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RESUMO 

 

FENERICH, B. A. Inibição farmacológica dos substratos do receptor de insulina 

em neoplasia mieloproliferativa JAK2V617F. 2017, 110f. Dissertação de Mestrado - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2017. 

 

A mutação recorrente JAK2V617F é a lesão molecular com maior impacto na 

fisiopatologia das neoplasias mieloproliferativas (NMP) BCR ABL1 negativas. A 

ausência de resposta clínica completa ao inibidor seletivo de JAK1/2, ruxolitinibe, 

indica a necessidade de novas abordagens terapêuticas. Dados recentes sugerem que 

IGF1R/IRS representa um potencial alvo de inibição para o tratamento das NMP: (i) o 

substrato do receptor de insulina 2 (IRS2) coopera com JAK2V617F na transformação 

maligna em NMP; (ii) a desregulação da via de sinalização de IGF1R induz NMP. O 

composto NT157 foi desenvolvido para inibir IRS1/2 e apresentou efeitos 

antineoplásicos em neoplasias sólidas. Os objetivos deste trabalho foram avaliar os 

efeitos celulares e moleculares do tratamento com o inibidor de IRS1/2, NT157, isolado 

e em combinação com ruxolitinibe, em NMP JAK2V617F. Células HEL e SET2 

JAK2V617F foram tratadas com veículo, NT157 e/ou ruxolitinibe e submetidas à 

avaliação da viabilidade celular, apoptose, proliferação, clonogenicidade, ciclo celular, 

expressão gênica e/ou expressão/ativação proteica. Células primárias de pacientes com 

policitemia vera foram submetidos a tratamento com NT157 e avaliação de formação 

espontânea de colônias eritroides. O efeito do NT157 in vivo foi avaliado utilizando 

modelo de xenotransplante de células HEL em camundongos NSG. A análise estatística 

foi realizada através do teste ANOVA ou t de Student. Em células HEL e/ou SET2 

JAK2V617F, o tratamento com NT157 promoveu redução da viabilidade, clonogenicidade 

e proliferação celular, aumentou a apoptose e resultou em parada do ciclo celular em 

G2/M (p˂0,05). Exposição ao NT157 resultou em inibição da fosforilação de STAT3, 

STAT5 e ERK e na modulação da expressão de 23 oncogenes (CCND1, MYB e WT1) e 

genes supressores tumorais (CDKN1A, JUN e FOS) em células HEL (p˂0,05). O 

tratamento combinado com ruxolitinibe não apresentou efeito potencializador, sendo 

que a redução da viabilidade nas condições de combinação corresponde ao efeito das 

monoterapias nas linhagens celulares avaliadas. Em células primárias de pacientes com 

policitemia vera (n=3), NT157 reduziu a formação espontânea de colônias eritroides 



(p˂0,05). O tratamento in vivo com veículo ou NT157 na dose de 70mg/kg, 3 vezes por 

semana, via intraperitoneal, em modelos de xenotransplante com células HEL em 

camundongos NSG (n=5 para cada grupo) não apresentou efeitos antineoplásicos. Em 

conclusão, a inibição farmacológica de IRS1/2 apresentou efeitos antineoplásicos 

significativos em modelos de linhagens celulares e amostras primárias de pacientes com 

NMP JAK2V617F. A inibição farmacológica combinada de IRS1/2 e JAK1/2 não 

potencializou o efeito antineoplásico das monoterapias nos processos celulares 

investigados. Os resultados dos estudos in vivo em modelos de xenotransplante indicam 

a necessidade de estudos de farmacocinética e farmacodinâmica para o NT157. Os 

efeitos moleculares identificados permitiram uma melhor compreensão sobre os 

mecanismos de ação da droga NT157 em NMP. 

 

Palavras-chave: Neoplasia mieloproliferativa. JAK2V617F. NT157. Substratos do 

receptor de insulina. 



ABSTRACT 

 

FENERICH, B. A. Pharmacological inhibition of insulin receptor substrates in 

myeloproliferative neoplasm JAK2V617F. 2017, 110f. Dissertação de Mestrado - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2017. 

 

The recurrent V617F mutation in JAK2 is a major contributor to the pathogenesis of 

BCR-ABL1 negative myeloproliferative neoplasms (MPN). Absence of complete 

clinical response to ruxolitinib, a JAK1/2 inhibitor, highlights the need for targeting 

other signaling pathways that contribute to JAK2. Recent data indicate that IGF1R/IRS 

is a potential target in MPN: (i) insulin receptor substrate 2 (IRS2) cooperates to 

malignant transformation induced by JAK2V617F, (ii) IGF1R signaling upregulation 

induces MNP phenotype. NT157 is a synthetic compound designed as IRS1/2 inhibitor 

and was able to induce anti-neoplastic effects in solid tumors. We, herein, aimed to 

characterize the molecular and cellular effects of NT157 treatment, combined or not 

with ruxolitinib, in MPN JAK2V617F. HEL and SET2 JAK2V617F cells were treated or not 

with vehicle, NT157 and/or ruxolitinib and submitted to evaluation of cell viability 

assay, apoptosis, proliferation, clonogenicity, cell cycle, gene expression and protein 

expression/activation. Primary cells from polycythemia vera (PV) patients (n=3) were 

exposed to NT157 treatment and evaluated for erythropoietin-independent colony 

formation. NT157 effects in vivo were evaluated in a xenograft model of 

leukemogenesis induced by HEL cells in NSG mice. Statistical analysis was performed 

using ANOVA or Student's t test. In MPN cell lines, NT157 treatment significantly 

decreased cell viability, clonogenicity and cell proliferation, increased apoptosis and 

cell cycle arrest in G2/M (all p<0.05). NT157 exposure resulted in inhibition of STAT3, 

STAT5 and ERK phosphorylation. NT157 also modulated the expression of 23 

oncogenes (CCND1, MYB and WT1) and suppressor tumor genes (CDKN1A, FOS and 

JUN) in HEL cells (p˂0.05). In both cell lines, the combined treatment, NT157 plus 

ruxolitinib, did not potentiate the effects of monotherapies. In primary cells from 

polycythemia vera patients, NT157 exposition reduced spontaneous erythroid colony 

formation (all p<0.05). In vivo treatment with vehicle or NT157 (70mg/kg 

intraperitoneal), three times a week, showed no antineoplastic effects in NSG mice 

transplanted with HEL cells (n = 5 for each group). In summary, the IRS1/2 



pharmacological inhibitor NT157 displayed remarkable antineoplastic effects in 

JAK2V617F cells lines and MPN primary cells. The combined treatment of NT157 plus 

ruxolitinib did not present potentializing effects when compared to the monotherapy. 

The results of in vivo treatment using a xenograft model highlight the need for 

pharmacokinetic and pharmacodynamic studies for the NT157 compound. The 

molecular effects identified allowed a better understanding about the mechanisms of 

NT157 action in MPNs. 

 

Keywords: Myeloproliferative neoplasm. JAK2V617F.  NT157.  Insulin receptor 

substrates. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Hematopoese 

 

A gênese das diferentes linhagens celulares que compõem o sangue periférico é 

dada através de um processo denominado hematopoese [1]. Esta produção ocorre 

inicialmente, durante o desenvolvimento fetal, em ilhotas sanguíneas pertencentes ao 

saco vitelínico e, por volta da sétima até a décima oitava semana gestacional, ocorre 

predominantemente no fígado [2]. No entanto, progressivamente, a medula óssea (MO) 

passa a deter tal função, sendo que no adulto representa a única fonte de produção de 

células sanguíneas [2,3]. 

Diariamente, cerca de um trilhão de novas células são originadas na medula 

óssea de indivíduos adultos, o que caracteriza o sangue como um dos tecidos mais 

regenerativos [4]. Em humanos, a hematopoese é um processo hierárquico, 

apresentando um precursor comum no ápice do processo, a célula-tronco hematopoética 

(CTH) [4,5]. As CTHs constituem menos de um por cento das células da MO e são 

caracterizadas pela capacidade de assumir diferentes destinos, incluindo 

autorrenovação, quiescência e diferenciação [6–8]. Essas funções permitem que essa 

pequena porção de células tenha papel fundamental no desenvolvimento, manutenção e 

regeneração do sistema hematopoético [9,10].   

A hematopoese ocorre a partir de uma CTH pluripotencial de longo prazo, que 

possui capacidade de autorrenovação e progride para CTH de curto prazo, que se 

diferencia nas células comprometidas com linhagens mieloide e linfoide. A divisão das 

CTH na medula óssea ocorre de maneira assimétrica, onde uma CTH dá origem a duas 

células filhas distintas, uma mantém a identidade de CTH e a outra se transforma em 

um progenitor mais diferenciado [11,12]. Um precursor mieloide comum dá origem a 

progenitores mais diferenciados e finalmente às células maduras da série eritrocítica, 

granulocítica e megacariocítica, e o precursor linfoide origina os linfócitos T e B e 

células natural killer [4,13]. O processo hierarquizado da hematopoese está ilustrado na 

Figura 1. 

A hematopoese depende não apenas das CTH, mas também de um 

microambiente normal capaz de produzir fatores de crescimento, favorecer a interação 

entre os distintos tipos celulares e acomodar as células em desenvolvimento [2]. A 

hematopoese é finamente regulada através de fatores de crescimento e citocinas, que 
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ativam vias de sinalização envolvidas em processos essenciais, incluindo proliferação, 

apoptose e diferenciação [14,15]. Falhas em algum ponto do processo hematopoético 

podem resultar em neoplasias mieloides, caracterizadas pela redução ou pela 

proliferação exacerbada de uma ou mais linhagens celulares do sangue periférico [15]. 

Dentro deste grupo de malignidades clonais são encontradas as síndromes 

mielodisplásicas (SMD), as neoplasias mieloproliferativas (NMP), as SMD/NMP e as 

leucemias agudas [16–18].  

 

 

 

Figura 1. Processo hierarquizado da hematopoese humana. Esquema simplificado da produção 

hierárquica das células sanguíneas na medula óssea. Esse processo tem a CTH em seu ápice e culmina na 

formação de todos as linhagens maduras do sangue periférico. A CTH pluripotencial de longo prazo pode 

ser autorrenovada ou progredir para CTH de curto prazo, que se diferencia em progenitores 

comprometidas com linhagens mieloide e linfoide. CTH-LP = célula-tronco hematopoética de longo 

prazo. CTH-CP= célula-tronco hematopoética de curto prazo; as setas indicam a capacidade de 

autorrenovação; PMP= progenitor multipotente; PMC= progenitor mieloide comum; PLC= progenitor 

linfoide comum. A figura foi produzida através da plataforma Servier Medical Art disponível em 

http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank.  

