiante.

4.1.2.1 Método para determinação da constante de mola de Cantilevers

Para a aquisição dos dados obtidos nesta tese, utilizamos sondas do tipo MLCT-

AUHW (Fig. 21) (MLCT, Veeco, Mannheim, Germany [101]), contendo seis cantilevers

com constantes de mola nominais que variam de 0.01- 0.5 N/m, dependendo do cantilever

escolhido. A constante de mola real foi medida por meio do método do rúıdo térmico (que

será melhor detalhado mais adiante).

Os cantilevers mais macios, utilizados em medidas biológicas, possuem um longo

comprimento (entre 200-320 µm) e baixa frequência de ressonância, que pode ser ex-

pressa como: ω (kc/meff )
1/2, onde meff é a massa efetiva do sistema. A frequência de

ressonância pode ser deduzida, aproximadamente, pelas dimensões geométricas do can-

tilever (comprimento, largura e espessura do braço), bem como as propriedades f́ısicas

do material (densidade e módulo de Young), que combinadas fornecem o valor de kc, em

fluido, onde a frequência de ressonância é muito menor. Isso se deve ao fato que durante

uma medida, o cantilever “arrasta” uma determinada quantidade de ĺıquido, aumentando

drasticamente sua massa efetiva meff .

A Fig. 22 mostra a vibração de um cantilever macio, em água, devido ao rúıdo

térmico. Tal rúıdo possui comportamento aleatório, guiado pelo movimento Browniano

do meio circundante. A partir da amplitude desse movimento, a constante de força do

cantilever pode ser determinada.

De acordo com o teorema da equipartição da termodinâmica estat́ıstica, cada grau de

liberdade (ou “modo”) de qualquer sistema possui uma energia média de:

�E� = 0.5kbT, (4.1)
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Figura 21: Imagem de microscopia de varredura eletrônica (MEV) da sonda MLCT-
AUHW utilizada neste trabalho (esquerda) e uma imagem individual do cantilever desta-
cando a ponta acoplada nele (direita). Essa sonda oferece seis variedades de cantilevers, os
quais diferem uns dos outros pelas dimensões e, consequentemente, alterando seus valores
de frequência e constante de mola. O braço mais longo, de geometria triangular, possui
comprimento de 320 µm, largura de 22 µm e espessura de 0.6 µm, e uma constante de
mola de somente 10mN/m. ). Retirado de [83].

onde os brackets �� denotam a média ponderada no tempo, kb é a constante de Boltz-

mann e T é a temperatura absoluta.

Supondo que o cantilever sofre, principalmente, deflexões devido às vibrações na

frequência de ressonância (modo principal), podemos estimar a constante de força a partir

das flutuações da posição da ponta:

�E� ∼ 0.5kc�d2�, (4.2)

onde �d2� é a média quadrada do deslocamento da ponta.

Combinando as Eqs 4.1 e 4.2, nós obtemos uma expressão apropriada para a constante

de mola kc [83]:

kc =
kbT

�d2� . (4.3)

No entanto, um cantilever possui mais de um grau de liberdade, exibindo modos de

deflexão e buckling correspondentes às altas frequências. Uma vez que o AFM detecta

contribuições de todos os harmônicos, a constante de força obtida pela Eq. 4.3 representa

uma subestimativa, devido à superestimação dos deslocamentos.

Para se obter um valor mais preciso da constante de força, precisamos olhar para a
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Figura 22: O gráfico inferior é um zoom dos dados obtidos no gráfico mais acima. O
trajeto da sonda é realizado em uma escala de tempo de 1 ms ou menos, o que corresponde
satisfatoriamente à frequência de ressonância apresentada da Fig. 23. A amplitude de
flutuação da ponta é de 0.5 Å (rms). A partir da Eq. 4.3, nós podemos determinar a
constante de mola em torno de 15 pN/nm. ). Retirado de [83].

densidade de potência espectral do sinal de deflexão (como uma função da frequência,

onde a potência de vibração é calculada como o quadrado da amplitude de vibração; Fig.

23). Esses gráficos mostram a intensidade da vibração a uma determinada frequência de

ressonância e em harmônicos mais altos em ar e em meio ĺıquido (água). A energia de

vibração em uma frequência de ressonância é calculada através da integração do pico ou

pelo ajuste da função modelo. Esse procedimento fornece uma constante de força de, por

exemplo, 20 pN/nm, em comparação com o valor de 15 pN/nm alcançado pela simples

estimativa obtida pela Eq. 4.3 e Fig. 22.

Podemos ver, a partir dos gráficos apresentados na Fig. 23, que a frequência de

ressonância de um cantilever cai drasticamente quando está imerso em água (ou outros

ĺıquidos), principalmente devido à adição na massa efetiva ocasionada pela água. Essa

adição de massa resulta em uma diminuição da frequência de ressonância, geralmente

por um fator de aproximadamente 3 [102]. No caso mostrado na Fig. 23, a frequência

de ressonância diminui de cerca de 6,5 kHz até 1,2 kHz. O correspondente aumento no
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tempo de resposta caracteŕıstico do cantilever limita a resolução temporal do AFM. Por-

tanto, o tempo necessário para a aquisição de imagens de uma célula ou de qualquer outra

medida é muito maior em ĺıquido do que no ar. Uma elevada frequência de ressonância

pode ser conseguida pela redução das dimensões dos cantilevers, que movimentam menos

água, diminuindo-se o valor da meff [103]. Esses cantilevers mais curtos foram disponi-

bilizados comercialmente recentemente e, assim, devido ao seu alto preço e dependência

de instrumentos apropriados, não têm sido amplamente utilizados ainda.

Figura 23: Densidade de potência espectral da vibração térmica de um mesmo cantilever
em ar e em água. A frequência de ressonância em ar é de aproximadamente 6.5 kHz, o
que pode ser claramente visto como um pico no gráfico de densidade de potência espectral
do sinal de deflexão. Os harmônicos mais altos também podem ser observados. Quando
o cantilever é imerso em água, a constante de mola não é afetada, contudo, uma vez que
o cantilever arrasta fluido enquando realiza seu ciclo, sua massa efetiva é aumentada e,
consequentemente, a frequência diminui para 1.2 kHz. A curva em azul é o ajuste dos
dados para o cálculo da energia de vibração desses respectivos picos, resultando em uma
constante de mola de 20 pN/nm. ). Retirado de [83].

4.1.3 Combinação do Microscópio Ótico Invertido e AFM

Para a realização de imagens de células vivas com AFM, uma combinação de um

microscópio ótico invertido com ele é bastante útil. O microscópio ótico permite o posi-

cionamento da ponta de AFM sobre a superf́ıcie da célula, até mesmo sobre uma região

particular da célula (Fig. 24). A imagem ótica também permite verificar a integridade e

morfologia da célula durante uma medida com AFM. Para aumentar o contraste e me-

lhorar a visualização, é muito importante que esse microscópio ótico possua constraste de
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fase, dispońıvel de forma combinada comercialmente [104].

Figura 24: Imagem do microscópio ótico acoplado ao AFM. A imagem acima é útil no
posicionamento da ponta sobre a amostra e também possibilita verificar a integridade da
mesma durante a medida. Retirado de [83].

Na presente tese, as imagens topográficas, mapas elastográficos e ensaios de viscose-

lasticidade foram realizadas por meio de um AFM (MFP-3D, Asylum Research, Santa

Barbara, CA, USA [104], Fig. 25) combinado com microscópio ótico invertido com con-

traste de fase (Axiovert 200, Zeiss, Oberkochen, Alemanha). Tal microscópio (situado no

Departamento de Biof́ısica, chefiado pelo prof. Dr. Manfred Radmacher, na Universidade

de Bremen (Bremen, Alemanha) é equipado com microscópio ótico invertido com moni-

tor acoplado, que possibilita a visualização da amostra durante o experimento e melhor

posicionamento da ponta de AFM sobre a mesma, scanner com ampla varredura lateral,

que torna possivel imagens de dezenas de micrômetros e porta amostra com capacidade

para o posicionamento de uma placa de Petri.

Tais placas de Petri foram montadas no AFM com o aux́ılio de um suporte de alumı́nio

homebuilt, sendo fixadas nele com graxa para medidas em vácuo. O suporte foi fixo na

base do AFM com o aux́ılio de imãs (Fig. 26). O AFM foi colocado em uma caixa

de polimetilmetacrilato (PMMA), para manter a atmosfera a 5% CO2, em temperatura

ambiente, com o aux́ılio de um sensor de CO2 e um contrador que manteve a liberação

desse gás dependendo da concentração do mesmo dentro da caixa . A quantidade de meio

de cultura contida nas placas de Petri foi reduzida até que o montante final fosse aquele
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Figura 25: A imagem acima mostra o AFM utilizado na aquisição das medidas realizadas
nesta tese. Os números na foto destacam: (1) v́ıdeo para monitoramento da amostra;
(2) controladora de CO2; (3) microscópio ótico invertido; (4) base do scanner de ampla
varredura; (5) mesa suspensa por um motor, auxiliando na eliminação de rúıdos mecânicos
durante a obtenção da imagem e (6) câmara de controle de atmosfera.

suficiente somente para formar um menisco com o tipholder do equipamento.

Todo o microscópio foi posicionado em uma placa de granito que está presa em cor-

das de borracha resistentes e suspendido por meio de um motor posicionado no teto do

laboratório a fim de evitar vibrações durante as medidas.

4.2 Modos de Operação

4.2.1 Modos de Imagem

Para a obtenção de imagens topográficas, a sonda é aproximada da amostra sob

contato cont́ınuo ou intermitente (Fig. 27), varrendo assim a sua superf́ıcie.

No modo contato de varredura, a força atuante é repulsiva e o cantilever, em geral em

V , deve ser mole (ou seja, de baixa constante elástica) para que se consiga uma boa flexão

sem deformar a amostra. Para fazer imagens de amostras biológicas macias em modo
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Figura 26: Suporte para posicionar uma placa de Petri no MFP-3D. Tal suporte é fixo na
base do AFM com o aux́ılio de imãs.

contato, os cantilevers mais flex́ıveis são ideais, pois dobram sem deformar a superf́ıcie da

amostra. Eventualmente, podem ser utilizados cantilevers duros que, entretanto, devem

ser operados em baixas taxas de força. Em tal hipótese, durante a aproximação da sonda,

o cantilever é puxado fortemente para a superf́ıcie, podendo danificá-la se a amostra

for macia. As medidas com AFM no regime de contato exploram fundamentalmente as

forças de repulsão ı́on-́ıon, que decaem rapidamente com o aumento da separação sonda-

superf́ıcie [105].

No modo de contato intermitente ou tapping mode (Fig. 28), o cantilever oscila numa

frequência próxima de sua frequência de ressonância, enquanto é feita a varredura sobre

a amostra. A sonda é aproximada até que ela começa a realizar um contato intermitente

com a superf́ıcie. Esse modo tem a vantagem de permitir a visualização de amostras

que não aderem muito bem ao substrato, pois com ele pode reduzir (e até eliminar) a

influência de forças laterais aplicadas à amostra [106]. Uma vez que o contato com a

amostra é apenas intermitente, há um atrito despreźıvel entre a sonda e a superf́ıcie, e,

portanto, não há avarias provenientes de forças laterais, o que é ideal para obtenção de

imagens morfológicas em materiais biológicos.

Além disso, a amplitude de oscilação é fixa e suficientemente alta, de forma que,

quando a sonda toca na superf́ıcie, o cantilever deve ter suficiente força restauradora

(devido à deflexão) para impedir que a sonda fique presa na camada de contaminação

(pelas forças de menisco ou eletrostáticas) presentes nas medidas feita ao ar. Na Biologia,

o tapping em ĺıquidos é o meio de operação mais utilizado para obtenção de imagens
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Força

Distância

Força
repulsiva
(contato)

Força
atrativa
(não contato)

(1)

(2)

Direção da
varredura

Direção da
varredura

(1) (2)modo contato modo tapping

Figura 27: Modos de operação básicos em AFM. O gráfico mostra o potencial de interação
entre a sonda e a amostra, evidenciando: (1) o regime atrativo em que a sonda opera no
modo contato, varrendo a amostra lateralmente e (2) o modo contato intermitente ou
tapping, em que a sonda varre a amostra oscilando sobre a mesma, abrangendo regimes
atrativos e repulsivos. Podemos observar também que a deflexão do cantilever muda em
cada modo de operação, representado nesta figura pela posição do laser no fotodetector
para cada caso.

topográficas [85] . A cada ciclo, a ponteira toca a amostra e as mudanças na amplitude e

fase do cantilever causadas por esta interação são utilizadas para produzir a imagem. A

amplitude da oscilação decai na medida em que a sonda vai se aproximando da amostra.

Isso acontece mesmo levando-se em conta a existência do grande amortecimento produzido

pelo atrito viscoso.

4.3 Métodos para Obtenção das Curvas de Força.

4.3.1 O Force Plot

O interesse da comunidade biof́ısica na potencialidade do AFM não se limita somente

na obtenção de imagens em alta resolução, mas também engloba a possibilidade de estudar

forças intra e intermoleculares, além de propriedades mecânicas de sistemas vivos. A

ferramenta operacional escolhida para esta investigação é a curva da força [107].

As medidas de força podem ser obtidos por três métodos mais conhecidos de interação

da sonda de SPM com a amostra analisada: o mais básico, conhecido por Force Plot, útil
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Figura 28: Variação da amplitude de oscilação em função da aproximação ponteira-
amostra.

no processo de melhora dos parâmetros de imagens; a técnica de Force Volume (um con-

junto de Force Plots igualmente distribúıdos sobre uma superf́ıcie) e o Force Modulation,

que fornece a medida da dureza de um material.

A melhor forma de se trabalhar em microscopia é conhecendo as condições da su-

perf́ıcie da amostra antes que a sonda nela esteja engatada para começar a varredura.

Contudo, especialmente lidando-se com distâncias em nanoescalas, o ideal torna-se im-

posśıvel: primeiro deve-se interagir com a superf́ıcie para então caracterizá-la. Seguindo

esse racioćınio, um meio de interagir cautelosamente com a superf́ıcie no momento da

varredura é começar com o método de Force Plot, a fim de otimizar os parâmetros que

são aplicados na varredura da amostra de interesse. Porém, até mesmo esse procedimento

requer uma avaliação inicial da superf́ıcie da amostra, reafirmando o fato que o processo de

pesquisa com SPM alcança melhores resultados quando se efetua o procedimento padrão

de engate entre sonda-amostra.

De forma resumida, a sequência natural de procedimentos para otimizar as medidas

de SPM é:

1) Começar os procedimentos de engate sonda-amostra com os parâmetros padrões

(geralmente aqueles que são fornecidos pelo fabricante) e iniciar a varredura;

2) Ir para o modo de força (Force Mode) e realizar um procedimento de Force Plot a
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fim de obter uma curva de força ideal, ajustando parâmetros, tais como a quantidade de

força limite que se deseja aplicar sobre aquela amostra (trigger value) e a sensitividade da

sonda (deflexão do cantilever medida a partir da voltagem do fotodetector para as curvas

de força), a fim de determinar a inclinação da região de contato;

3) Por fim, retornar para o modo de imagem (Image Mode). Nesse momento, a sonda

é re-engatada e uma imagem otimizada se inicia.

Um Force Plot é um meio de observação da interação sonda-amostra que produz

informações relativas à sonda e ou à amostra. A realização desse procedimento não so-

mente fornece dados de interações locais de força, mas também previne danos causados

pela sonda na amostra e fornece orientações para obtenção de imagens otimizadas. É

geralmente realizado em modo contato de varredura, com sondas de baixas constantes

de mola, capazes de sentir forças atrativas e repulsivas. O resultado da realização desse

procedimento é a curva de força já mencionada (Fig. 3).

4.3.1.1 Interpretando uma medida de Force Plot

Esse procedimento correlaciona caracteŕısticas da superf́ıcie, tais como adesão, dureza,

forças de camadas, entre outras. Por tal motivo, o microscopista deve saber interpretar os

gráficos de força relacionando a deflexão do cantilever com as posśıveis forças que devem

atuar no sistema em comento. Na Fig. 29, temos alguns exemplos de diferentes Force

Plots, mostrando diversas interações sonda-amostra [108]

4.3.2 O Force Volume

Devido à grande maioria das superf́ıcies analisadas com AFM não serem homogêneas,

faz-se mister coletar um elevado número de curvas de força sobre as superf́ıcies, com o

intuito de se obter uma análise completa da quantidade de força que atua em cada ponto.

Por exemplo, a utilização de uma sonda eletricamente carregada para investigar uma

superf́ıcie com śıtios carregados permite localizar e caracterizar esses śıtios na superf́ıcie.

Isso seria extremamente dif́ıcil utilizando-se a modalidade Force Plot, pois com esse

método não conseguimos precisar ou controlar o local na superf́ıcie de que se deseja obter

a curva de força.

Atualmente, coletar um conjunto de curvas de força igualmente distribúıdas em um

intervalo de varredura é posśıvel por meio da técnica de imagem de volume de força (FV

- Force Volume Imaging) (Fig. 30) [109].
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Figura 29: Exemplos de Force Plots em substratos com diversas interações sonda-amostra.
Retirado de [108].

Uma curva de força simples é obtida pela aproximação e retração da sonda de AFM

a um só ponto da superf́ıcie da amostra. O volume de força contém uma disposição de

curvas de força sobre uma área inteira da amostra. Cada curva de força é medida em

uma determinada posição x-y da amostra. As curvas de força de um conjunto de pontos

x-y são combinadas em uma disposição tridimensional constituindo um “volume” de força

(Fig. 30). O valor de um ponto (x, y, z ) no volume de força corresponde à deflexão (força)

do cantilever nessa posição do espaço.

A técnica de FV é usualmente obtida em modo contato e pode ser coletada em qual-

quer ambiente, como ar ou ĺıquido. Quando a sonda estabelece contato com a superf́ıcie

durante o ciclo da curva de força, o ponto de contato propicia a imagem topográfica da

amostra. Esse ponto pode ser usado para produzir uma imagem de altura da superf́ıcie

com baixa resolução lateral, o que pode ser extremamente útil quando tentamos indivi-

dualizar os dados das forças de interação da imagem topográfica. Uma vez que a sonda

não é “arrastada” sobre a amostra para produzir a imagem, as forças laterais, que podem

danificar a amostra, tornam-se muito pequenas.

Existem diversos métodos para investigar os dados tridimensionais produzidos pela

imagem de FV. Por exemplo, um simples clique em um pixel que corresponde a uma

posição x-y sobre a imagem de volume de força da superf́ıcie analisada mostra a curva
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Figura 30: Curvas de força em um procedimento de FV. Um conjunto de curvas de força
regularmente espaçadas produz uma informação de força tridimensional. Adaptado de
[109]

de força individual correspondente a esse pixel. Cortes horizontais da imagem de FV

estão dispońıveis nessa técnica, mostrando a distribuição dos valores de deflexão em cada

posição z do piezo (Fig. 31).

A maioria das imagens de FV é realizada com sondas de AFM convencionais. Con-

tudo, sondas modificadas por tratamentos qúımicos ou pela anexação de part́ıculas e

moléculas permitem que uma grande quantidade de interações em nanoescala seja inves-

tigada, gerando mapas eletrostáticos [48], de adesão [77] e de elasticidade [43].

A adesão entre a sonda e amostra pode ocorrer por inúmeras razões. Sob condições

ambiente de varredura, a presença de efeito de capilaridade entre a sonda e a camada

de umidade ou contaminação da amostra é predominante na origem de adesão. Mapas

de adesão podem ser utilizados para estudar a distribuição de regiões hidrof́ılicas ou hi-

drofóbicas em uma superf́ıcie, diferindo na quantidade de hidratação e consequentemente,

adesão (Fig. 32) [110].

As curvas de volume de força também são utilizadas para investigar as propriedades

elásticas dos materiais através da medida da força necessária para indentar ou deformar

a superf́ıcie. O FV pode, destarte, produzir mapas de microelasticidade que mostram a

variação local da rigidez da amostra (Fig. 33).

Diferentes processos de fabricação e tratamento de materiais podem resultar em hete-

rogeneidades de suas superf́ıcies, produzindo diversos valores de módulo elástico sobre ela.



82

Figura 31: Cortes horizontais através dos dados de volume de força, mostrando a distri-
buição dos valores de deflexão em cada posição em z. Retirado de [109].

Os mapas de elasticidade podem auxiliar na identificação desses defeitos. Similarmente,

medidas de elasticidade em células biológicas podem mostrar mudanças na rigidez dessas

células ocasionadas por diversos fatores, podendo localizar, por exemplo, reorganizações

em citoesqueletos e os diversos componentes celulares [43].

Interações eletrostáticas entre duas superf́ıcies em ĺıquido podem ser investigadas com

o aux́ılio de excelentes modelos teóricos, que predizem a força que atua quando uma

part́ıcula carregada se aproxima de uma superf́ıcie também carregada. As curvas de força

de uma sonda carregada, interagindo com uma superf́ıcie carregada, podem ser ajustadas

a esses modelos, fornecendo informações das propriedades eletrostáticas da superf́ıcie. O

conhecimento da densidade de carga de uma superf́ıcie pode, por exemplo, fornecer dados

sobre o comportamento de adsorção de interfaces heterogêneas, bem como auxiliar na

caracterização de domı́nios em membranas e estruturas biológicas [48] (Fig. 34).

Em nosso trabalho, os mapas de volume de força obtidos para análise da elasticidade

das células em estudo possuem resolução de 20 x 20 curvas de força, ou seja, 400 curvas de

força igualmente distribúıdas sobre toda a região analisada. Um grande número de curvas

de força produz mapas com resolução de qualidade superior, porém, devido ao longo tempo

de aquisição dessas curvas e constante dinâmica da célula, mapas com alta resolução se

tornam inviáveis. Por esse motivo, a resolução de 20 x 20 foi estipulada, pois se produzem

mapas com resolução e tempo de aquisição viáveis. Tais curvas de força foram obtidas
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Figura 32: As imagens (a) e (c) mostram a topografia de blocos de poĺımero SBR-PMMA
(tamanho 7 x 7 x 0.03 µm3 )e SBS-PMMA (tamanho 10 x 10 x 0.08 µm3) respectivamente.
As imagens (b) e (d) mostram os seus respectivos mapas de adesão. Retirado de [110].

no modo trigger relativo, ou seja, todas as curvas de força possuem a mesma deflexão

máxima pré-estabelecida (variando de 100-300 nm, dependendo da medida escolhida).