 

1.2. Neoplasias mieloproliferativas 

 

As NMPs se originam a partir da transformação de uma CTH. Esta célula-tronco 

sofre alterações moleculares e origina precursores hipersensíveis ou independentes da 

sinalização por citocinas e fatores de crescimento para a proliferação celular [19]. Dessa 

http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank
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forma, as NMPs são caracterizadas pela expansão exacerbada de células maduras e 

funcionais de uma ou mais linhagens mieloides [20]. 

As NMPs são definidas de acordo com a Classificação dos tumores 

hematopoéticos e linfoides da Organização Mundial da Saúde (WHO) de 2008 

[17,21,22]. Esta classificação foi revisada em 2016, incorporando-se relevantes avanços 

para o diagnóstico e prognóstico. As categorias de classificação das NMP não foram 

alteradas significativamente pela revisão, no entanto, a inclusão de novas lesões 

genéticas e características morfológicas trouxe significativos impactos nos critérios 

diagnósticos para algumas entidades da doença [23]. 

Dentro deste grupo de neoplasias, encontra-se a leucemia mieloide crônica, 

definida pela presença do gene de fusão BCR-ABL e as neoplasias mieloproliferativas 

crônicas BCR-ABL1 negativas [17,21]. As NMP clássicas, também denominadas BCR-

ABL1 negativas, compreendem a policitemia vera (PV), a trombocitemia essencial (TE) 

e a mielofibrose primária (MFP). Estas neoplasias compartilham características, tais 

como, medula óssea hipercelular, propensão a ocorrência de trombose e hemorragias, 

além de risco de progressão para leucemia mieloide aguda (LMA) [20].  

Em PV, a linhagem eritroide é predominantemente afetada, no entanto, também 

pode haver uma hiperplasia variável das linhagens megacariocítica/granulocítica 

[23,24]. Células provenientes de PV apresentam a capacidade de formação de colônias 

eritroides, mesmo na ausência do fator de crescimento eritropoetina (EPO) [25–27]. 

Esse mecanismo resulta na produção excessiva de eritrócitos. Pacientes acometidos com 

PV apresentam redução na sobrevida, aumento do risco de eventos de 

tromboembolismo e hemorragias, sintomas constitucionais intensos e propensão para 

evoluir clinicamente para mielofibrose primária e LMA [28–31]. 

A TE é caracterizada pela trombocitose e presença de hiperplasia 

megacariocítica [23,32]. A doença pode apresentar complicações relacionadas ao 

processo de coagulação, incluindo trombose e sangramentos [33,34]. Ainda que a PV e 

TE afetem linhagens mieloides distintas, é notável que as duas entidades compartilham 

características clínicas e moleculares, além de ambas apresentarem um curso natural 

semelhante, culminando na ocorrência de eventos hemorrágicos, e/ou na progressão 

para mielofibrose secundária e LMA [35].  

Dentre as NMPs, a MFP é a entidade mais heterogênea, tendo como 

característica principal, presença de fibrose na medula óssea e hiperplasia 

megacariocítica [23,34]. Em estágios iniciais da MFP, a proliferação mieloide ocorre 
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predominantemente na medula óssea e à medida que a doença progride, atinge sítios 

extramedulares, como o baço [36]. A fibrose medular pode levar a uma hematopoese 

ineficaz e progressiva falência medular [22,37]. 

Uma vez que os limites entre as três categorias das NMP não são bem 

estabelecidos, visto que apresentam muitas similaridades clinicas e fisiopatológicas, 

algumas subcategorias são definidas, como a MFP pré-fibrótica. Essa entidade apresenta 

um fenótipo de TE ao diagnóstico, mas com pior prognóstico e alta probabilidade de 

progredir para MFP [23,32,38,39]. Tefferi e colaborares analisaram comparativamente 

as três categorias de NMP em relação à sobrevida e progressão da doença em uma 

coorte de 826 pacientes [40]. Uma síntese dos resultados do estudo encontram-se na 

Tabela 1 [40]. Resumidamente, todas as categorias de NMP BCR/ABL1 negativa 

apresentam redução da sobrevida global em comparação com a população normal, no 

entanto, a taxa relativa de sobrevida é menor em MFP, seguida de PV e TE, 

respectivamente [31,40,41].  

 

Tabela 1. Sobrevida e ocorrência de progressão para mielofibrose secundária e LMA em NMP 

Prognóstico/Categoria NMP TE PV MFP 

Sobrevida (anos) 19,8 13, 5 5,9 

Sobrevida ≤60 anos (anos) 32,7 23,8 14,6 

Evolução fibrótica  9,9% 12,7% - 

Transformação leucêmica  4,1% 6,7% 12,7% 

Análise de uma coorte de 826 pacientes com NMP do Hospital Mayo Clinic (Rochester, EUA). O estudo 

avaliou comparativamente as categorias da NMP quanto à sobrevida, sobrevida em pacientes com idade 

inferior a 60 anos, incidência de evolução fibrótica (desenvolvimento de mielofibrose secundária) e progressão 

para transformação blástica [34,40].  

 

 1.3. Lesões moleculares e patogênese das NMP 

 

Como relatado anteriormente, as três categorias de NMP apresentam 

sobreposição das características clínicas e evolução natural da doença. Esse contínuo 

entre as entidades diagnósticas é reflexo das bases genéticas e da fisiopatologia 

molecular das NMP [32]. As NMPs surgem a partir de alterações moleculares na CTH 

que passa a apresentar vantagem proliferativa e expansão clonal. Os clones neoplásicos 

apresentam hipersensividade ou independência dos fatores de crescimento, o que 

culmina na expansão exacerbada das linhagens mieloides [42]. 
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A desregulação direta ou indireta da via de sinalização Janus Kinase/signal 

transducers and activators of transcription (JAK/STAT), provocada, na maioria das 

vezes, por mutações somáticas adquiridas, representa o maior fator de contribuição para 

a fisiopatologia das NMP clássicas [43–45] . As principais mutações que culminam na 

ativação constitutiva dessa via são as mutações que afetam JAK2 (éxon 12 e éxon 14) 

[46–49] , mutações no gene do receptor da trombopoetina (gene MPL) [50] e mutações 

na calreticulina (CALR) [51,52]. Todas essas mutações são compartilhadas entre as 

diferentes categorias das NMP, com diferentes taxas de recorrência [32,51].   

 

 1.4. Mutação JAK2V617F 

 

Uma das lesões moleculares mais frequentes e com maior contribuição nas NMP 

BCR-ABL1 negativas corresponde à mutação pontual V617F em JAK2, um 

componente da via de sinalização JAK/STAT, que corresponde ao principal mecanismo 

de comunicação de uma ampla gama de citocinas e fatores de crescimento [53]. Em 

2005, a mutação JAK2V617F foi identificada como recorrente em pacientes com PV, TE 

e MFP [54]. Em PV, a incidência da mutação JAK2V617F é superior a 90%, enquanto 

que na TE e MFP, 50-60% dos pacientes apresentam o alelo mutado [20]. Devido à alta 

frequência de ocorrência, esta alteração genética foi definida como marcador molecular, 

contribuindo significativamente para o diagnóstico das NMP e para o desenvolvimento 

de inibidores seletivos [46,55].  

A mutação JAK2V617F resulta na substituição de um aminoácido valina por uma 

fenilalanina no códon 617 de JAK2, afetando a domínio JH2 desta proteína [47]. JAK2 

apresenta domínios homólogos, JH1 e JH2, sendo que o primeiro apresenta atividade 

tirosinoquinase e o segundo é um domínio pseudoquinase [56]. O domínio 

pseudoquinase apresenta uma importante função regulatória para JAK2, uma vez que 

exerce efeito autoinibitório, regulando negativamente a atividade catalítica de JH1 na 

ausência de estímulos [57]. A mutação JAK2V617F e mutação no éxon 12 resultam na 

perda desta capacidade autoinibitória (Figura 2). Desta forma, estas alterações 

moleculares provocam autofosforilação de JAK2 mesmo na ausência da ligação de 

citocinas e fatores de crescimento [46,53]. 
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Figura 2. Representação esquemática da estrutura da proteína e mutações que afetam o domínio 

JH2 de JAK2. A proteína JAK2 apresenta sete domínios (JH1-7), nomeados da direção C para N 

terminal. JH1: apresenta atividade catalítica; JH2: pseudoquinase que regula negativamente a atividade 

de JH1; JH3 e JH4: compartilham homologia com Src sendo denominados SH2; JH5-JH7 

correspondem à região amino terminal e são denominados FERM. Mutações em JAK2 (V617F e 

mutações no éxon 12) levam à perda da função do domínio JH2. A perda da regulação negativa de JH2 

sobre JH1 (capacidade autoinibitória da proteína) resulta no aumento da atividade tirosinoquinase de 

JAK2 mesmo na ausência de fatores de crescimento e citocinas, com consequente ativação constitutiva 

da via JAK/STAT. A ilustração foi baseada na publicação de Quintás-Cardama e colaboradores [58]. 

 

A proteína JAK2 participa da sinalização mediada pela ligação de eritropoetina, 

trombopoetina, interleucina 3, fator estimulante de colônia de granulócitos (G-CSF) e 

fator estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos (GM-CSF) [20,59]. Durante o 

processo normal de sinalização celular, a ligação de citocinas específicas à proteína 

JAK2 provoca a fosforilação da mesma [60]. Uma vez ativada, esta proteína quinase 

fosforila proteínas da família STAT, resultando em ativação de vias de sinalização 

intracelular, como STAT, PI3K/AKT/mTOR e MAPK/ERK [60–62]. A mutação 

JAK2V617F provoca autofosforilação de JAK2 e ativação constitutiva destas vias, 

contribuindo para a fisiopatologia das NMPs [54,63] 

 

 1.5. Inibidores de JAK2 

 

A partir da identificação de JAK2 como um importante alvo terapêutico, 

diversos grupos de pesquisa têm trabalhado no desenvolvimento de pequenas moléculas 

disponíveis para tratamento oral, capazes de inibir a atividade tirosinoquinase da 

proteína alvo [54,64]. Dentre alguns dos inibidores desenvolvidos estão o ruxolitinibe 

(NCB018424); lestarutinib (CEP701) e NS018, gandotinib (LY2784544), momelotinib 

CYT387, dentre outros [65–67].  
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O ruxolitinibe foi o primeiro inibidor a passar por testes clínicos em 2007 e foi 

aprovado para tratamento da MFP e PV, em 2011 e 2014, respectivamente. O composto 

é bem tolerado pelos pacientes, apresentando baixa toxicidade [65,68]. O tratamento 

com ruxolitinibe promove redução de citocinas inflamatórias e da esplenomegalia, 

amenizando sintomas constitucionais e proporcionando melhor qualidade de vida. No 

entanto, este fármaco não é capaz de reverter a fibrose na medula óssea [69–71]. O 

impacto de ruxolitinibe sobre a sobrevida permanece uma questão em aberto [72,73].  