Para aquisição de imagens topográficas, usamos o modo de força constante. Nesse

modo, o feedback loop controla a altura Z do piezo mantendo (tanto quanto posśıvel) a

deflexão do cantilever constante, e, em simultâneo com a topografia, é posśıvel obter uma

imagem de deflexão que pode ser considerada aproximadamente uma derivada direcional

da topografia da amostra.

Quanto à espectroscopia de força, a força aplicada é proporcional à deformação,

através da constante de mola do cantilever. A sensitividade (necessária para conver-

ter a voltagem aplicada ao piezo em deflexão do cantilever com unidades de nanômetros)

foi determinada em uma região da placa de Petri desprovida de células, a partir de uma

curva de força versus distância.
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Figura 33: (a) Imagem de altura de células de cardiócitos de galinha obtida por meio de
FV. (b) Mapa de elasticidade da mesma célula constrúıdo com dados do FV. Os pixels
mais claros mostram regiões de maior rigidez na célula. Retirado de [111].

4.4 O Sistema em Estudo

4.4.1 Determinação das Linhagens Célulares.

O interesse de investigar células canceŕıgenas, utilizando as ferramentas do AFM, foi a

idéia base para esse trabalho. Com a finalidade de estabelecer uma assinatura mecânica da

linhagem escolhida e ter um parâmetro de comparação para estes dados, se fez necessária

a escolha de uma linhagem “controle”, ou seja, uma linhagem celular não tumorigênica.

Além disso, para evitar qualquer influência nos valores de elásticidade devido à diferenças

entre as linhagens, alguns parâmetros foram impostos (por exemplo, mesma morfologia,

ou seja, as linhagens em comparação devem ser provenientes do mesmo órgão). Além da

comparação com uma linhagem controle, também se mostrou interessante a comparação

entre diferentes tipos de câncer.

Escolhemos três linhagens para este estudo, que foram adquiridas no banco de células

alemão (CLS - Cell Lines Service) [113], todas com morfologia epitelial, com crescimento
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Figura 34: (a) Imagem de densidade de carga de um protozoário e (b) de uma hemácia.
Tais imagens revelam uma distribuição de carga positiva na região apical do protozoário
P. falciparum e uma distribuição negativa em sua superf́ıcie. Já a superf́ıcie do eritrócito
é carregada negaticamente, indicando que tal distribuição de carga pode contribuir para
a forma como esse protozoário invade a célula. Retirado de [112].

em monocamada e provenientes de rim humano. São elas: RC-124 (célula epitelial de rim

humano - linhagem não tumorigênica), A-498 (célula epitelial de rim humano - carcinoma)

e ACHN (célula epitelial de rim humano - adenocarcinoma) (ver Apêndice A).

4.4.2 Culturas das Células

Todas as células foram cultivadas no mesmo meio de cultura, reduzindo os fatores

que poderiam contribuir na diferenciacão mecânica delas. O meio de cultura utilizado foi

MEM Eagle (MEM, Biochrom, Alemanha [114]) suplementado com 2mM de L-Glutamina,

1mM de piruvato de sódio e aminoácidos não essenciais (NEAA), 1% de penicilina e

estreptomicina e 10% de soro bovino fetal (FCS, Biochrom).
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As células foram encubadas em estufas com temperatura de 37◦C e atmosfera de 5

% de CO2. Tais células foram cultivadas em placas de Petri plásticas (Nunclon 947039

& 9407395, Rochester, NY, USA [115]), e implantadas em torno de um dia antes dos

experimentos com AFM.

No dia de cada experimento, o meio de cultura foi trocado com a finalidade de remover

quaisquer células ou part́ıculas que estivessem suspensas no mesmo, evitando que tais

part́ıculas se prendessem ao cantilever e, por conseguinte, impedissem a realização desse

experimento.

4.5 Metodologia para Aquisição dos Dados de PRBS

Para esse experimento, o prinćıpio de aquisição de dados de elasticidade é alterado e

o AFM deixa de trabalhar no modo estático para trabalhar no modo dinâmico [42]. A

sonda de AFM passa a vibrar acima da amostra com frequências que variam de 0.1 até

1600 Hz (aproximadamente 32.000 valores de frequência).

Em nosso experimento, nenhum equipamento adicional (como lock-in e geradores de

sinal) foi utilizado. A alteração foi feita por meio de um código escrito para o software

IgorPro.

Cada “ciclo” em que a ponta vibra sobre a amostra dura 10 segundos e possui ampli-

tude de vibração de 20 nm. Foram analisadas 10 células de cada linhagem, e para cada

célula, 6 “ciclos” foram realizados em diferentes alturas. Para se ajustarem os valores de

altura, uma curva de força é adquirida antes e depois de cada medida (a curva depois nos

ajuda a verificar casos de drift no piezo do AFM e integridade da célula naquele ponto).

Uma em cada uma das 6 medidas realizadas para cada célula 1 é sobre o substrato.

Isso foi feito para que, com o aux́ılio dessas medidas, pudessemos “subtrair” as frequências

correspondentes ao rúıdo do equipamento e térmico do cantilever. Além disso, algumas

dessas medidas são realizadas distantes da superf́ıcie da célula para que a resistência

hidrodinâmica no cantilever seja descontada. O cálculo desse arraste hidrodinâmico foi

feito de acordo com a referência [92].

Os resultados obtidos são em termos dos módulos de perda e armazenamento de cada

uma das linhagens (G� e G��), de acordo com a teoria descrita no Cap. 3.
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4.6 Metodologia para Aquisição dos Dados de mobi-
lidade

As células epiteliais foram cultivadas em placas de cultura de 12 poços em uma con-

centração de 5 x 104 células/ µl por poço e cultivadas em MEM Eagle com 10% soro fetal

bovino (SFB).

Quando as culturas se tornaram confluentes (cerca de 2 dias após a implantação das

células), realizamos uma lesão na camada confluente unicelular com o aux́ılio de um cell

scraper (Fig. 35), pressionado contra o assoalho da placa de cultura, cortando a camada

de células e marcando a placa.

Figura 35: Cell scraper utilizado para cortar a camada de célula no experimento de
migração celular.

O scrap foi então movido cuidadosamente e o meio de cultura foi trocado a fim de

remover as células que foram destacadas do substrato. As células foram lavadas por duas

vezes com PBS para a remoção de material celular deslocado, adicionando meio de cultura

(com 5% SFB).

Os poços foram digitalmente fotografados em 0h e 24h de incubação. O número de

células que cruzaram a linha de migração (linha demarcada) foi contado.



88

4.7 Metodologia para Aquisição das Imagens de Mi-
croscopia Confocal

Para esse experimento, 200 µl de meio de cultura contendo 5 x 104 células/ µl foram

depositados em lâminas de microscopia de 8 poços, mostradas na Fig. 36 (BD Falcon,

BD NJ, USA [116]). Após 24 horas, as células foram fixadas com glutaraldéıdo 2% e

formaldéıdo 0,4% e permeabilizadas com Triton X-100 0,5 %, permitindo a marcação com

os fluoróforos (o núcleo foi corado com DAPI. Faloidina com Alexa Fluor 488 foi utilizada

para identificar protéına actina F do citoesqueleto).

Figura 36: Lâminas de cultura de células utilizadas no experimento com o microscópio
confocal. A cada dois poços, a cultura de uma mesma linhagem foi depositada.

As imagens de fluorescência das células foram adquiridas com um microscópio con-

focal LMS 710 (Carl Zeiss AG, Alemanha) situado no Departamento de Medicina da

Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os resultados para todos os experimentos realizados com as metodologias aqui apre-

sentadas são mostrados nos próximos caṕıtulos.
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5 Elastografia de Células

Canceŕıgenas

Neste caṕıtulo, apresentamos os resultados de elasticidade obtidos para as três li-

nhagens celulares aqui estudadas. Mapas de dureza e histogramas de módulo de Young

obtidos a partir de curvas de força produzidas sobre as células são utilizados para com-

parar a elasticidade local dessas células e para elucidar o comportamento elástico das

linhagens tumorigênicas, utilizando-se uma linhagem normal como controle.

5.1 Determinação de E a partir das Curvas de Força

A Fig. 37 mostra imagens de AFM no modo deflexão de células de cada uma das linha-

gens utilizadas neste estudo. Com o aux́ılio dessas imagens, somos capazes de identificar

diferentes regiões da célula (por exemplo, o lamelipodium), além de evidenciar algumas

caracteŕısticas da mesma (como a rede do citoesqueleto).

Porém, como já discutido, as maiores potencialidades do AFM não se encontram em

suas imagens topográficas em si, mas na sua capacidade de combinação das imagens com

tantas outras caracteŕısticas f́ısicas de amostras.

A Fig. 38 mostra um mapa qualitativo da dureza de uma célula da linhagem RC-124

(mapa de slope).

O mapa mostra a variação de slope de cada curva de força obtida sobre as células. A

escala do mapa indica a mudança na dureza das células de acordo com a região da mesma.

A região mais macia é aquela que compõe o núcleo das células.

A partir desses mapas, podemos extrair uma “assinatura” mecânica da amostra ana-

lisada. O gráfico na Fig. 39 mostra o histograma dos valores de slope correspondentes ao

mapa da Fig. 38. Para esse histograma, temos essencialmente dois picos: o mais à direita,

cujo valor é em torno de 1 (superf́ıcie infinitamente dura), representado pelo substrato.
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Figura 37: Imagens de alta resolução de células de cada uma das linhagens apresentadas
neste estudo. Nota-se que, por meio dessas imagens, é posśıvel distinguir as regiões
da célula, visualizar caracteŕısticas (como o citoesqueleto, por exemplo), além de obter
maiores informações sobre a morfologia dessas células.

Esse pico é essencial na verificação da sensitividade1 do piezo. Se, após a análise da in-

clinação das curvas, não estiver em torno de 1, uma re-calibração dos valores é necessária,

deslocando toda a distribuição até que o pico seja representado pelo valor correto (Fig.

40).

Os valores situados mais a esquerda do gráfico correspondem aos valores de slope sobre

a célula, que geralmente se distribuem entre 0.1 e 0.6. Baseados nesse intervalo, retiramos

a média dos valores para comparação entre as linhagens, como mostraremos mais adiante.

Outro resultado obtido a partir das curvas de força, porém utilizando a teoria de Hertz

(descrita no Cap. 3), é o valor do módulo elástico (ou módulo de Young) das células. As

Figs. 41, 42 e 43 mostram as curvas de força referentes aos pontos destacados no mapa

1Quantidade de movimento produzida pelo piezo para uma dada quantidade de voltagem. Esse item
descreve a amplitude vibracional do cantilever para o deslocamento Z do piezo. Ele é calculado pela
medida da slope da amplitude RMS versus a voltagem em Z quando a ponta está em contato com a
amostra.
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Figura 38: (a) Imagem de deflexão correlacionada com o (b) mapa de slope. Observando-se
ambos (imagem e mapa), podemos analisar a dureza da célula em suas diferentes regiões.

de slope para cada célula. O valor do módulo de Young para cada ponto individualmente

também é viśıvel no gráfico.

A partir da análise das curvas individuais, um comportamento já pode ser obser-

vado: as células das linhagens neoplásicas (A-498 e ACHN) apresentam, no geral, módulo

elástico menor que a célula proveniente do organismo sadio (RC-124).

Outra forma útil de se visualizar o comportamento elástico (porém variando com a

indentacão da sonda) sobre a célula é por meio dos gráficos apresentados nas Figs. 41,

42, 43. Para as regiões mais periféricas da célula, o valor de E cresce com o valor de δ.

Os gráficos de F × δ nos mostram o comportamento elástico da célula com a profun-

didade de indentação da sonda de AFM na mesma. Tomando-se uma curva de força no

centro de uma célula de cada linhagem, observamos a força necessária para produzir uma

determinada indentação (Fig. 44). No mesmo gráfico, também observamos a validade do

modelo verificando o quão próxima é a curva fitada da curva experimental.

Note-se que a força necessária para produzir a mesma indentação deve ser bem maior

na linhagem normal. Entre as linhagens de câncer, observamos o mesmo comportamento:

a célula de adenocarcinoma possui menor módulo de Young que a célula de carcinoma.

Em cada ciclo para a obtenção dos gráficos de deflexão vesus altura, temos uma curva

de aproximação e uma curva de retração (Fig. 45).

Como já descrito no Cap. 2, a histerese observada entre as curvas de aproximação e

retração se deve basicamente ao comportamento viscoelástico da célula. Motivados por
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Figura 39: A imagem acima mostra um histograma de slope e seu respectivo mapa. Tal
histograma é uma “assinatura” mecânica das células analisadas. Para cada intervalo da
distribuição no histograma, temos associada uma região da imagem.

essa diferença entre as curvas, calculamos o valor de E a partir das curvas de aproximação

e retração, individualmente, da média dos valores das duas curvas e, por fim, da diferença

entre elas, com a finalidade de observar o comportamento de E para cada um desses casos.

5.2 Análise Estat́ıstica das Curvas de Força

A análise de todos esses dados foi produzida na forma de mapas, com aproximada-

mente 400 curvas de força igualmente distribúıdas sobre a região analisada em cada mapa,

a fim de produzir uma estat́ıstica mais robusta. Além disso, um conjunto de aproxima-

damente 40 células de cada linhagem foi analisado utilizando essa grande quantidade de

curvas.

A Fig. 46 mostra o conjunto de resultados obtidos para as curvas de aproximação,

retração e média, a partir de todas as medidas realizadas para cada linhagem.

Utilizamos, como parâmetro comparativo, o valor do ajuste Gaussiano referente à

célula e a média ponderada dos valores referentes à mesma (que nos fornece o centro de

massa dessa distribuição). Para cada histograma, definimos os seguintes critérios:

1) mapas de módulo de Young das curvas de aproximação e retração e average: médias

dos valores até aproximadamente 100 kPa (intervalo definido na literatura de valores de

elasticidade sobre células);
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Figura 40: Re-calibração dos dados de slope. O gráfico mais acima mostra o histograma
com o pico referente à placa de Petri com valor diferente de 1. Após a calibração dos
valores dessa distribuição, temos os valores de slope ajustados, como mostra o gráfico
mais abaixo.

2) mapas de diferença do módulo de Young : média sobre todos os valores;

3) mapas de slope: média dos valores até aproximadamente 0.6.

As tabelas 4, 5, 6 mostram os valores E utilizando os parâmetros comparativos des-

critos acima. Os valores utilizados para o cálculo da média ponderada mostrados nessas

tabelas podem ser acessados no Apêndice B.

Todos os dados até aqui apresentados foram obtidos a partir de curvas de força com

valor de trigger threshold, ajustado para 300 nm. A análise desses dados foi realizada

por meio de rotinas baseadas nos modelos descritos no Cap. 3. Tais rotinas foram

rodadas nos programas IGOR Pro 6.0 (WaveMetrics [117]), FVLoad e FVStat (programas

desenvolvidos por nós, escritos em MATLAB R� [118]).
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Figura 41: Curvas de força e gráficos de E x δ referentes às diversas regiões da imagem.
Os respectivos valores de E (módulo de Young) evidenciam o comportamento elástico de
cada região da célula RC-124.
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Figura 42: Curvas de força e gráficos de E x δ referentes às diversas regiões da imagem.
Os respectivos valores de E (módulo de Young) evidenciam o comportamento elástico de
cada região da célula A-498.
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Figura 43: Curvas de força e gráficos de E x δ referentes às diversas regiões da imagem.
Os respectivos valores de E (módulo de Young) evidenciam o comportamento elástico de
cada região da célula ACHN.
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Figura 44: Curvas de F × δ tomadas no corpo celular de cada uma das linhagens. As
linhas representam os dados experimentais, enquanto os śımbolos indicam o ajuste da
curva usando-se o modelo de Hertz.

Esses resultados revelam alguns fatos interessantes sobre as amostras em estudo.

Analisando-se o valor do ajuste Gaussiano de todas as curvas de aproximação, temos

o mesmo padrão já observado nas curvas individuais: as células neoplásicas possuem me-

nor valor de módulo de Young quando comparadas à linhagem normal, e, mais que isso,

temos uma diferença entre as próprias linhagens do câncer. A-498 possui maior módulo de

Young que ACHN. Isso pode ser consequência de uma série de fatores, inclusive a “agres-

sividade” de cada tipo de câncer, que possui essa caracteŕıstica quando a sua capacidade

de fazer metástase é elevada.

Para o valor do ajuste Gaussiano das curvas de retração, a situação é inversa para as

células do câncer, o que, muito provavelmente, está relacionado com a capacidade de cada

linhagem de restaurar a forma após a retirada da carga imposta pelo cantilever, indicando

um comportamento viscoelástico nas células.

Ao analisarmos a média das curvas de aproximação e retração, encontramos algo que

contraria as expectativas, mas que pode ser justificado. Para esse parâmetro, a linhagem

ACHN continua mais macia, porém o carcinoma (A-498) possui maior módulo elástico

que a linhagem sadia (RC-124), devido, muito provavelmente, à forma com que cada

uma dessas células interage com o substrato. Se observarmos as imagens da Fig. 37,

A-498 possui uma região de lamelipodium bem expressiva, enquanto que, nas outras duas

linhagens, a região periférica não possui uma grande diferença em z em relação ao corpo
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Figura 45: A separação entre as curvas de aproximação e retração (indicada pelas setas)
evidencia o comportamento viscoelástico de uma célula da linhagem A498.

celular. Isso introduz valores de módulo elástico mais elevados, que pode ser observado

como um segundo pico na distribuição sobre a célula (Fig. 46).

Devido à limitação do modelo de Hertz para amostras com espessura finita, os valores

obtidos nas regiões mais finas dessas células se expressam elevados. Se observarmos as

curvas de E× δ nas regiões periféricas de cada célula (Figs. 41, 42 e 43), temos que, para

altas penetrações nessas regiões, os valores de E tendem a crescer introduzindo um deter-

minado erro para essas regiões. Porém, como as células da linhagem A-498 são bem mais

finas que as de outras linhagens e possuem uma região periférica maior, a contribuição

desses valores, na média, faz com que essa se apresente com valor elevado. Portanto,

podemos dizer que é mais confiável utilizar os ajuste Gaussianos como parâmetro com-

parativo, uma vez que nem sempre teremos a mesma interação com o substrato em todas

as células.

Os valores de slope (Fig. 47) refletem o mesmo comportamento entre as linhagens

mostrado pelos valores das médias ponderadas. Isso está também relacionado com a

capacidade de interação de cada linhagem com o substrato. Da mesma forma, os valores

de média para este dado mostram que não conseguimos, com esses gráficos, eliminar a

influência da região periférica de A-498 dos dados totais.

Para todos esses histogramas, o pico referente à distribuição mais a direita do gráfico

é ocasionado pela interação da sonda com a placa de Petri.
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Tabela 4: Tabela dos dados quantitativos de E, tomando-se o pico mais pronunciado e a
média dos valores sobre a célula, para a linhagem RC-124.

Para os valores de módulo de Young da média (entre a aproximacão e a retração), a

tendência para os valores do ajuste Gaussiano se mantém (Fig. 46).

O módulo de Young da diferença (entre a aproximação e a a retração) é mostrado

na Fig. 48. Esses gráficos foram obtidos com a finalidade de termos mais um parâmetro

comparativo entre as linhagens e indicam um dado qualitativo da viscosidade das mes-

mas. Note que o comportamento assimétrico das distribuições referentes às linhagens

neoplásicas indicam um comportamento viscoelástico diferenciado em relação a linhagem

de células sadias.

5.3 Obtenção de E a partir da Variação do Trigger

Ainda não ficou totalmente claro qual “camada” da célula tumorigênica é responsável

pela alteração de suas propriedades mecânicas. Para tentar entender a contribuição de

cada parte dessas células (como a membrana, o glicocálice e o citoesquetelo) e como cada

linhagem responde a diferentes cargas de força, uma análise das curvas de força variando

o valor de trigger threshold foi feita. Utilizamos os valores de trigger de 100, 200 e 300

nm em, aproximadamente, 20 mapas (no total) para cada linhagem.

As Figs. 49, 50, 51, 52 e 53 mostram os resultados para todas as linhagens com essa

variação trigger.
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Tabela 5: Tabela dos dados quantitativos de E, tomando-se o pico mais pronunciado e a
média dos valores sobre a célula, para a linhagem A-498.

Olhando para esses histogramas, podemos logo afirmar que para cada valor de trigger

temos um valor caracteŕıstico de E. Além disso, mais uma vez podemos observar clara-

mente a presença de um segundo pico na região em contato com as células da linhagem

A-498. Ademais, à medida que o trigger aumenta, esses dois picos sobre a célula tendem

a se “fundir”.

As tabelas 7 e 8 mostram os resultados comparativos para os casos do ajuste gaussiano

(levando-se em conta a variância da sua largura) e média ponderada (utilizando os mesmos

critérios definidos anteriormente), respectivamente, com os diferentes valores de trigger.

As diferenças mais significativas entre as linhagens estão para os valores de trigger

mais elevados (200, 300 nm). Analisando a dinâmica do experimento, observamos que, ao

se aproximar da superf́ıcie da célula, a sonda de AFM encontra primeiramente a camada

de glicocálice (moléculas de polissacaŕıdeo que cobrem membrana citoplasmática), para

então encontrar a membrana celular, que é reforçada com uma malha de actina F(que

compõe o citoesqueleto) e, finalmente, o corpo celular mais profundo. As diferenças

mecânicas entre células normais e cancerosas em todas essas camadas podem contribuir

com a medida do módulo de Young obtida com o método de AFM.

Porém, a maioria das medidas de indentação com um AFM são realizadas com pontas

de geometria cônica [13, 71, 72, 119, 120]. É altamente improvável que a camada de

glicocálice possa ser detectada com uma ponta tão afiada. Para a membrana, o resultado
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Tabela 6: Tabela dos dados quantitativos de E, tomando-se o pico mais pronunciado e a
média dos valores sobre a célula, para a linhagem ACHN.