Diante deste cenário, a ausência de uma resposta clínica completa na maioria dos 

pacientes indica a necessidade de estudos com inibidores farmacológicos de outras 

proteínas envolvidas na via de sinalização JAK2/STAT. Essas novas abordagens 

terapêuticas, utilizando inibidores isolados ou em combinação com ruxolitinibe, podem 

representar uma alternativa para o tratamento das NMPs [74,75]. Algumas destas 

pesquisas encontram-se em estudos pré-clínicos e tem apresentado resultados 

promissores [76–78]. 

 

 1.6. Vias de sinalização mediadas pelos substratos do receptor de insulina (IRS) 

 

A partir da necessidade de se investigar genes e proteínas envolvidas em vias de 

sinalização importantes para a proliferação celular, e tendo em vista a importância do 

estudo de proteínas que conectam importantes fatores de crescimento na hematopoese, a 

via de sinalização mediada por IGF1R/IRS representa um potencial alvo para a inibição 

em NMP JAK2V617F. 

Os substratos do receptor de insulina (IRS) constituem uma família de quatro 

proteínas adaptadoras citoplasmáticas (IRS1-4) identificadas inicialmente por seu papel 

na sinalização da insulina. IRS1 foi descrito em 1985 e identificado em imunoblotting 

anti-fosfo-tirosina após estimulação por insulina [79]. IRS2 foi inicialmente 

denominado 4PS e descrito como um substrato alternativo do receptor de insulina em 

células derivadas de camundongos knockout para IRS1 e estimuladas com insulina [80]. 

As proteínas IRS não possuem atividade enzimática intrínseca e contribuem para 

a sinalização através de suas funções como adaptadoras [81], ambas compartilham 

homologia na porção N-terminal, em que dois domínios altamente conservados 

contribuem para o recrutamento do IRS até seus receptores [82,83]. A associação das 

proteínas IRS com seus receptores resulta na fosforilação do IRS em seus resíduos de 

tirosina na porção C-terminal, gerando sítios de ligação que recrutam proteínas efetoras 
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que participam da sinalização celular das vias JAK/STAT, PI3K/AKT, e MAPK [84–

86]. 

O IRS2 é também ativado a partir da sua associação com receptores de três 

fatores de crescimento importantes para a hematopoese: receptor de eritropoetina 

(EPOR), trombopoetina (MPL) e IGF1 (IGF1R) [44,87–89]. O IRS1 pode ser ativado 

pelo receptor de IGF1, VEGF e GH [90–92]. No entanto, o papel das proteínas 

adaptadoras IRS na transdução de sinal dos seus receptores e na transformação 

neoplásica da célula hematopoética ainda são pouco explorados. 

A EPO exerce seu efeito na hematopoese através do seu receptor transmembrana 

EPOR, que se associa a proteína JAK2 com consequente ativação de duas vias de 

sinalização distintas: (I) independente da fosforilação em tirosina do EPOR, via ERK 

[93], e (II) dependente da fosforilação em tirosina do EPOR, que gera sítios de ligação 

deste receptor com domínio SH2 e PTB de proteínas adaptadoras, com consequente 

ativação da via PI3K/AKT, e via STAT5 [90]. O IGF1 é um fator de crescimento que 

também atua na regulação da hematopoese. O receptor do IGF1 (IGF1R) é um receptor 

de proteínas tirosinoquinase tipo II e possui aproximadamente 70% de homologia com o 

receptor de insulina (IR). A atividade tirosinoquinase do IGF1R é induzida pela sua 

ligação com o IGF1, permitindo a ligação do receptor com substratos que contenham 

domínios SH2 ou PTB, incluindo o IRS1 e IRS2, e consequente ativação da via 

PI3K/AKT. O IGF1 participa da eritropoese, granulopoese e linfopoese normal e 

neoplásica [91]. A trombopoietina (TPO) é uma citocina endógena que promove o 

crescimento da CTH e é o principal regulador endógeno da produção de plaquetas. A 

TPO se liga ao seu receptor MPL, presente em megacariócitos e CTH [94]. TPO 

induziu a associação de IRS2 com MPL e ativação da via PI3K em células Ba/F3 

expressando Mpl [92]. 

Estudos apontam que o IRS2 pode estar relacionado com a transformação 

oncogênica, encontrando-se diferencialmente expresso em diversos tipos de neoplasias 

[95,96]. Em trabalho recente, nosso grupo identificou a associação entre o substrato do 

receptor da insulina 2 (IRS2) e JAK2V617F, mas não com JAK2 selvagem em modelos de 

linhagem leucêmica HEL e U937, respectivamente [97]. Em células HEL JAK2V617F, o 

silenciamento de IRS2 potencializou o efeito do ruxolitinibe na modulação da via 

JAK/STAT, resultando na inibição de STAT5. A inibição de IRS2 também provocou 

diminuição da proliferação celular e aumento do número de células apoptóticas. No 

entanto, não houve modulação da via PI3K/AKT/mTOR [97]. A via de sinalização das 
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proteínas IRS1/2 e a cooperação do JAK2V617F e IRS2 em NMP estão ilustradas na 

Figura 3. 

 

 

Figura 3. Via de sinalização mediada pelas proteínas IRS1/2 e a cooperação entre JAK2V617F e 

IRS2 em NMP.  Painel esquerdo: Vias de sinalização de IRS1/2. As proteínas adaptadoras 

citoplasmáticas IRS1/2 são recrutadas e ativadas através da fosforilação em tirosina nos domínios 

PH/PTB. A associação das proteínas IRS com seus receptores que possuem atividade tirosinoquinase 

(receptor da insulina [IR], receptor do fator de crescimento semelhante à insulina 1 [IGF1R] resulta na 

fosforilação do IRS1/2 em seus resíduos de tirosina na porção C-terminal. Essa ativação gera sítios de 

ligação e recrutam proteínas efetoras que participam da sinalização celular das vias JAK/STAT, 

PI3K/AKT e MAPK (via canônica), regulando diversos processos biológicos, incluindo proliferação 

celular, síntese proteica, sobrevivência celular e expressão gênica em tecidos específicos. Em modelos 

murinos específicos, o IRS2 também pode interagir com JAK2 sob estímulo de angiotensina II ou leptina 

e ativar STAT, PI3K/AKT/mTOR e MAPK. Painel direito: Em neoplasia mieloproliferativa (NMP) 

JAK2V617F, IRS2 associa-se com JAK2V617F, ativa STAT5, aumenta a proliferação, clonogenicidade e 

sobrevivência celular. A figura foi produzida através da plataforma Servier Medical Art disponível em 

http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank 

 

 

Dados recentes de Osorio e colaboradores demonstraram que a desregulação da 

sinalização de IGF1 resulta na transformação maligna em NMP [98]. Em tumores 

sólidos, como câncer de mama, a inibição farmacológica de IGF1R resultou em efeitos 

antineoplásicos, sobretudo em células resistentes [99].  Desta forma, a identificação da 

associação da proteína IRS2 com JAK2V617F, associada à descoberta da participação de 

IGF1 na patogênese das NMP sugere que IGF1R/IRS representa um potencial alvo de 

inibição para o tratamento das NMP JAK2 positivas.  

 

http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank
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 1.7. Inibidor farmacológico de IRS1/2 

 

Em 2013, Reuveni e colaboradores descreveram uma nova família de inibidores 

de IGF1R/IRS. Estes compostos foram desenhados para a degradação específica das 

proteínas IRS, resultando em uma alça de regulação negativa que inibe IGF1R de forma 

duradoura. Dentro dessa família, foram avaliadas as drogas NT52, NT75, NT157 e 

NT205. NT157 apresentou melhores resultados e teve seu mecanismo de ação 

esclarecido em células de melanoma [100]. 

Em células de melanoma, a proteína B-RAF encontra-se constitutivamente 

ativada, ativando a sinalização mediada por IGF1R, através do eixo IRS1/2-PKB, 

induzindo proliferação e sobrevivência [101]. Nessas células, NT157 se liga ao sítio 

alostérico de IGF1R e provoca alterações conformacionais que levam à dissociação de 

IRS1/2 do receptor. Essas proteínas migram para o citoplasma, onde recebem extensiva 

fosforilação em serina, sendo marcadas para degradação por proteassoma. Nesse 

modelo celular, a dissociação de IRS do receptor permite maior interação entre IGF1R e 

a proteína Shc, levando à ativação de C-RAF e aumento da sinalização de ERK [100]. 

Um modelo simplificado da ação do composto NT157 em células neoplásicas está 

ilustrado na Figura 4. 

Reuveni e colaboradores demonstraram a eficácia do uso do NT157 na inibição 

de IRS1/2 em múltiplas linhagens de tumores sólidos, incluindo câncer de cólon, 

hepatocarcinoma, câncer de próstata, câncer de pulmão e sarcoma de Ewing. Em 

modelo celular de melanoma resistente ao tratamento padrão, NT157 levou a indução 

apoptótica e reduziu a resistência à droga PLX4032. In vivo, o composto resultou em 

diminuição do crescimento tumoral e de metástase [100]. 

Após a descoberta da droga, outros grupos de pesquisa avaliaram seus efeitos em 

neoplasias sólidas. Em câncer de próstata, tratamento com NT157 resultou em redução 

da proliferação, aumento da apoptose e parada do ciclo celular em G2/M [102]. Em 

melanoma, a exposição ao NT157 resultou em inibição de STAT3, indicando que a 

droga apresenta mais de um alvo [103]. Esta inibição também foi reportada por 

Sanchez-Lopez e colaboradores, em modelo de câncer colorretal. Nesta neoplasia, o uso 

de NT157 também foi capaz de reduzir citocinas inflamatórias [104]. 

Em estudo anterior de nosso grupo, o tratamento com NT157 em células 

primárias de pacientes com NMP JAK2V617F resultou em redução da viabilidade 
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celular. Quando em combinação com ruxolitinibe, o tratamento com NT157 apresentou 

efeito cumulativo [97]. 

 

 

Figura 4. Modelo proposto para a ação de NT157 em células neoplásicas. (1) NT157 se liga a um 

sítio alostérico do receptor IGF1R provocando alterações conformacionais, levando à dissociação das 

proteínas IRS do receptor, permitindo que: (2) o receptor interaja mais fortemente com a proteína 

adaptadora Shc, levando a ativação de C-RAF e aumento na expressão de ERK; (3) As proteínas IRS 

citoplasmáticas recebem extensiva fosforilação em serina, sendo marcadas para degradação via 

proteassoma, sendo então degradadas, provocando a inibição de IRS1/2 de forma duradoura.  (4) 

Alternativamente, NT157 inibe STAT3 de modo independente da inibição de IRS1/2, através da 

ativação de fosfatases. O modelo foi baseado na publicação de Reuveni e colaboradores e atualizado 

com base na publicação de Flashner-Abramson, que descreve a inibição de STAT3 após o tratamento 

com NT157 [100,103]. A figura foi produzida através da plataforma Servier Medical Art disponível em 

http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank. 

 

 1.8. Justificativa do trabalho 

 

Tendo em vista a identificação da relevância da proteína IRS2 no fenótipo das 

células leucêmicas JAK2V617F e a participação de IGF1 na patogênese das NMP, nosso 

trabalho tem como hipótese que IGF1R/IRS representa um alvo de inibição com grande 
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potencial para o tratamento das NMP JAK2V617F positivas. Como estratégia de inibição, 

nós temos a oportunidade de utilizar um composto, NT157, desenhado especificamente 

para a degradação duradoura das proteínas IRS1/2, com consequente inibição da via de 

sinalização mediada por IGF1R.  

Sustentando a escolha do inibidor farmacológico, temos os trabalhos em 

neoplasias sólidas, que apresentaram resultados deveras promissores. O fato de que 

todos os estudos foram realizados em tumores sólidos atua como um estímulo adicional 

para a avaliação em NMP. Este estudo abre caminhos para a descrição dos efeitos da 

droga em neoplasias hematológica, ampliando a compreensão dos efeitos e mecanismos 

de ação de NT157. Estudo anterior de nosso grupo de pesquisa identificou a 

participação do IRS2 na via de sinalização JAK2V617F e indicou o efeito antineoplásico 

de NT157 em células primárias de pacientes com NMP. No entanto, para a 

caracterização dos efeitos moleculares e celulares do NT157 se faz necessária a 

expansão do estudo em diferentes modelos de NMP JAK2V617F. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos celulares e moleculares do tratamento com o inibidor de 

IRS1/2, NT157, isolado e em combinação com ruxolitinibe, em NMP JAK2V617F. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Em modelos de linhagem leucêmica humana HEL JAK2V617F e SET2 JAK2V617F, 

avaliar: 

 O efeito do tratamento isolado com NT157 sobre a viabilidade, proliferação, 

apoptose, ciclo celular e clonogenicidade; 

 O efeito do tratamento isolado com NT157 na expressão e ativação de proteínas 

da via JAK2/STAT;  

 A modulação da expressão de genes envolvidos no processo neoplásico após 

exposição ao NT157; 

 O efeito da combinação de ruxolitinibe e NT157 sobre a viabilidade celular, 

apoptose e ciclo celular. 

 

• Em células primárias de pacientes com PV, avaliar o efeito do tratamento com 

NT157 sobre a formação espontânea de colônias eritroides. 

 

• In vivo, padronizar um modelo de camundongos xenotransplantados com 

linhagem celular humana HEL JAK2V617F e avaliar os efeitos do tratamento com 

NT157 na carga tumoral e sobrevida. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Linhagens celulares  

 

Neste estudo, foram utilizadas as linhagens celulares humanas HEL 92.1.7 

(HEL) e SET2. Ambas células representam modelos de leucemia secundária à NMP e 

expressam a mutação JAK2V617F [105]. A linhagem celular HEL foi adquirida da ATCC 

(Philadelphia, PA, EUA) e as células SET2 foram gentilmente fornecidas pela Prof. Dr. 

Fabíola Attié de Castro (Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo). A Tabela 2 contêm a descrição detalhada das linhagens 

celulares. As células foram autenticadas utilizando-se a técnica de Short Tandem Repeat 

(STR) e testadas para a presença de mycoplasma. O cultivo foi realizado em meio 

RPMI, acrescido de 1% de penicilina/estreptomicina e enriquecido com 10% e 20% de 

soro bovino fetal, para a linhagem HEL e SET2, respectivamente. As células foram 

mantidas em garrafas de 75 cm2 em estufa à 37ºC com 5% de CO2. 

 

Tabela 2. Descrição das linhagens celulares utilizadas 

Descrição 
Linhagem 

HEL 92.1.7 SET-2 

 

Espécie 

 

humana (Homo sapiens) 

 

humana (Homo sapiens) 

 

Tecido 
medula óssea sangue periférico 

 

Tipo celular 

 

eritroblastos 

 

Linhagem megacariocítica 

 

Origem/doença 

 

Paciente do sexo masculino, 

caucasiano, com 30 anos 

portador de eritroleucemia 

 

Paciente do sexo feminino, 

com 71 anos de idade 

portadora de trombocitemia 

essencial em transformação 

leucêmica. 

 

Mutação JAK2V617F 
presente em homozigose presente em heterozigose 

Morfologia linfoblastos 

células individuais em 

suspensão, algumas células 

levemente aderentes e 

aproximadamente 1-3% de 

células gigantes 

Nível de biossegurança 1 1 

Característica da cultura suspensão suspensão 

Referências [105–107] [105,108] 
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3.2. Inibidores farmacológicos e tratamento 

 

O composto NT157 foi gentilmente cedido por Reuveni e colaboradores para a 

realização de testes iniciais e posteriormente adquirido da empresa Selleck Chemicals 

(Houston, Texas, USA). Ruxolitinibe foi obtido da InvivoGen (San Diego, CA, EUA). 

Para experimentos in vitro, as drogas foram diluídas em dimetilsulfóxido (DMSO) e a 

concentração do estoque foi de 10 mM para o NT157 e 20 mM para o ruxolitinibe. Para 

experimento in vitro, o NT157 foi diluído em 2-Hidroxipropil Beta-Ciclodextrina 20% 

(Sigma-Aldrich, St.Louis, Missouri, EUA). Um resumo do esquema de tratamento e das 

avaliações realizadas está ilustrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Organograma do esquema de tratamento e avaliações realizadas. O composto NT157 foi 

utilizado isolado (em diferentes concentrações por 24, 48 e 72 horas) e em combinação com ruxolitinibe 

(48 horas) em células HEL e SET2. Para o tratamento combinado, utilizou-se um esquema de combinação 

de doses diferentes para cada linhagem, de acordo com a sensibilidade das células ao composto. A célula 

HEL foi submetida a todos os ensaios indicados. O símbolo * indica as condições de tratamento e ensaios 

que foram estudados/validados para a células SET2.  

 

3.3. Ensaios funcionais 

 

3.3.1. Avaliação da viabilidade celular  

 

A viabilidade celular foi avaliada através do ensaio de metabolização de 

metiltiazoltetrazólio (MTT). Para o tratamento, células HEL e SET2 foram submetidas à 

privação de soro bovino fetal (SBF) por quatro horas e após este período, 1x104 
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células/poço foram cultivadas em placas de 96 poços na presença de NT157 em 

diferentes concentrações (Ø [DMSO]; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM). Adicionalmente, para 

a avaliação do tratamento combinado, células HEL foram tratadas ou não com 

ruxolitinibe 0,3µM e/ou NT157 0,4µM ou NT157 0,8µM e células SET2 foram 

expostas ou não ao ruxolitinibe 0,3µM e/ou NT157 1,6 µM ou NT157 3,2 µM. Após o 

período de tratamento (24, 48 e 72 horas), foram adicionados 10µL de uma solução de 

MTT (5mg/mL) aos poços e as placas foram incubadas à 37ºC por 4 horas. Para 

interromper a reação, foram adicionados 100µL de 0,1N HCl em isopropanol. A 

avaliação da proliferação foi realizada pela mensuração da absorbância à 570nm por 

espectrofotometria. Os valores de IC50 foram calculados por meio de regressão não 

linear, utilizando-se o programa CalcuSyn (Biosoft, Ferguson, MO, EUA). 

 

3.3.2. Avaliação de apoptose 

 

A indução de apoptose foi verificada através da marcação com anexina V-APC e 

iodeto de propídio (PI) através de citometria de fluxo e confirmada pela avaliação da 

atividade das caspases por Western blot. Células HEL e SET2 foram cultivadas em 

placas de 24 poços, seguindo-se as mesmas condições de tratamento utilizadas para o 

ensaio de viabilidade celular. Após tratamento, as células foram lavadas com PBS 

gelado e ressuspendidas em um tampão de ligação contendo 1 μg/mL de PI e 1 μg/mL 

de anexina V conjugada com APC. As amostras foram incubadas por 15 minutos na 

ausência de luz em temperatura ambiente e analisadas em equipamento FACSCalibur 

(Becton–Dickinson, EUA). Para cada amostra, foram adquiridos dez mil eventos. As 

análises foram realizadas com o programa FlowJo (Treestar, Inc., San Carlos, CA, 

EUA). Em paralelo, extrato total das células foram obtidos e submetidos a Western blot 

com anticorpos específicos para caspases 3, 8 e 9. 

 

3.3.3. Avaliação da proliferação celular  

 

A análise de proliferação celular foi realizada através da marcação para Ki-67. 

Células HEL foram tratadas com NT157 em diferentes concentrações (Ø; 0,2; 0,4; 0;8; 

1,6 e 3,2 µM) por 24 horas, fixadas com etanol 70% e armazenadas em freezer -20ºC. O 

ensaio de marcação com o antígeno Ki-67 foi realizado de acordo com a orientação do 

fabricante (Ki-67 FITC clone B56; BD Bioscience, San Jose, CA, EUA) e a média da 
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intensidade de fluorescência foi obtida através do aparelho FACSCalibur (Becton–

Dickinson, EUA). Isótopo IgG foi utilizado como controle negativo. As análises foram 

realizadas com o programa FlowJo (Treestar). 

 

3.3.4. Análise do ciclo celular 

 

O ciclo celular foi avaliado por citometria de fluxo, utilizando-se marcação com 

PI (BD Cycletest™ Plus DNA Reagent Kit; BD Bioscience) de acordo com orientações 

do fabricante. Células HEL foram submetidas a tratamento com NT157 em diferentes 

concentrações (Ø; 0,2; 0,4 e 0,8 µM) por 24 horas. As doses de 1,6 e 3,2 µM não foram 

utilizadas para a avaliação do ciclo celular, pois os experimentos iniciais revelaram um 

significativo número de células mortas nestas concentrações. A porcentagem de células 

em cada fase do ciclo foi adquirida por mensuração do conteúdo de DNA celular em 

aparelho FACSCalibur (Becton–Dickinson, EUA) e analisada através do programa 

FlowJo (Treestar). 