é o mesmo. Como já foi observado [71], uma sonda afiada de AFM não consegue distinguir

entre a mecânica da membrana de células normais e canceŕıgenas, enquanto que essa

diferença ficou bastante clara com o aumento da profundidade de penetração da sonda

(como mostrado em nossos resultados de variação de trigger). Isso pode significar que

não existe, de fato, diferença entre as membranas de células cancerosas e normais (ou,

alternativamente, uma ponta do AFM afiada não é capaz de detectar tais diferenças).

Já a diferença na camada cortical da actina F é esperada entre as células normais e

cancerosas [121, 122]. Logo, podemos deduzir que as diferenças observadas neste trabalho

se devem essencialmente pela malha do citoesqueleto e fibras de stress (localizadas mais

profundamente no corpo celular).

Todos os dados analisados nos programas FVLoad e FVStat foram extráıdos dos ex-

perimentos obtidos com o programa IGORPro R�, por meio do protocolo que se encontra

no Apêndice C.

5.4 Mapas de Work Difference a utilizando o Mo-
delo FIEL

Outro parâmetro qualitativo utilizado foi a comparação entre mapas de work diffe-

rence. Baseado no modelo FIEL (descrito no Caṕıtulo 3), em que o trabalho realizado
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Figura 46: Análise estat́ıstica obtida para todas as células de todas as linhagens. Os
gráficos mostram os valores de E em kPa para as curvas de aproximação, retração e a
média entre elas. O resultado mostra que as células neoplásicas possuem valores de E
menores que a célula normal (RC-124).

pela sonda de AFM é calculado, confeccionamos mapas da diferença do trabalho realizado

pelo cantilever durante os ciclos de aproximação e retracão do mesmo. O contraste nesses

mapas se dá essencialmente pelas forças não elásticas.

Uma vez que as nossas medidas são realizadas em meio ĺıquido (evitando assim as

forças de adesão e capilaridade causadas pela camada de umidade) e por não existir

interação significativa entre a ponta de Nitreto de Siĺıcio e a superf́ıcie da célula, essas

“forças não elásticas” são regidas preferencialmente por forças não conservativas atuando

no interior na célula (atrito interno). Tais mapas são apresentados para as três linhagens

nos diferentes valores de trigger nas Figs. 54, 55 e 56.

Os maiores contrastes nos mapas para todas as linhagens estão na região do corpo

celular e crescem com o aumento do valor do trigger. Também é posśıvel notar que os mai-
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Figura 47: Histogramas de slope das três linhagens estudadas. Os valores de slope forne-
cem um indicativo da maciez da célula. Quanto menor é o seu valor, maior é a capacidade
de deformação das células.

ores contrastes nesses mapas, comparado-se as linhagens, estão na ordem crescente para

RC-124, A-498 e ACHN. Quanto maior for a separação entre as curvas de aproximação e

retração, maior será o valor da diferença do trabalho realizado pelo cantilever, já que esse

trabalho é dado pela integração da área abaixo da curva de força.

Esse resultado, de fato, nos fornece uma medida qualitativa da natureza viscoelástica

da célula. Vale lembrar que um sólido viscoelástico, quando submetido a uma tensão,

sofre uma deformação que tem um tempo de restituição τr ∼ η/ks. Baseados nesta ana-

logia, nossos resultados mostram que a constante de tempo associada ao comportamento

viscoelástico (caracteŕıstica intŕınseca de cada material) das células canceŕıgenas é menor

do que a da de células sadias, pois quanto maior a for a histerese entre as curvas, menor é

o tempo caracteŕıstico. Infelizmente, não é tão trivial, a partir dessa medida, extrair um
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Figura 48: Histogramas da diferença de módulo de Young entre as curvas de aproximação
e retração. Esses gráficos mostram uma aproximação qualitativa da viscosidade de cada
linhagem. O eixo horizontal representa o valor de E em escala logaŕıtmica.

valor para a viscosidade de cada célula.

Motivados pelas manifestações viscoelásticas de nossas células nos experimentos de

Force Volume, decidimos observar mais detalhadamente essa caracteŕıstica das linhagens,

adaptando os experimentos com o AFM para se obter um estudo reológico das amos-

tras. Tais experimentos são feitos de forma dinâmica, ou seja, o cantilever vibra sobre

a amostra com uma determinada frequência e amplitude de oscilação. Dessa forma, te-

mos valores quantitativos desta viscoelasticidade. Os resultados foram apresentados no

próximo caṕıtulo.
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Figura 49: Histogramas das curvas de aproximação de todas as linhagens, para os valores
de deflexão máxima de 100, 200 e 300 nm.
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Figura 50: Histogramas da média entre as curvas de aproximação e retração de todas as
linhagens, para os valores de deflexão máxima de 100, 200 e 300 nm.
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Figura 51: Histogramas da diferença entre as curvas de aproximação e retração de todas
as linhagens, para os valores de deflexão máxima de 100, 200 e 300 nm.
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Figura 52: Histogramas das curvas de retração de todas as linhagens, para os valores de
deflexão máxima de 100, 200 e 300 nm.
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Figura 53: Histogramas de slope das curvas de aproximação de todas as linhagens, para
os valores de deflexão máxima de 100, 200 e 300 nm.
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Tabela 7: Valores dos ajustes gaussianos do módulo elástico para cada uma das linhagens,
com os diferentes valores de trigger.
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Tabela 8: Valores das médias ponderadas dos módulos elásticos para cada uma das linha-
gens com os diferentes valores de trigger.
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Figura 54: Curvas de força referentes às diversas regiões da imagem. Os respectivos
valores de E (módulo de Young) evidenciam o comportamento elástico de cada região.
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Figura 55: Curvas de força referentes às diversas regiões da imagem. Os respectivos
valores de E (módulo de Young) evidenciam o comportamento elástico de cada região.
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Figura 56: Curvas de força referentes às diversas regiões da imagem. Os respectivos
valores de E (módulo de Young) evidenciam o comportamento elástico de cada região.
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6 Elastografia Dinâmica

No caṕıtulo anterior, a elastografia estática das células foi exaustivamente investigada.

Os resultados mostram que as diferentes linhagens de células possuem módulos elásticos

diferenciados, de tal maneira que as células canceŕıgenas são, em média, mais macias que

as células sadias. Observou-se também que o trabalho das forças não-elásticas durante o

ciclo de aproximação/retração do cantilever é maior nas células canceŕıgenas. A presença

de forças não-elásticas induz comportamento viscoelástico nas células, traduzido pela

histerese nas curvas de força.

Medidas quantitativas das propriedades viscoelásticas só são posśıveis com experimen-

tos dinâmicos, em que uma força dependente do tempo é aplicada nas células. Contudo,

a realização desses experimentos é bastante complicada, tanto no aspecto do aparato

experimental quanto nos modelos teóricos para análise dos dados [79]. Os poucos estu-

dos presentes na literatura limitam-se a investigar a reologia das células em um pequeno

intervalo de frequências [91, 92, 93, 42].

Em linhas gerais, esse experimento foi realizado conforme elucidado a seguir. Realiza-

se uma medida de força convencional sobre uma célula. Com essa curva, selecionamos um

um valor de deflexão d, e consequentemente uma indentação δ0 para realização da medida.

Em seguida, o cantilever é baixado até que atinja a deflexão d de contato. Então, o piezo

é colocado para vibrar durante 10s com uma amplitude de 20 nm em um largo intervalo

de frequências variando entre 0 - 1,6kHz. O cantilever em contato com a amostra vibra

com a mesma frequência, mas com uma diferença de fase que contém as informações

viscoelásticas das amostra. Nesse intervalo de tempo, os sinais enviados ao piezo z(t) e o

sinal da deflexão d(t) são armazenados e analisados com um modelo teórico apropriado.

Essa medida foi realizada para várias indentações iniciais e também fora do contato com a

amostra. Medidas fora do contato são utilizadas na determinação do atrito hidrodinâmico

entre o cantilever e o ĺıquido. Utilizou-se um cantilever convencional (kc = 0.03 N/m) com

ponta piramidal, cuja frequência de ressonância no ar é de aproximadamente f0 = 15 kHz

e, no ĺıquido, f0 = 7 kHz no ĺıquido. Para cada linhagem, foram realizadas medidas em
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10 células diferentes.

O presente trabalho se distingue dos demais dispońıveis na literatura nos seguintes

aspectos: além do número maior de medidas realizadas (a maioria dos trabalhos faz apenas

em, aproximadamente, 2 células, o que não dá uma estat́ıstica boa do experimento), todo

o aparato experimental foi realizado modificando-se o software de controle do equipamento

MFP-3D. Enquanto outros cientistas utilizam geradores de sinais externos (e capazes de

lidar com frequências discretas) e lock-in’s para determinar a diferença de fase entre os

movimentos do piezo e do cantilever, o software desenvolvido utiliza o próprio gerador de

sinal do equipamento. A diferença de fase entre z(t) e d(t) é determinada numericamente,

e, com o modelo apresentado no Cap. 3, foi posśıvel extrair as propriedades reológicas

das células. Contudo, a estratégia adotada tem a seguinte desvantagem: a utilização da

própria eletrônica para geração do sinal entrada e detecção do sinal de sáıda introduz

diferenças de fase (além do que é introduzido pelo piezo) que precisam ser determinadas

e eliminadas das medidas.

6.1 Caracteŕısticas da Função-Transferência

No Cap. 3, foi descrito o modelo para extração das propriedades reológicas E(ω) das

células a partir da função transferênciaHs(ω) de uma célula através da seguinte expressão:

E(ω) =
1− ν2

πδ0 tan θ

F (ω)

δ(ω)
=

1− ν2

πδ0 tan θ
Hs(ω) (6.1)

onde ν é a razão de Poisson, δ0 é a indentação inicial e θ é o ângulo de abertura da ponta.

Para frequências muito menores que a frequência de ressonância do cantilever,Hs(ω) =

H(ω) − Hd(ω), onde H(ω) = kcT (ω)/(1 − T (ω)) é função-transferência do sistema, e

T (ω) = FFT [d(t)]/FFT [z(t)]. Alcaraz mostrou que H = Hd(ω) fora do contato, que,

em baixas frequências, Hd(ω) = iωb(h) e que b(h) pode ser obtido ajustando-se a parte

imaginária de H(ω) com um polinômio de primeira ordem [92]. Contudo, a força hidro-

dinâmica correta sentida pelo cantilever em contato é b(0). Sendo assim, b(h) deve ser

obtido para várias alturas e extrapolado para h = 0. A determinação de Hd(ω) e, con-

sequentemente, de E(ω) dependem da medida direta da função-transferência do sistema

H(ω). Portanto, é instrutivo observar o comportamento dessa quantidade à medida que

o cantilever se aproxima da superf́ıcie. As Figs. 57 - 60 mostram H(ω) obtida sobre o

vidro e sobre uma célula de cada linhagem investigada.
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Figura 57: Função transferência adimensional H(ω) → H(ω)/kc medida sobre o vidro em
diferentes distâncias h entre o cantilever e a superf́ıcie. Uma curva de força foi adquirida
antes da medida para servir de referência. As alturas positivas indicam medidas realizadas
fora do contato, enquanto alturas negativas indicam medidas realizadas com o cantilever
em contato com a superf́ıcie.