 

 

3.3.5. Avaliação da clonogenicidade 

 

Para avaliação da capacidade de formação de colônias em célula HEL, foram 

plaqueadas 1x103 células por poço em um volume de 500 µl de metilcelulose 

(MethoCult 4230; StemCell Technologies Inc., Vancouver, BC, Canada), na ausência 

ou presença de NT157 em diferentes concentrações (Ø; 0,2; 0,4; 0;8; 1,6 e 3,2 µM). 

Após 10 dias em cultura, adicionou-se MTT para marcar as colônias compostas por 

células viáveis, as colônias foram então, fotografadas e quantificadas através do 

programa de quantificação Image J. (U.S. National Institutes of Health, Bethesda, MD, 

EUA).  

 

3.4. Ensaios moleculares 

 

3.4.1. Análise da expressão e ativação proteica por Western blot 

 

Células HEL foram tratadas ou não com NT157 por 24 horas e submetidas a 

avaliação da expressão e ativação proteica. Após o tratamento, o precipitado celular 
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contendo 5x106 foi submetido a extração de proteína e quantificação. Para a extração, 

foi adicionado tampão contendo: Tris (100 mM, pH 7.6); Triton X-100 (1%); NaCl (150 

mM); PMSF (35 mg/mL); Na3VO4 (10 mM); NaF (100 mM); Na4P2O7 (10 mM) e 

EDTA (4 mM). As amostras foram homogeneizadas e mantidas em gelo por 1 hora, e 

em seguida submetidas à centrifugação por 20 minutos a 4ºC para remoção dos restos 

celulares. Ao produto do extrato total proteico, foi adicionado tampão de Laemmli 

contendo ditiotreitol (100 mmol/L). Em seguida, as proteínas foram submetidas à 

eletroforese em gel de poliacrilamida 6,5-15% SDS-PAGE em aparelho de eletroforese 

(Mini-Protean, Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA, EUA). A eletrotransferência das 

proteínas do gel para a membrana foi realizada por 90 minutos a 120 V (constante) em 

aparelho miniaturizado de transferência da Bio-Rad. A ligação dos anticorpos a 

proteínas não específicas foi reduzida por pré-incubação da membrana por 1 hora com 

tampão de bloqueio. Após o bloqueio, a membrana de nitrocelulose foi incubada com 

anticorpos específicos diluídos em tampão de bloqueio por 12 horas a 4°C e então 

lavadas três vezes com solução basal (10 mmol/L de Tris, 150 mmol/L de NaCl, e 

0.02% de Tween 20). Após este período, realizou-se incubação com anticorpos 

secundários e as membranas foram reveladas, utilizando-se o kit SuperSignal™ West 

Dura Extended Duration Substrate System (Thermo Fisher Scientific, San Jose, CA, 

EUA) e Gel Doc XR+ system (Bio-Rad). Os anticorpos utilizados estão listados na 

Tabela 3. A intensidade de expressão proteica foi normalizada pela expressão das 

proteínas endógenas, actina e α-tubulina, e a intensidade da fosforilação proteica, 

através da expressão da proteína total correspondente. As imagens finais foram 

elaboradas a partir das porções do gel que contêm as bandas de interesse. 
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Tabela 3. Anticorpos contra as proteínas de interesse, totais e fosforiladas, avaliadas por Western blot. 

Empresa Proteína alvo Número de catálogo 

Santa Cruz Biotechnology 

(Santa Cruz, CA, USA) 

IRS-2 

STAT3 

STAT5 

actina 

α-tubulina 

sc-390761 

sc-7179 

sc-835 

sc-1616 

sc-5286 

Cell Signaling Technology 

(Danvers, MA, USA) 

 

IRS-1 

p-STAT3Y705 

p-STAT5Y694 

caspase 3 

caspase 8 

caspase 9 

 

#3407P 

#9131S 

#9359S 

#9665 

#9746 

#9502 

 

Life Technologies 

(Carlsbad, CA, USA) 

p-ERK1/2T183/Y185 

ERK1/2  

700012 

44654G 

 

3.4.2. Avaliação do perfil de expressão gênica por PCR array 

 

RNA total de células HEL tratadas ou não com NT157 0,8 µM por 16 horas foi 

isolado utilizando Trizol (Thermo Fisher Scientific). Ao precipitado de células, 

contendo de 5x106 células, foi acrescentado 1mL de Trizol e a amostra foi 

homogeneizada até que se tornasse bastante fluida. A purificação do RNA deu-se 

resumidamente com a adição de clorofórmio, que separa o RNA dos outros compostos 

orgânicos, seguida de centrifugação a 12.000g por 15 minutos a 4°C. A fase aquosa, que 

contém o RNA, foi transferida para um tubo novo, no qual foi adicionado isopropanol, 

uma solução que precipita o RNA. O precipitado de RNA foi então lavado com etanol 

70% e armazenado no freezer -80°C. Para mensurar a quantidade e qualidade do RNA, 

alíquotas de 2µL de cada amostra foram submetidas à leitura da densidade ótica a 

260nm (DO260) pelo espectrofotômetro NanoVue (GE Healthcare, Inglaterra). Apenas 

amostras apresentando razão A260/A280 entre 1.7 e 2.0 foram utilizadas. O DNA 

complementar (cDNA), foi sintetizado a partir de 1 µg do RNA total, utilizando kit 

High-Capacity cDNA Archive Kit (Thermo Fisher Scientific).  

O PCR array foi realizado, adicionando-se o cDNA em placas comerciais 

específicas para a determinação do perfil de expressão de oncogenes e genes 

supressores tumorais (Human Oncogenes & Tumor Suppressor Genes RT² Profiler™ - 
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QIAGEN, Hilden, Alemanha) de acordo com as instruções do fabricante. As placas são 

constituídas por 96 poços, incluindo 12 controles de qualidade da reação e 84 genes de 

interesse. A amplificação das amostras foi realizada em equipamento ABI 7500 

Sequence Detector System (Thermo Fisher Scientific). Os dados obtidos no PCR array 

foram analisados em uma plataforma online disponibilizada pela empresa que forneceu 

as placas. Os níveis de RNA mensageiro foram normalizados em relação aos níveis de 

expressão das amostras não tratadas e para a determinação dos genes modulados, 

adotou-se um fold-change de ≥ 1,5 (50% para mais ou para menos).  

 

3.4.3. Validação por PCR quantitativo 

  

Para validar a modulação identificada pelo PCR array, realizou-se PCR em 

tempo real quantitativo para os principais genes alterados. Foram realizados cinco 

experimentos independentes, extração de RNA total e transcrição em cDNA. A 

amplificação gênica em tempo real foi realizada no aparelho ABI 7500 Sequence 

Detector System (Thermo Fisher Scientific) utilizando-se o reagente Power SybrGreen 

PCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific). Para as reações, utilizou-se 60 ng de 

cDNA de cada amostra em triplicata. Como controle negativo para cada par de 

iniciador, utilizou-se água em lugar do cDNA. A expressão gênica de HPRT1 e ACTB 

foi utilizada como controle endógeno das reações. A quantificação relativa das 

expressões de cada gene normalizado pelo controle endógeno foi calculada utilizando-se 

a fórmula 2-ΔΔCT [109]. Os iniciadores específicos para CCND1, MYB, WT1, CDKN1A, 

JUN e FOS e os controles endógenos HPRT1 e ACTB estão descritos na Tabela 4.  
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Tabela 4. Sequência dos iniciadores utilizados para validação do PCR array 

Gene-alvo Sequência de iniciadores (5’ - 3’) 
Concentração 

(nM) 

Ciclina D1 (CCND1) 
FW: CTG GGT GTC CTA CAA ATG 

RV: AGC GGT CCA GGT AGT TCA T 

 
 

300  

MYB 
FW: CTC CGC CTA CAG CTC AAC TCC 

RV: TCC TTT ATT CGC TTT TCC TTC TCA 

 
 

150  

WT1 
FW: CGC TAT TCG CAA TCA GGG TTA 

RV: GGG CGT GTG ACC GTA GCT 

 
 

300  

p21 (CDKN1A) 
FW: TGT CAC TGT CTT GTA CCC TTG T 

RV: GCC GGC GTT TGG AGT GGT AG 

 
 

300  

JUN 
FW: CAG GTG GCA CAG CTT AAA CA 

RV: GTT TGC AAC TGC TGC GTT AG 

 
 

150  

FOS 
FW: AGA ATC CGA AGG GAA AGG AA 

RV: CTT CTC CTT CAG CAG GTT GG 

 
 

300  

HPRT1 
  FW: GAA CGT CTT GCT CGA GAT GTG 

  RV: TCC AGC AGG TCA GCA AAG AAT 

 

150  

ACTB 
  FW: AGG CCA ACC GCG AGA AG 

  RV: ACA GCC TGG ATA GCA ACG TAC A 

 

300  

 

 

3.5. Formação espontânea de colônias eritroides em células primárias 

 

Amostras de sangue periférico ou medula óssea de três pacientes com PV, não 

tratados e ao diagnóstico, foram coletadas em EDTA e processadas imediatamente. As 

características clínicas dos pacientes avaliados estão descritas na Tabela 5. A utilização 

das amostras foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O parecer 

de aprovação encontra-se no ANEXO A.  

As amostras foram submetidas a separação por gradiente, utilizando Ficoll-

Hypaque (Sigma-Aldrich) para a obtenção das mononucleares, seguida de lise de 

hemácias com tampão contendo cloreto de amônio. As células (2x105 células/poço) 

foram plaqueadas em meio semi-sólido methocult H4535 (suplementado com citocinas, 

exceto eritropoetina, StemCell Technologies), na ausência ou presença de NT157 na 

dose 3,2 µM. Cada condição foi realizada em duplicata. As colônias eritroides foram 
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contadas após 14 dias de cultivo. Foram contabilizadas unidades formadoras de 

crescimento rápido-eritroide (BFU-E = Burst-Forming Unit-Erythroid) e unidades 

formadoras de colônia-eritroide (CFU-E = Colony-Forming Unit-Erythroid). Para 

ilustração, campos representativos de cada condição foram fotografados em 

estereomicroscópio Leica MZFLIII, acoplado a câmera Leica DFC 500, através do 

programa LAS V3.8 (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha).  

 

Tabela 5. Dados clínicos dos pacientes com policitemia vera (PV) avaliados no estudo 

Característica clínica 
Paciente 

1 2 3 

Sexo M F M 

Idade (anos)* 52 52 74 

Hemoglobina (g/dL)* 19,7 17,2 19,2 

Hematócrito (%)* 62,0 56,0 59,0 

Leucócitos (x109/L)* 8,5 15,8 9,1 

Neutrófilos (x109/L)* 5,2 12,5 7,2 

Plaquetas (x109/L)* 441 486 250 

% de blastos na MO 0 2 0 

BCR/ABL negativo negativo negativo 

Mutação JAK2V617F negativo positivo positivo 

Abreviações: NA: não avaliado; M: masculino, F: feminino, MO: medula óssea. 

*Informações referentes a data da coleta da amostra utilizada no estudo. 

 

3.6. Padronização de um modelo de camundongos xenotransplantados com 

linhagem celular humana HEL JAK2V617F 

 

3.6.1. Animais  

 

Para a padronização do modelo murino, foram utilizados seis camundongos 

fêmeas NSG (NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ), com idade entre 11 e 12 semanas. 

Os animais foram fornecidos pelo The Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA) e 

mantidos no Laboratório de Estudos Experimentais em Animais (LEEA) do 

Hemocentro de Ribeirão Preto. Durante os experimentos, os animais foram alojados em 

estantes ventiladas de pressão positiva, mantidos em grupos com quatro indivíduos em 

caixas com dimensões de 10x30 cm, forradas com maravalha. A limpeza das caixas foi 

realizada duas a três vezes por semana e o regime alimentar composto por água 
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autoclavada e ração à vontade. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com 

o protocolo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto. O parecer de aprovação (Protocolo CEUA 004/2016-1) 

encontra-se no ANEXO B. 

 

3.6.2. Geração de células HEL expressando luciferase 2  

 

O modelo de xenotransplante de células HELV617F em camundongos NOD/SCID 

foi previamente descrito por Kirabo e colaboradores, no entanto, relevantes alterações 

foram realizadas [110]. Neste trabalho, optou-se por transformar as células, 

incorporando o gene da luciferase 2 (Luc2), para possibilitar o acompanhamento da 

leucemogênese através da leitura da bioluminescência. O vetor lentiviral contendo o 

gene da luciferase 2 (pMSCV-Luc2-T2A-Puro) foi gentilmente cedido pelo Dr. Lucas 

Eduardo Botelho de Souza do Hemocentro de Ribeirão Preto [111]. 

Para a transdução, 2x105 células da linhagem HEL JAK2V617F foram incubadas 

com 6 partículas infectantes por célula (multiplicidade de infecção [MOI] = 6) e 

polibreno por quatro horas, após 60 minutos de centrifugação a 800g. Após o período de 

incubação, as células foram centrifugadas e ressuspendidas em 500 µl de meio RPMI 

suplementado com soro fetal bovino (10%) e incubadas por um período de 48 horas em 

placa de 24 poços. Após 48 horas, deu-se início ao período de seleção das células 

transduzidas, através da adição de antibiótico puromicina (1µg/ml) por 15 dias. Ao final 

da seleção, a bioluminescência das células HELluc foi avaliada in vitro por 

processamento de imagem baseado em bioluminescência (PIBB). As células HELluc 

(1x107 por criotubo) foram criopreservadas em freezer -80ºC. Todas as alíquotas 

descongeladas foram cultivadas sob meio seletivo e mantiveram a expressão de Luc2 

após o descongelamento.  

 

3.6.3. Processamento de imagem baseado em bioluminescência  

 

A aquisição da bioluminescência foi realizada através do equipamento IVIS 

Lumina System (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, EUA). Para a avaliação in 

vitro, foram utilizadas seis diferentes concentrações de células HELluc (1x104, 2x104, 

4x104, 6x104, 8x104 e 10x104). Aos poços contendo as células, adicionou-se enzima D-
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luciferina (Perkin Elmer) a uma concentração final de 150 µg/mL. A captura das 

imagens foi realizada imediatamente após a adição da enzima. 

Para avaliação in vivo, os animais receberam 150mg/kg de D-luciferina por 

injeção via intraperitoneal. Após aproximadamente 5 minutos, período de difusão da 

enzima, os camundongos receberam anestesia inalatória (2,5% de isoflurano em 

oxigênio) e foram posicionados no equipamento IVIS. Durante o período da captura das 

imagens, a sedação foi mantida por exposição constante ao isoflurano (1,5%).  

O tempo de exposição variou de 10 segundos a 3 minutos, dependendo da 

intensidade do sinal. A intensidade da bioluminescência foi quantificada através da 

seleção manual da região que abrange o sinal, utilizando a ferramenta ROI (do inglês, 

region of interest), disponibilizada pelo software utilizado para operar o equipamento 

(Living Image 3, Perkin Elmer). A intensidade é contabilizada como fluxo de fótons e 

expressa em fótons/s. 

 

3.6.4. Xenotransplante  

 

Células HELluc foram descongeladas 15 dias antes da realização do transplante e 

expandidas em meio RPMI, suplementado com 10% de SBF e puromicina (1µg/ml) 

para manter a seleção e evitar a expansão de células não transduzidas. Para a indução da 

neoplasia sistêmica, 2x106 células foram ressuspendidas em 100μL de PBS e 

implantadas nos camundongos por via endovenosa, através da veia caudal. Os 

camundongos foram pesados no dia do transplante, que foi considerado como D0. Nos 

dias D+7, D+14 e D+21, os animais foram novamente pesados e submetidos à avaliação 

da bioluminescência in vivo para acompanhar a leucemogênese. Os animais foram 

seguidos até o óbito ou apresentação de sinais de morbidade para análise de sobrevida. 

Morbidade foi definida por perda de 10% do volume corporal, presença de infecção, 

ulceração ou incapacidade de comer ou beber, conforme recomendado pelo 

“Institutional Animal Care and Use Committee” (National Institutes of Health, WA, 

EUA). 

 

3.6.5. Experimento preliminar para tratamento com NT157 in vivo 

 

Após a padronização, um novo grupo de camundongos NSG (n=10) recebeu a 

injeção de células HELluc2 para indução da leucemia. Os animais foram acompanhados 
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através da avaliação da bioluminescência in vivo, nos dias D+3, D+7, D+14 e D+21. No 

dia D+3 os animais foram divididos em dois grupos para tratamento com NT157 (70 

mg/kg) ou veículo (2-Hidroxipropil Beta-Ciclodextrina 20%, Sigma-Aldrich). A dose e 

frequência do tratamento foram baseadas nas três publicações que descreveram o 

tratamento com NT157 in vivo [100,102,103]. O tratamento foi realizado três vezes por 

semana, por injeção intraperitoneal até a data do sacrifício. Para a avaliação da 

sobrevida, os animais foram acompanhados até o óbito ou apresentação de sinais de 

morbidade. Após a eutanásia, o baço foi coletado para avaliação da esplenomegalia. 

 

3.7. Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa GraphPad Instat 

5 (GraphPad Software, Inc., CA, EUA). Os testes t de Student e ANOVA com pós-teste 

Bonferroni foram empregados, conforme apropriado. A sobrevida dos camundongos foi 

descrita através da curva de Kaplan Meier. Um valor de p<0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. 
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RESULTADOS 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Efeitos do tratamento isolado com inibidor de IRS1/2, NT157, em células 

JAK2V617F 

 

Na primeira etapa para a investigação dos efeitos do tratamento com NT157, 

avaliamos a viabilidade celular e apoptose em células HEL e SET2. As células foram 

tratadas ou não com NT157 em diferentes concentrações (Ø; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) 

e expostas a 24, 48 e 72 horas de tratamento. A curva de doses da droga para os testes 

iniciais foram baseadas nas publicação de Reuveni e colaboradores, grupo que 

desenvolveu o composto e avaliou seus efeitos em tumores sólidos [100]. Ao menos três 

experimentos independentes foram realizados. Os resultados iniciais obtidos auxiliaram 

na escolha das doses e tempo de exposição à droga utilizados para as demais avaliações. 

Os demais ensaios (funcionais, expressão gênica, expressão/ativação proteica) foram 

realizados em linhagem celular HEL.  

 

4.1.1. NT157 reduz a viabilidade celular e induz apoptose de modo dose e tempo 

dependente em células HEL JAK2V617F 

 

Inicialmente, para avaliar a eficácia da droga, calculamos os valores de IC50, 

com base nos resultados da viabilidade celular, através do programa Calcusyn (Biosoft, 

Cambridge, Reino Unido). O programa fornece as representações gráficas de curva 

dose-resposta, fornecendo a distribuição das respostas às diferentes concentrações do 

composto avaliado; e a curva de efeito médio, que determina a dose necessária para que 

50% das células estejam viáveis e 50% sofram morte após o tratamento. Em células 

HEL, os valores de IC50 obtidos para os tratamentos de 24, 48 e 72 horas foram 3,1; 

0,68 e 0,72 µM, respectivamente. As curvas utilizadas para definir o IC50 e os valores 

obtidos encontram-se na Figura 6.  
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Figura 6. Determinação do IC50 para o tratamento com NT157 em linhagem celular HEL. (A) Curva 

dose-resposta, indicando o efeito do tratamento com NT157 em relação à concentração, as doses estão 

representadas no eixo X, enquanto os efeitos (morte celular) estão representados no eixo Y. (B) Curva do 

efeito médio do composto NT157, no eixo X encontram-se a fração de células mortas e no eixo Y, a 

projeção de doses. A dose média é representada pela concentração necessária para causar o efeito médio, 

ou seja, metade do efeito máximo. (C) Tabela dos valores de IC50
 para cada tempo de tratamento. Para o 

tratamento com NT157, foram encontrados os valores de 3,1 µM para 24 horas, 0,68 µM para 48 horas e 

0,72 µM para 72 horas. 
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A viabilidade celular foi avaliada através do ensaio de metabolização de MTT e 

a indução de apoptose, através de citometria de fluxo, utilizando anexina V conjugada 

com APC e PI. Ambos ensaios foram realizados após períodos de exposição ao NT157 

de 24, 48 e 72 horas. Para cada condição, utilizou-se seis replicatas experimentais e 

quatro experimentos independentes para cada tempo de tratamento. Para avaliação da 

apoptose, optamos por não testarmos a concentração de 3,2 µM, visto que na dose de 

1,6 µM, a fração de células apoptóticas já era superior a 60%.  