Para a medida realizada sobre o vidro, H(ω) foi obtida para diferentes alturas (3.9µm,

1.89µm, 0.89µm, 0.39µm). Em contato com o vidro, tem-se uma altura de -0.11µm,

conforme indicado pelas setas na curva de força. De forma geral, as curvas de H(ω) fora

do contato parecem mostrar um comportamento universal, distinguindo-se fortemente de

H(ω) medida em contato com o vidro. Em relação às curvas fora do contato, observa-se

que, para baixas frequências (f ≤ 400Hz), Im[H(ω)] comporta-se de forma aparentemente

linear, em aparente concordância com o modelo de Alcaraz [92]. Porém, Re[H(ω)] �= 0

neste intervalo, o que não é esperado pelo modelo de Alcaraz. No entanto, as medidas de

Alcaraz foram realizadas em um intervalo de frequência menor (f ≤ 200Hz). De fato, a

Fig. 57 mostra que Im[H(ω)] e Re[H(ω)] corroboram com as hipóteses de Alcaraz dentro

desse intervalo de frequências.
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Figura 58: Função transferência medida da mesma forma que na Fig. 57, porém relizada
sobre uma célula da linhagem RC-124.

Para as curvas de H(ω) medidas sobre as células observa-se o seguinte. As cur-

vas fora do contato apresentam, de forma geral, o mesmo comportamento. Contudo, é

posśıvel perceber mudanças mais claramente. À medida que h diminui, H(ω) aumenta

em módulo, indicando que o atrito hidrodinâmico sobre o cantilever é maior próximo da

superf́ıcie. Mais ainda, as curvas tornam-se mais ruidosas próximas da superf́ıcie. Uma

outra tendência observada é que as curvas medidas sobre as células são, em módulo, meno-

res que as curvas medidas sobre o vidro, indicando que o atrito hidrodinâmico sentido pelo

cantilever é maior sobre superf́ıcies ŕıgidas. As ondas geradas pela oscilação do cantilever

são parcialmente absorvidas pelas células macias, enquanto as elásticas são refletidas pela

superf́ıcie dura. Em relação as curvas medidas no contato, observamos que não existe um

comportamento universal para as diferentes células e para o vidro.

As curvas de contato para o vidro e RC-124 possuem um comportamento semelhante,
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Figura 59: Função transferência medida da mesma forma que na Fig. 57, porém relizada
sobre uma célula da linhagem A-498.

que destoam fortemente das curvas fora do contato. Por outro lado, as curvas de contato

para A-498 e ACHN também possuem um comportamento similar entre si, assemelhando-

se ao comportamento das curvas fora do contato. De forma qualitativa, temos que as

células RC-124 são mais duras que as células neoplásicas, as quais devem ser comportar

de maneira mais fluida, conforme mostra o grau de histerese apresentado nas curvas

de força pelas células neoplásicas. Baseados nas medidas apresentadas, concluimos que

H(ω) possui um padrão de comportamento fora do contato, enquanto não exibe nenhum

comportamento geral para curvas de contato.

6.2 Coeficiente Hidrodinâmico b(h)

O coeficiente hidrodinâmico b(h) pode ser obtido para frequências f ≤ 200Hz, nas

quais Im[H(ω)] possui comportamento linear e Re[H(ω)] ≈ 0. A Fig. 61 mostra as com-

ponentes real e imaginária de H(ω) para diferentes distâncias entre cantilever e o vidro.

É posśıvel confirmar que, mesmo com a presença de rúıdo, a componente imaginária é

bem descrita por um polinômio de primeira ordem cujo coeficiente aumenta à medida que

h diminui. Contudo, as componentes reais não são nulas, mas bem descritas por um po-

linômio de primeira ordem, cujos coeficientes independem de h. Além disso, o coeficiente

linear da parte real é muito menor que os coeficientes das componentes imaginárias. Com
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Figura 60: Função transferência medida da mesma forma que na Fig. 57, porém relizada
sobre uma célula da linhagem ACHN.

uma componente real tão pequena, é posśıvel utilizar o modelo de atrito hidrodinâmico de

Alcaraz Hd(ω) = iωb(h). Repetindo-se esse processo, é posśıvel obter um b(h) para cada

uma das linhagens investigadas e extrapolar estas curvas para h → 0, determinando o

coeficiente hidrodinâmico sobre cada tipo de célula. A Fig. 62 mostra as curvas b(h) para

o vidro e para cada tipo de linhagem. Os valores de b(h) foram fitados com a seguinte

expressão [92]:

b(h) =
6πηa2

eff

heff + h
=

p

q + h
(6.2)

Os valores obtidos de b(0) são 9.386×10−6N.s/m, 8.52×10−6N.s/m, 3.7148×10−6N.s/m e

1.774×10−6N.s/m para o vidro, RC-124, A-498 e ACHN, respectivamente. Interessante-

mente, esses valores refletem a ordem de dureza esperada para cada tipo de linhagem,

o que indica que uma medida do atrito hidrodinâmico sobre as células representa uma

medida qualitativa da rigidez das células. Esses dados estão em boa concordância com os

valores medidos na literatura. Por exemplo, Alcaraz obteve b(0) = 1.38 × 10−6N.s/m e

b(0) = 1.55×10−6N.s/m para cantilevers retangulares e triangulares, respectivamente [92].

A constante de mola dos cantilevers triangulares usados por Alcaraz é de 0.02N/m, muito

próximo da constante de mola utilizada neste trabalho (0.03N/m). Alcaraz argumenta

que b(h) precisa ser estimado para cada cantilever devido a imperfeições na fabricação do



121

0 50 100 150 200
!0.2

!0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

freq. (Hz)

H

 

 

0.4µm (re)

3.9µm (im)

3.9µm (re)

0.4µm (im)

0.001514

0.0009418

0.00032GLASS
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mesmos. Portanto, a concordância na ordem de grandeza entre os dados obtidos aqui e

na literatura indicam consistência dos dados.

6.3 Módulo Elástico para Baixas Frequências

A Fig. 63 mostra as componentes real e imaginária de módulo elástico E(ω) para uma

célula de cada linhagem. A indentação inicial é de δ0 ≈ 1µm. Observamos a presença de

um forte rúıdo, mas a relação entre os módulos elásticos para cada tipo de linhagem é clara,

e reflete as tendências observadas na elastografia estática (EACHN < EA−498 < ERC−124)

para as componentes reais e imaginárias. Embora as curvas indiquem que E(ω) obedece a

uma lei de potência, o rúıdo excessivo presente nas baixas frequências complica bastante

a determinação dos expoentes caracteŕısticos.

A Fig. 65 mostra as componentes real e imaginária da média do módulo de Young em

função da indentação δ0 para os intervalos 0−50Hz, 50−100Hz, 100−150Hz e 150−200Hz.

Essa forma de visualização ajuda a minimizar o efeito do forte rúıdo observado nas bai-

xas frequências. Esta figura inclui dados de 10 células diferentes de cada linhagem. Em

relação à componente real de E (módulo de armazenamento), vislumbramos que a média
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Figura 62: Ajuste do atrito hidrodinâmico com a curva b(h) = p/(q+h) para o vidro e para
as linhagens RC-124, A-498 e ACHN. Os valores extrapolados b(0) são 9.386×10−6N.s/m,
8.52×10−6N.s/m, 3.7148×10−6N.s/m e 1.774×10−6N.s/m, respectivamente.

Re[EACHN ] < Re[EA−498] ≈ Re[ERC−124] para 0− 100Hz. Essa tendência está de acordo

com os resultados mostrados no caṕıtulo anterior, onde se observou que as células da

linhagem A-498 são, em média, ligeiramente menos ŕıgidas que as da linhagem RC-124.

Vale ressaltar que os valores dinâmicos do módulo de Young para baixas frequências con-

cordam com os valores obtidos no caṕıtulo anterior. À medida que a frequência aumenta,

observa-se uma inversão de comportamento: Re[EACHN ] < Re[ERC−124] ≈ Re[EA−498]

para 100− 200Hz. Para a componente imaginária (módulo de perda), nenhuma inversão

de comportamento é observada, e a tendência Im[EACHN ] < Im[EA−498] ≈ Im[ERC124]

se mantém em todos os intervalos de frequência.

A quantidade Im[E(ω)]/Re[E(ω)] indica o caráter sólido (<< 1) ou ĺıquido (>> 1)

das células. Comparando-se as componentes real e imaginária de cada linhagem para cada

intervalo de frequência, é posśıvel inferir sobre o comportamento de cada tipo de linhagem.

No caso da linhagem RC-124, Im[ERC−124] < Re[ERC−124] para o intervalo 0 − 50Hz.

Essa tendência é invertida no intervalo 150 − 200Hz, indicando que, nesse intervalo, as

células dessa linhagem se comportam de forma mais fluida. No caso da linhagem A-

498, Im[EA−498] < Re[EA−498] para todo o intervalo de 0 − 200Hz. Finalmente, para a

linhagem ACHN, Im[EACHN ] ≤ Re[EACHN ] para todo o intervalo de 0−200Hz, indicando

um comportamento ligeiramente fluido mesmo para baixas frequências.
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Figura 63: Componentes real e imaginária do módulo de Young E(ω) de uma única célula
de cada linhagem para uma indentação inicial de δ0 ≈ 1µm.

6.4 Módulo Elástico para Altas Frequências

A determinação dos módulos elásticos para altas frequências exige (assim como para

baixas frequências) um modelo para descrever o movimento do cantilever. O modelo

para as baixas frequências prevê que a função-transferência do atrito hidrodinâmico é

uma quantidade puramente imaginária, aumentando linearmente com a frequência. As

Figs. 57-60 mostram que as componentes real e imaginária da função transferência não

são despreźıveis para f ≥ 200Hz.

A força hidrodinâmica atuando sobre objetos que se movem em fluidos possui, em ge-

ral, dois regimes (de baixas ou de altas velocidades). No primeiro, a força hidrodinâmica

é proporcional à velocidade, enquanto no segundo, a força é proporcional ao quadrado

da velocidade. Como descrito no Cap. 3, para baixas frequências (baixas velocidades),

Fd = b(h)δ̇, resultando em Hd = ib(h)ω. Seguindo a mesma lógica, Hd = −c(h)ω2 para al-

tas velocidades (altas frequências, sendo c(h) a constante desse regime. Portanto, a função

transferência deveria ser uma função real pura, com comportamento parabólico negativo

no regime de altas frequências. Embora o comportamento Re[H(ω)] = Re[Hd(ω)] apre-
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Figura 64: Média por intervalo de frequência das componentes imaginária (esquerda)
e real (direita) do módulo de Young em função da indentação inicial δ0 para medidas
realizadas em 10 células para cada tipo de linhagem: RC124 (azul), A498 (vermelho) e
ACHN (magenta).
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sente, em prinćıpio, um comportamento parabólico negativo, a componente imaginária é

não-nula. Isso indica que a força hidrodinâmica sobre o cantilever não pode ser descrita

por uma simples aproximação. Para determinar a função transferência hidrodinâmica sem

o uso de um modelo teórico, adotou-se uma estratégia semelhante ao do caso de baixas

frequências. Como H(ω) = Hd(ω) fora do contato, basta então medir H(ω) fora do con-

tato, mas próximo o suficiente da superf́ıcie para capturar a força hidrodinâmica correta e

utilizar essa função obtida para E(ω) em contato com as células. Obviamente, cada tipo

de linhagem tem sua própria função transferência, uma vez que a Fig. 61 mostra que o

atrito hidrodinâmico sobre cada célula é diferente.