Em células HEL JAK2V617F, tratamento com NT157, em dose igual ou maior que 

0,8 µM, reduziu a viabilidade celular de forma dose e tempo-dependente. O tratamento 

com o composto avaliado também induziu significativamente o aumento de células 

apoptóticas, em dose igual ou maior que 0,8 µM, em todos os tempos de tratamento 

(todos com p˂0,001). A porcentagem de células apoptóticas (anexina V positivas) 

identificadas para as condições controle, NT157 0,8 e 1,6 µM foi de 14, 56 e 68% para 

24 horas de tratamento; 11, 60 e 68% para 48 horas; 6, 40 e 68% para 72 horas. Os 

resultados de viabilidade celular e apoptose estão representados graficamente e em dot 

plot na Figura 7.  

 

4.1.2. NT157 aumenta a clivagem de caspases 3, 8 e 9 

 

Para confirmar os resultados obtidos por citometria de fluxo, avaliamos através 

de Western blot a clivagem de caspases 3, 8 e 9 após 24 horas de exposição ao 

composto NT157 em diferentes concentrações. O tratamento com NT157 promoveu 

aumento da clivagem das caspases 3, 8 e 9, indicando a indução de apoptose em células 

HEL. A Figura 8 é representativa de um dos experimentos de Western blot.  
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Figura 6. Tratamento com NT157 reduz a viabilidade celular em células HEL JAK2V617F. (A) A 

viabilidade celular foi determinada através do ensaio de MTT, em células HEL tratadas ou não com 

NT157 em diferentes concentrações (0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) por 24, 48 e 72 horas. Os gráficos em 

barra representam a média ± desvio padrão da porcentagem de células viáveis em relação ao controle, 

obtidas de quatro experimentos independentes (B) A apoptose foi avaliada por citometria de fluxo em 

células HEL tratadas ou não com NT157 (0,2; 0,4; 0,8 e 1,6 µM) por 24, 48 e 72 horas, utilizando 

Anexina V/PI. Um dot plot ilustrativo é apresentado; os dois quadrantes da direita (quadrantes 2 e 3) 

contêm a população de células apoptóticas (Anexina+). (C) Os gráficos em barra representam a média ± 

desvio padrão de ao menos três experimentos independentes de apoptose. Os valores de p indicados nos 

gráficos correspondem a: ** p˂0.001, *** p˂0,0001 para células tratadas com NT157 vs. controle; teste 

ANOVA e pós teste Bonferroni. 
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Figura 7. Tratamento com NT157 provoca aumento nos níveis de caspases clivadas 3, 8 e 9. Western 

blot para análise dos níveis de caspases 3, 8 e 9 (total e clivada) em extratos proteicos de células HEL 

tratadas ou não com NT157 (0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) por 24 horas; membranas foram incubadas com 

anticorpos para a detecção das respectivas proteínas totais e/ou fosforiladas e a actina, e reveladas com o 

reagente SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrate e o sistema Gel Doc XR+. 

 

4.1.3. Em linhagem celular SET2, NT157 reduz a viabilidade e induz apoptose nas 

doses mais altas 

 

Para dar suporte aos resultados observados em linhagem celular HEL, 

expandimos os ensaios de viabilidade e apoptose para outra linhagem de NMP que 

apresenta a mutação JAK2V617F em heterozigose. As células SET2 representam uma 

linhagem megacariocítica proveniente de um paciente com trombocitemia essencial em 

transformação leucêmica. Para os testes, empregamos as mesmas condições e tempos de 

tratamento utilizadas para a linhagem HEL. 

Para o tratamento com NT157 em células SET2, os valores IC50 foram de 9,4 

µM para 24 horas, 6,8 µM para 48 horas e 6,4 µM para 72 horas de tratamento. 

Considerando o valor do IC50, a dose de 3,2 também foi utilizada para a avaliação de 

apoptose. A viabilidade celular foi significativamente reduzida somente na dose de 3,2 

µM para todos os tempos de exposição à droga (p≤0,05). NT157 induziu 

significativamente o aumento de células apoptóticas nas doses de 1,6 e 3,2 µM 
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(p˂0,001). A porcentagem de células apoptóticas (anexina V positivas) identificadas 

para as condições controle, NT157 1,6 e 3,2 µM foi de 12, 35 e 39% para 24 horas de 

tratamento; 11, 36 e 42% para 48 horas; 22, 28 e 54% para 72 horas. Os resultados de 

viabilidade celular e apoptose estão representados graficamente na Figura 9. 

 

4.1.4. NT157 reduz a proliferação celular em células HEL JAK2V617F 

 

Para dar seguimento à avaliação dos efeitos celulares do tratamento com NT157, 

realizamos a análise da proliferação celular através da marcação para o antígeno Ki-67 

em células HEL tratadas por 24 horas. O tratamento com NT157 reduziu a proliferação 

celular a partir da dose de 0,8 µM (Figura 10). A quantidade de células em proliferação 

reduziu em 43, 58 e 62% nas doses de 0,8; 1,6 e 3,2 µM, respectivamente (p˂0,0001). 
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Figura 8. Tratamento com NT157 reduz a viabilidade celular em células SET2V617F e induz apoptose 

nas doses mais altas. (A) A viabilidade celular foi determinada através do ensaio de MTT, em células 

SET2 tratadas ou não com NT157 em diferentes concentrações (0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) por 24, 48 e 72 

horas. Os gráficos em barra representam a média ± desvio padrão da porcentagem de células viáveis em 

relação ao controle, obtidas de quatro experimentos independentes. (B) A apoptose foi avaliada por 

citometria de fluxo em células SET2 tratadas ou não com NT157 (0,2; 0,4; 0,8, 1,6 e 3,2 µM) por 24, 48 e 

72 horas, utilizando Anexina V/PI. Um dot plot ilustrativo é apresentado; os dois quadrantes da direita 

(quadrantes 2 e 3) contêm a população de células apoptóticas (Anexina+). (C) Os gráficos em barra 

representam a média ± desvio padrão de ao menos três experimentos independentes de apoptose. Os 

valores de p indicados nos gráficos correspondem a: *p˂0,05, *** p˂0,0001 para células tratadas com 

NT157 vs. controle; teste ANOVA e pós teste Bonferroni. 
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Figura 9. Tratamento com NT157 reduz a proliferação celular em HEL JAK2V617F. A proliferação 

celular é quantificada a partir da a intensidade de fluorescência (MIF) da marcação com anti-Ki-67-FITC 

(A) Histogramas representativos de um experimento contendo a MIF da marcação com anti-Ki-67 após 

24 horas de exposição ao NT157. (B) Histogramas com os picos das MIF de Ki-67 para todas as 

condições avaliadas; após 24 horas de exposição ao NT157, cada condição está representada em uma cor 

e pode ser verificada na legenda no painel esquerdo. (C) O gráfico em barra representa a média ± desvio 

padrão de quatro experimentos independentes após 24 horas de tratamento. Os valores de p indicados nos 

gráficos correspondem a: **p˂0,001, ***p˂0,0001 para células tratadas com NT157 vs. controle; teste 

ANOVA e pós-teste Bonferroni. 

 

4.1.5. Exposição prolongada ao composto NT157 reduz a formação de colônias 

 

Para a avaliação da capacidade de formação de colônias após exposição de longa 

duração ao composto NT157, células HEL foram cultivadas por 10 dias em 

metilcelulose, na ausência ou presença da droga em diferentes concentrações (0,2; 0,4; 

0,8; 1,6 e 3,2 µM). Através da adição de MTT, foi possível quantificar o número de 

colônias compostas por células viáveis. A exposição prolongada ao NT157 reduziu a 
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formação de colônias, em 38% e 36% nas doses de 1,6 e 3,2 µM, respectivamente 

(p≤0,05). Uma imagem representativa de um dos experimentos, bem como a 

representação gráfica e estatística das replicatas, podem ser visualizadas na Figura 11. 

 

 

Figura 10. Exposição de longo prazo ao composto NT157 reduz a formação de colônias em células 

HEL JAK2V617F. Colônias contendo células viáveis foram detectadas por MTT após 10 dias de cultura. 

Células HEL foram tratadas com NT157 em diferentes concentrações (0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) e 

normalizadas em relação às células não tratadas. As imagens das colônias são representativas de um 

experimento e o gráfico em barras apresenta a média ± desvio padrão de cinco experimentos 

independentes; os valores de p encontram-se indicados no gráfico; *p˂0,05; teste ANOVA e pós teste 

Bonferroni. 

 

4.1.6. Tratamento com NT157 induz parada do ciclo celular em G2, associada com 

redução da população G0/G1 

 

Para verificar os efeitos do tratamento com NT157 na progressão do ciclo 

celular, células HEL foram submetidas a tratamento com NT157 nas concentrações 

inferiores ou próximas ao IC50 (0,2; 0,4 e 0,8 µM). As doses de 1,6 e 3,2 µM não foram 

utilizadas para a avaliação do ciclo celular, pois os experimentos de viabilidade celular e 

apoptose revelaram um significativo número de células mortas nestas concentrações, o 

que poderia interferir na marcação com iodeto de propídeo. A avaliação foi realizada 

após 24 horas de tratamento, visto que alterações no ciclo celular antecedem os eventos 

celulares já avaliados, não sendo ideal avaliar períodos mais tardios.  
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Em linhagem celular HEL, a exposição ao composto NT157 provocou aumento 

da população em G2/M (p˂0,001), associado a uma redução da população em G0/G1 

(p˂0,001), sugerindo uma parada no ciclo celular em G2, que corresponde ao ponto de 

checagem para dano de DNA (Figura 12). A população de células na fase S não sofre 

alteração após tratamento com NT157.  

 

 

Figura 11. NT157 induz aumento da população em G2/M associado à redução de células em 

G0/G1. (A) A progressão do ciclo celular foi determinada pelo kit BD Cycletest™ Plus DNA Reagent 

em células HEL tratadas ou não com NT157 (0,2, 0,4 e 0,8 µM) por 24 horas. Um histograma 

representativo para cada condição é ilustrado; a fase do ciclo celular é definida de acordo com a 

quantidade de DNA: azul (células em G0/G1), verde (células na fase S) e vermelho (G2/M). (B) O 

gráfico em barra representa a média ± desvio padrão da porcentagem de células em G0/G1, S e G2/M 

após tratamento com NT157 por 24 horas. Os valores de p encontram-se indicados no gráfico; 

**p˂0,001, ***p˂0,0001 para as amostras tratadas com NT157 vs. células não tratadas; teste ANOVA 

e pós-teste Bonferroni. 