A Fig. 65 mostra o comportamento do valor absoluto do módulo de Young com a

frequência f ≤ 1000Hz para uma célula de cada linhagem. As funções Hd(ω) foram

medidas fora do contato sob cada célula. Os valores de altura para cada linhagem são

hRC−124 = 0.66µm, hA−498 = 0.10µm e hACHN = 0.6µm. Portanto, os valores de E(ω)

para RC-124 e ACHN estão ligeiramente subestimados. A relação entre os módulos

ERC−124 > EA−498 > EACHN , obtida nas medidas de elastografia estática, prevalece

mesmo em altas frequências. O comportamento de RC-124 exibe 2 regimes: E(ω) cresce

até f ≈ 300Hz, e depois parece atingir um valor de saturação. Já as linhagens de A-498

e ACHN crescem continuamente seguindo uma lei de potência em todo o intervalo de

frequências.

Os dados sugerem que há uma inversão de comportamento de E para RC-124 e A-

498 para frequências maiores, onde a segunda torna-se mais ŕıgida que a primeira. Em

se tratando do caráter sólido ou ĺıquido das células, em baixas frequências, todas elas

tem o mesmo comportamento viscoelástico. Contudo, para f ≈ 300Hz, RC-124 adquire

um caráter sólido crescente, enquanto as células A-498 e ACHN adquirem um cárater

mais fluido. Esses dados sugerem que: (i) há diferenças intŕınsicas entre o citoesque-

leto/citoplasma das células A-498 e ACHN em relação à célula sadia, possivelmente cau-

sadas pela neoplasia ou que (ii) as células se romperam durante a medida e o cantilever

está osciladando no meio de cultura. Contudo, antes e depois de todas as medidas de

viscoelasticidade, foram obtidas curvas de força para detectar posśıveis danos causados

nas células. Nenhum diferença considerável nessas curvas foram observadas. Portanto, a

hipótese mais plauśıvel para essa mudança de comportamento é que a estrutura interna

de células sadias e doentes são diferentes e que as células doentes, além de exibirem, em

média, uma rigidez menor que de células sadias, comportam-se de maneira mais fluida

em altas frequências, o que sugere que sua capacidade de migração e invasão de tecidos é

elevada.
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7 Experimentos Auxiliares

7.1 Experimento de Migração Celular

Como descrito no Cap. 4, realizamos um experimento de migração celular, a fim de

verificar a mobilidade das linhagens, utilizando essa caracteŕıstica como um parâmetro

para capacidade invasiva de cada uma delas. Outrossim, a capacidade de proliferação

dessas células foram acompanhadas 24 horas após as células serem semeadas. Esses ex-

perimentos possuem caráter qualitativo, de tal forma que nenhum modelo espećıfico foi

aplicado para a avaliação de tais caracteŕısticas.

A Fig. 66 mostra uma imagem de cada linhagem após 24 horas de sua implantação

nas placas. Uma vez que a mesma quantidade aproximada de células foi colocada em

cada poço (5 × 104 células/µl), note-se que as células do câncer (A-498 e ACHN) tiveram

uma maior proliferação quando comparadas à linhagem normal (RC-124), também que

a linhagem de carcinoma (A-498) demonstra estar em menor quantidade que as células

de adenocarcinoma de rim (ACHN). Isso é um ind́ıcio que o ACHN possui um potencial

mais “agressivo’‘ que A-498.

Após 48 horas da submissão das células à cultura, os poços foram “raspados” com

o aux́ılio de um cell scraper, demarcando uma região em que a placa fica privada de

células. A Fig. 67 mostra a imagem de cada linhagem, inicial (0 horas) e final (48

horas), numa mesma região próxima do gap. Temos aproximadamente 8 células de RC-

124 que cruzaram a linha de raspagem, 12 células de A-498 e 34 células para ACHN. Esse

experimento também está de acordo com as medidas de AFM e confirmam a hipótese

sobre a capacidade invasiva entre as linhagens tumorigênicas.
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7.2 Microscopia Confocal

Utilizamos a técnica de microscopia confocal com a finalidade de investigar as estrutu-

ras de actina das células utilizadas neste estudo. A fim de se ter uma melhor visualização

das estruturas de actina dessas três linhagens, imagens de fluorescência confocal foram

obtidos com a rede de Actina-F marcada com faloidina (verde), sendo os núcleos marcados

com DAPI (vermelho).

Na Fig. 68, observamos as estruturas filamentosa nas células de RC-124, compostas de

filamentos longos que se distribuem em toda a célula. A estrutura filamentosa da actina

é o principal componente do sistema de citoesqueleto e contribui significativamente para

as propriedades mecânicas da célula [123, 124].

Muitos estudos têm mostrado que a rede de actina desempenha um papel crucial na

estabilidade mecânica de células vivas [48, 125]. Os filamentos são também localizados na

periferia da célula (observados com as imagens de confocal em 3D), próximo da membrana

(que é a região de interesse, devido ao ńıvel nanométrico de deformação na superf́ıcie da

célula com as medidas de AFM). Na mesma figura, também observamos que a célula de

RC-124 parece ter os filamentos de actina mais pronunciados na região da borda, além

das estruturas se mostrarem mais bem organizadas (na forma de feixes paralelos). As

linhagens do câncer possuem essas estruturas de forma desorganizada e reticulada, sem

estrias. Isso pode implicar que as células malignas possuem geralmente uma forma mais

“relaxada”, enquanto as células não-malignas tendem a ter um estado mais reforçado

[126]. A redução na organização dos filamentos de actina nas linhagens A-498 e ACHN é

um fator que contribui para a maior deformabilidade dessas linhagens.

Curiosamente, as imagens de AFM das células mais móveis, como os macrófagos do

f́ıgado de ratos, mostram que as estruturas filamentosas não são visualizadas [125] e que

os fibroblastos mais móveis possuem uma rede de fibras de stress menos pronunciada

[48, 123]. A menor presença de estruturas filamentosas em ACHN, quando comparada

com A-498, sugere que aquelas células malignas têm um potencial elevado para migrar

(corroborando com os resultados de migração), sendo, provavelmente, uma linhagem mais

invasiva, concordando com os resultados obtidos com o AFM para os modos estático e

dinâmico.
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Figura 66: Imagens das culturas das diferentes linhagens com 24h da sua implantação.
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Figura 67: Imagem das culturas antes e depois da raspagem para experimento de mi-
gração. (a) RC-124, (b) A-498 e (c) ACHN.
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Figura 68: Imagem de microscopia confocal das linhagem utilizadas nesse estudo.
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8 Conclusões e Perspectivas

Nesse trabalho, demonstramos que o uso de medidas de força associadas com imagens

de alta resolução espacial podem revelar muito a respeito das propriedades mecânicas

de células neoplásicas. A partir das imagens de alta resolução, além de conseguirmos

diferenciar as regiões que compõem as células, tais como lamellipodia e corpo celular,

conseguimos comparar a morfologia entre as diferentes linhagens aqui estudadas, o que

possibilitou esclarecer diferenças nas propriedades viscoelásticas das mesmas.

Os mapas de slope podem nos fornecer caracteŕısticas qualitativas a respeito da elas-

ticidade das células e seus histogramas podem representar uma “assinatura” mecânica

delas. Valores quantitativos podem ser obtidos a partir de modelos teóricos (como o

modelo de Hertz aqui utilizado), o que nos permitiu comparar o módulo elástico das li-

nhagens tumorigênicas com as normais. O resultado mostrou que as células do câncer são

mais macias do que a linhagem normal (EACHN < EA498 < ERC214).

Imprescind́ıvel ressaltar que a diferença entre a linhagem do carcinoma (A-498) e a

linhagem normal (RC-134) não é tão significativa quanto a diferença entre a última e o

adenocarcinoma (ACHN), o que está, muito provavelmente, relacionado com a ”agressivi-

dade”das linhagens do câncer e ou com a morfologia delas. Note-se que ACHN e RC-124

são linhagens cujas células possuem uma altura maior comparada com A-498. Ademais, a

região periférica dessa última é maior que das outras. Isso significa que podemos nos de-

parar com uma limitação do modelo utilizado, pois essa porção da célula é mais fina, o que

pode fazer a ponta de AFM sentir a influência do substrato, dependendo da indentação

produzida.

A partir dos gráficos de E×δ, observamos o quanto a morfologia pode influir no valor

do módulo de Young. Observamos que, nas regiões mais periféricas, o valor de E cresce

à medida que a penetração aumenta, enquanto que, para a região do corpo celular, E se

mantém constante com o crescimento de δ.

A partir da visualização de uma histerese nas curvas de aproximação e retração,
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mesmo em baixas velocidades, observamos um comportamento viscoelástico em todas

as linhagens estudadas, motivando-nos a obter mapas de diferença do trabalho realizado

pelo cantilever na curva de aproximação e retração (∆w = w(aprox.) − w(retrac.)) , a fim

de comparar as forças não elásticas que estavam atuando em cada caso. Essas forças

aparecem na mesma proporção que a elasticidade para cada linhagem. Porém, nenhum

valor quantitativo é posśıvel a partir desses dados.

Para tanto, medidas dinâmicas foram feitas modificando o AFM para que a sua sonda

pudesse vibrar sobre as células e, assim, a partir da diferença de fase entre o sinal imposto

pelo equipamento e o sinal transmitido pelo cantilever (descontando-se a influência da hi-

drodinâmica no cantilever), obter os módulos de perda e armazenamento correspondentes

a cada amostra aqui estudada.

Os resultados para esse método corroboram com aqueles obtidos de forma estática, ou

seja, as células canceŕıgenas são mais macias do que as células normais, e o adenocarcinoma

é mais viscoelástico que o carcinoma. Esses resultados são obtidos no regime de baixas

frequências ( ∼ 200 Hz).

Imaginemos uma bola batendo em uma parede (superf́ıcie dura) com uma certa veloci-

dade, e essa mesma bola batendo em um colchão d’água. Obviamente, quando a bola bate

na parede, retorna com um impulso muito maior do que quando bate no colchão. Essa

analogia está relacionada com a médida do drag hidrodinâmico, que parece ser um indi-

cativo qualitativo das propriedades viscoelásticas pois os valores de b(0) para cada uma

das linhagens (além do vidro) respeita a mesma proporção das propriedades mecânicas

de cada um. Isso pode ser um novo método de se obter a dureza das células estudadas

com AFM sem tocá-las.

Para as medidas em altas frequências (≤ 1000 Hz), as células canceŕıgenas parecem

ser mais flúıdas que as células da linhagem não tumorigênica, sendo posśıvel explicar a

habilidade dessas células de invadir tecidos e formar metástases.

Os experimentos complementares reforçam o fato que, muito provavelmente, as células

da linhagem A-498 formam um tipo de câncer menos agressivo que as células da linhagem

ACHN. Dessa forma, a maciez das células pode ser um indicativo do quão agressivo é o

câncer que elas formam.

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, muitas perspectivas podem ser ide-

alizadas. Uma das principais é o estudo detalhado da ”agressividade”das linhagens can-

ceŕıgenas. A implantação de tais células em camundongos poderia nos elucidar tais ca-
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racteŕısticas.

Outro estudo é a análise proteômica das linhagens. Segundo Rubporn e colaboradores

[127], a comparação proteômica entre células de câncer de pulmão (A549) e fibroblastos

normais também de pulmão mostram que a diferença mais significativa entre as protéınas

dessas linhagens está naquelas que constituem o citoesqueleto e que são responsáveis pela

mobilidade das células (Fig. 69). Este estudo poderia nos apontar que as diferenças

nas propriedades mecânicas entre as células estão relacionadas com a redução de tais

protéınas.

Figura 69: Análise proteômica de duas linhagens celulares (normal e canceŕıgena) de
pulmão. O resultado mostra que as diferenças se encontram nas protéınas responsáveis
pela morte celular (apoptose) e pelas protéınas que constituem o citoesqueleto e que são
responsáveis pela mobilidade celular.

Um estudo reológico detalhado é outra perspectiva aqui sugerida. Um modelo teórico

adequado deve ser estipulado para interpretar as medidas em altas frequências obtidas

com o AFM no modo dinâmico (PRBS). A maioria dos trabalhos na literatura se focam

nas baixas frequências, mas há estudos mais interessantes, que se apresentam além disso.

Também se mostra interessante um experimento de citometria de fluxo em conjunto

com as imagens de microscopia confocal. Tal experimento pode nos fornecer um parâmetro
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qualitativo do marcador fluorescente aderido ao citoesqueleto. Isso pode ser utilizado para

comparar a densidade do citoesqueleto de cada linhagem.

O uso de esferas aderidas às pontas de AFM também é outra perspectiva. Isso pode

nos ajudar com a utilização dos modelos já existentes, aumentando o raio de contato da

sonda com a amostra e diminuindo a indentação inicial (que é elevada no caso de sondas

muito pontiagudas).

A extensão deste trabalho para outras linhagens celulares se faz interessante uma vez

que temos acesso a um amplo banco de células no Departamento de Oncologia da UFC

(Fig. 70).

Por fim, uma adaptação do modelo de Hertz para espessuras finitas, considerando

uma geometria de indentador do tipo cônica/pirâmidal deve ser implementada, a fim de

evitar quaisquer contribuições do substrato na média do módulo elástico das células [128].
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Figura 70: Células dispońıveis no banco de células do Departamento de Oncologia da
UFC. As linhagens marcadas em amarelo são aquelas que estão em cultura constante.
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<http://www.freesbi.ch/en/figures>. Acesso em 14/08/2010.

[5] Digital Instruments. Prater, C. B., Maivald, P. G., Kjoller, K.
J., Heaton, M. G., Thecnical Notes Veeco: Probing Nano-scale
forces with an Atomic Force Microscope, 1995. Dispońıvel em:
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APÊNDICE A -- Linhagens Celulares.

Neste apêndice apresentamos as especificações das linhagens celulares utilizadas neste

trabalho. Tais linhagens foram adquiridas no banco de células alemão (CLS - Cell Service

Line), durante o peŕıodo de doutorado sandúıche neste páıs.
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ACHN

Cell name Description Order 
no.

Units Price, 
Euro

ACHN Human kidney 
adenocarcinoma cell line

300117 cryovial 21,500

ACHN Human kidney 
adenocarcinoma cell line

330117 vital 30,500

Designation: ACHN
Depositor: Cell Lines Service
Organism: Homo sapiens (human)
Ethnicity: Caucasian
Age/Stage: 22 years
Gender: male
Tissue: kidney
Morphology: epithelial
Celltype: adenocarcinoma
Growth 
Properties:

monolayer

Description: Growth is inhibited by human interferon.
Culture 
Medium:

Eagle's MEM supplemented with 2 mM L-glutamine, 1% non-essential 
amino acids, 1 mM sodium pyruvate and 10% fetal bovine serum.

Subculturing: Remove medium, add fresh 0.025% trypsin solution for 1 to 2 minutes, 
remove trypsin and let the culture sit at room temperature for 5 minutes. 
Add fresh medium, aspirate and dispense into new flasks.

Split Ratio: A ratio of 1:3 to 1:6 is recommended
Fluid 
Renewal:

2 to 3 times weekly

Freeze 
Medium:

CM-1 (CLS · Cell Lines Service)

Sterility: Tests for mycoplasma, bacteria and fungi were negative
Biosafety 
Level:

1

Tumorigenic: yes, in nude mice

A-498

Cell name Description Order 
no.

Units Price, 
Euro

A-498 Human kidney 
carcinoma cell line

300113 cryovial 21,500

A-498 Human kidney 
carcinoma cell line

330113 vital 30,500

Designation: A-498
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Depositor: Cell Lines Service
Organism: Homo sapiens (human)
Age/Stage: 52 years
Gender: Female
Tissue: kidney
Morphology: epithelial
Celltype: carcinoma
Growth 
Properties:

monolayer

Description: The A-498 cell line was established by D.J. Giard in 1973.
Culture 
Medium:

MEM Eagle supplemented with 2 mM L-glutamine, 1mM sodium-pyruvate, 
NEAA and 10% fetal bovine serum. Incubate at 37°C / 5% CO2.

Subculturing: Remove medium and rinse with fresh 0.02% EDTA (versene) solution. Add 
0.025% trypsin/0.02% EDTA solution and let the culture sit at 37°C until the 
cells detach. Add fresh medium, remove trypsin by centrifugation, aspirate 
and dispense into new flasks.

Split Ratio: A ratio of 1:2 to 1:4 is recommended
Fluid 
Renewal:

2 times weekly

Freeze 
Medium:

CM-1 (CLS · Cell Lines Service)

Sterility: Tests for mycoplasma, bacteria and fungi were negative
Biosafety 
Level:

1

Tumorigenic: yes; in nude mice; forms undifferentiated carcinoma; also forms tumors in 
anti thymocyte serum treated newborn mice

Karyotype: Bimodal; tetrapoidy
DNA Profile 
(STR):

Amelogenin: X,X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 11,13
D7S820: 11,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18
D3S1358: 15
D21S11: 28,32 
D18S51: 17 
Penta E: 10,14
Penta D: 9,14
D8S1179: 13,15
FGA: 18,20
CLS · Cell Lines Service, 2010.

Isoenzymes: PGM3, 1; PGM1, 1-2; ES-D, 2; Me-2, 1; AK-1, 1; GLO-1, 2; G6PD, B;
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RC-124

Cell name Description Order 
no.

Units Price, 
Euro

RC-124 Human kidney cell line 300251 cryovial 34,000
RC-124 Human kidney cell line 330251 vital 43,000

Designation
:

RC-124

Depositor: CLS
Organism: Homo sapiens (human)
Ethnicity: Caucasian
Age/Stage: 63 years
Gender: male
Tissue: kidney
Morphology:epithelial,
Growth 
Properties:

monolayer

Description: Established from the kidney of a 63-years-old-male, 1998
Culture 
Medium:

McCoy's 5a medium, 90%; fetal bovine serum, 10%

Subculturin
g:

Remove medium, rinse with fresh 0.025% trypsin solution, remove trypsin and 
let the culture sit at room temperature (or at 37°C)until the cells detach (about 
10 minutes). Add fresh medium, aspirate and dispense into new flasks. 
Subculture every 4 to 6 days.

Split Ratio: A ratio of 1:3 to 1:6 is recommended
Fluid 
Renewal:

2 to 3 times weekly

Freeze 
Medium:

CM-1 (CLS · Cell Lines Service)

Sterility: Tests for mycoplasma, bacteria and fungi were negative
Biosafety 
Level:

1

Tumorigenic
:

no

Karyotype: 2n=46
Products: cytokeratine 8, 18, 19, vimentin
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APÊNDICE B -- Tabelas de Dados.

As tabelas deste anexo correspondem a todos os valores dos histogramas de módulo

de Young da curva de aproximacão, retração, média e da slope das curvas obtidas com um

trigger threshold de 300 nm em todas as linhagens, utilizados para a obtenção da média

ponderada em cada resultado.

As Tabelas 9, 10 e 11 mostram tais valores para as células ACHN, A-498 e RC-124

respectivamente.

Tabela 9: Valores de módulo de Young da curva de aproximacão, retração, média e da
slope das mesmas para as células da linhagem ACHN.
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Tabela 10: Valores de módulo de Young da curva de aproximacão, retração, média e da
slope das mesmas para as células da linhagem A-498.
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Tabela 11: Valores de módulo de Young da curva de aproximacão, retração, média e da
slope das mesmas para as células da linhagem RC-124.
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APÊNDICE C -- Exportando Dados do

IgorPro.

Exportando dados no Igor Pro
(03/05/2010)

ANTES DE COMECAR

! Antes de comecar, e bom entender como o MFP-3D produz e armazena os dados 
usando o Igor Pro. Ha basicamente dois tipos de medidas principais: uma imagem de 
deflexao/altura e medidas FORCE-VOLUME. A seguir serao descritas os dados gerados 
em cada medida. Suponha que voce iniciou uma medida em uma amostra chamada 
CELULA1. E voce fez tanto uma imagem de deflexao quanto uma medida de force-
volume. OS arquivos gerados sao armazenados em uma pasta indicada pelo proprio 
usuario atraves do mecanismo de pastas do Igor Pro.

• Imagem de deflexao/altura: basicamente esta imagem eh formada de uma matriz 2D 
(dimensao nx x ny) de dados de deflexao/altura durante aproximacao/afastamento do 
cantilever. O arquivo gerado deve conter a escala lateral da imagem. E possʼivel que os 
quatro tipos de imagem estejam armazenados no mesmo arquivo. Estes dados sao 
guardados num arquivo chamado CELULA1nnn.ibw. Onde nnn e um numero sugerido 
automaticamente pelo software que indica quantas imagens voce fez naquela amostra.

• Force-Volume: esta medida gera 2 matrizes 3D de dados (nx x ny  x nz). Uma matriz 
para a coordenada z do piezo, e outra contendo a leitura de deflexao. Essas matrizes 
sao tais que os dados de aproximacao e afatamento do cantilever estao presentes. Alem 
disso, a escala lateral eh necessaria para geracao das imagens. O software gera dois 
arqu ivos contendo essas matr izes: CELULA1nnnFVDeflect ion. ibw e 
CELULA1nnnFVLVDT.ibw. Se voce tiver calculado os mapas de elasticidade (E, Log E, 
s lope, e tc) , o sof tware cr iara tambem um terce i ro aquivo chamado 
CELULA1nnnFVResults.ibw.

EXPORTANDO OS DADOS

! O formato .ibw significa Igor Binary File. Trata-se de um arquivo binʼario muito dificil 
de ser lido. A ideia eh carregar os arquivos de force-volume *FVDeflection.ibw e 
*FVLVDT.ibw, e exporta-los no formato texto .itx para ser manipulado externamente. Para 
exportar estes dados, siga os seguintes passos:

1 - Abra o Igor Pro. Voce vera uma janela semelhante a mostrada abaixo. A janela menor 
e de uma tabela. A maior e janela de comando do Igor Pro. Com ela voce consegue 
manipular todos os objetos do programa