 

4.1.7. Análise da expressão proteica confirma que o composto NT157 inibiu as 

proteínas IRS1 e IRS2 em linhagem celular HEL JAK2V617F 

 

Para confirmar o efeito do inibidor NT157 sobre as proteínas IRS1 e IRS2, 

células HEL foram tratadas ou não com NT157 em diferentes concentrações (Ø; 0,2; 

0,4; 0,8; 1,6; 3,2 µM). As amostras foram coletadas após 24 horas e o extrato proteico 

foi submetido a avaliação por Western blot. Como esperado, o tratamento com NT157 

promoveu redução nos níveis totais de IRS1 e IRS2 de modo dose-dependente. A 
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Figura 13 contém um blot representativo de um dos experimentos realizados para a 

avaliação das proteínas IRS. 

 

 

Figura 12. Tratamento com NT157 reduziu os níveis de proteínas IRS1 e IRS2. Western blot para 

análise dos níveis de IRS1 e IRS2 em extratos totais de células HEL tratadas ou não com NT157 (0,2; 

0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) por 24 horas; as membranas foram incubadas com anticorpos para a detecção 

das proteínas de interesse e da α-tubulina, utilizada como controle endógeno; a revelação foi realizada 

com o kit SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrate, em aparelho Gel Doc XR+. Blot 

representativo de um dos três experimentos independentes realizados para a detecção dos níveis de 

expressão de expressão de IRS1 e IRS2. 

 

4.1.8. NT157 modula a via de sinalização JAK2/STAT em células HEL JAK2V617F  

 

Para caracterizar os efeitos do tratamento com NT157 na expressão e ativação 

das proteínas da via JAK/STAT, células HEL foram tratadas ou não com NT157 em 

diferentes concentrações (Ø; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 µM) por 24 horas. Nesta etapa, 

avaliamos a expressão e ativação das proteínas STAT3, STAT5 e ERK, totais e 

fosforiladas. A exposição ao composto NT157 provocou redução na fosforilação de 

STAT3, STAT5 e ERK de modo dose-dependente, de forma que concentrações igual ou 

superior a 0,8 µM foram suficientes para abolir completamente a fosforilação de 

STAT3. Os blots das proteínas avaliadas podem ser observados na Figura 14. 
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Figura 13. Exposição ao composto NT157 inibe a fosforilação de STAT3, STAT5 e ERK1/2 de 

modo dose-dependente em células HEL. Western blot para análise dos níveis de p-STAT3, STAT3, p-

ERK1/2, ERK1/2, p-STAT5 e STAT5 em extratos totais de células HEL tratadas ou não com NT157 

(0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) por 24 horas; as membranas foram incubadas com anticorpos para a 

detecção das proteínas de interesse e da actina, utilizada como controle; a revelação foi realizada com o 

kit SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrate, em aparelho Gel Doc XR+. Blot 

representativo de um dos três experimentos independentes realizados para a detecção dos níveis de 

expressão e ativação de STAT3, STAT5 e ERK. 

 

4.1.9. NT157 reduz a expressão de oncongenes e aumenta a expressão de genes 

envolvidos na indução apoptótica 

 

Para investigar os efeitos moleculares do tratamento com NT157 e compreender 

melhor os resultados obtidos nos ensaios funcionais, nosso próximo passo foi realizar 
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um PCR array para oncogenes e supressores tumorais humanos. Este experimento 

permitiu a análise do perfil de expressão gênica de 84 genes-chave no desenvolvimento 

e progressão de neoplasias, incluindo oncogenes, supressores tumorais, genes com 

ambas propriedades e genes envolvidos em processos celulares essenciais, como 

proliferação, progressão do ciclo celular e apoptose. Foram analisadas amostras de 

células HEL não tratadas e tratadas por 16 horas com NT157 na concentração de 0,8 

µM, provenientes de dois experimentos independentes.  

O tratamento com NT157 modulou a expressão de 23 oncogenes e genes 

supressores tumorais. Estes genes encontram-se listados no heat map ilustrativo 

apresentado na Figura 15A. Os dados obtidos no PCR array foram analisados e para a 

determinação dos genes modulados adotou-se um fold-change de 1,5 (50% para mais ou 

para menos). Baseados nos resultados dos experimentos prévios e na descrição destes 

genes em neoplasias hematológicas, selecionamos seis genes para validar em um 

número maior de experimentos (n=5). Foram selecionados os genes CCND1, MYB, 

WT1, CDKN1A, JUN e FOS. A validação foi realizada através de PCR em tempo real 

quantitativo, avaliando-se as mudanças nos níveis de RNA mensageiro. A modulação 

dos genes selecionados foi confirmada, sendo identificados três oncogenes regulados 

negativamente após tratamento com NT157, incluindo CCND1, MYB e WT1. O gene 

CDKN1A, envolvido com o controle do ciclo celular e os genes JUN e FOS 

apresentaram aumento da expressão gênica após exposição ao NT157. Os gráficos com 

a validação da expressão dos genes selecionados são apresentados na Figura 15B. A 

lista com todos os genes avaliados e suas expressões relativas encontra-se na Tabela 

Suplementar 1 (APÊNDICE A).  
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Figura 14. NT157 modulou a expressão de 23 oncogenes e genes supressores tumorais em células HEL 

JAK2V617F. (A) Heat map ilustrativo, contendo os dados do PCR array (expressão gênica) para células tratadas 

ou não com NT157 (0,8 µM). Para as células HEL não tratadas, os níveis de RNAm são expressos como fold 

change = 1 e os genes que apresentaram fold change ≥ 1.5 depois do tratamento com NT157 foram 

apresentados no heat map. Foram utilizados dois experimentos independentes para cada condição; cor verde 

indica níveis reduzidos de RNAm e vermelho, aumento nos níveis de expressão. (B) Validação de seis genes 

envolvidos na progressão do ciclo celular e apoptose em um número maior de experimentos (n=5). Os valores 

de p encontram-se indicados nos gráficos; *p˂0,05; **p˂0,001; ***p˂0,0001; Teste t de Student. 

 

4.2. Efeitos do tratamento combinado de ruxolitinibe e NT157 em células 

JAK2V617F 

 

Como estratégia de inibição de JAK2 e IRS1/2, realizamos a combinação de 

ruxolitinibe com NT157. O primeiro passo para a definição do tratamento foi o 

estabelecimento das doses de ambas as drogas. Para NT157, optamos por utilizar as 
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concentrações mais próximas ao IC50 e que não provocaram excessiva morte celular 

(0,4 e 0,8 µM para linhagem celular HEL e 1,6 e 3,2 para SET2). Para definir as doses 

de ruxolitinibe, partimos de doses descritas na literatura e utilizadas em trabalhos 

anteriores de nosso grupo e avaliamos uma curva de diluições através de um 

experimento de Western blot, em que se verificou os efeitos das diferentes 

concentrações de ruxolitinibe sobre a ativação das proteínas STAT (STAT3 e STAT5). 

A fosforilação de STAT3 e STAT5 foi inibida de forma dose-dependente após 

tratamento com ruxolitinibe e a partir da concentração de 0,3 µM, observou-se inibição 

total da fosforilação de ambas proteínas (Figura 16), indicando inibição das proteínas. 

Dessa forma, optamos por utilizar a dose de 0,3 µM para o tratamento combinado com 

NT157, resultando em seis condições diferentes para cada célula (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Condições do tratamento combinado para cada linhagem celular 

Linhagem celular 
Droga (µM) 

Ruxolitinibe  NT157 

HEL 

- - 

0,3 - 

- 0,4 

- 0,8 

0,3 0,4 

0,3 0,8 

SET2 

- - 

0,3 - 

- 1,6 

- 3,2 

0,3 1,6 

0,3 3,2 
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4.2.1. Em linhagem celular HEL JAK2V617F, ruxolitinibe não potencializou os 

efeitos do tratamento com NT157  

 

Com base nos resultados obtidos com NT157 isolado, optou-se por realizar os 

ensaios funcionais após 48 horas de exposição às drogas. A viabilidade celular foi 

analisada através de MTT, seguindo as mesmas condições descritas para o tratamento 

isolado com NT157. Para cada condição, utilizou-se seis replicatas experimentais e seis 

experimentos independentes. Em linhagem celular HEL, todas as condições testadas 

(Tabela 6) apresentaram redução da viabilidade celular quando comparadas ao controle 

 

Figura 15. Ruxolitinibe 0,3 µM inibe a fosforilação das proteínas STAT3 e STAT5 em células HEL. 

Blot representativo de um dos experimentos independentes de Western blot para a avaliação dos efeitos das 

diferentes concentrações de ruxolitinibe sobre a ativação das proteínas STAT em extratos totais de células 

HEL tratadas ou não com ruxolitinibe (0,01; 0,03; 0,1; 0,3 e 1 µM) por 24 horas; as membranas foram 

incubadas com anticorpos para a detecção das proteínas de interesse e da actina, utilizada como controle; a 

revelação foi realizada com o kit SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrate, em aparelho Gel 

Doc XR. 
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não tratado (p<0,05). O tratamento combinado nas doses de ruxolitinibe 0,3 µM e 

NT157 0,4 µM, reduziu a viabilidade quando comparado à monoterapia com NT157 0,4 

µM (p˂0.001), no entanto, esse efeito foi equivalente ao causado pela monoterapia com 

ruxolitinibe. Para a segunda condição (ruxolitinibe 0,3 µM e NT157 0,8 µM), a redução 

da viabilidade celular foi significativamente maior quando comparada com a 

monoterapia com ruxolitinibe (p˂0,0001), sendo semelhante ao efeito produzido pelo 

tratamento isolado com NT157 0,8 µM. Dessa forma, os resultados sugerem que em 

células HELJAK2, ambas as drogas são efetivas, sendo NT157 0,8 µM mais eficaz que o 

ruxolitinibe 0,3 µM na redução da viabilidade (p<0,0001), não havendo efeito 

potencializador com o uso das drogas combinadas (Figura 17A).  

Não foi observado aumento significativo no número de células apoptóticas após 

tratamento isolado com ruxolitinibe ou NT 0,4 µM quando comparadas ao controle não 

tratado. Monoterapia com NT157 0,8 µM provocou aumento significativo na apoptose 

quando comparado ao controle e a combinação das drogas (ruxolitinibe 0,3 µM e 

NT157 0,8 µM) (p˂0,05) (Figura 17B-C). 
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Figura 16. Em linhagem celular HEL JAK2V617F, ruxolitinibe não potencializou os efeitos do 

tratamento com NT157 na redução da viabilidade. (A) A viabilidade celular foi determinada através 

do ensaio de MTT, em células HEL tratadas ou não em diferentes condições (ruxolitinibe [Rx] 0,3; 

NT157 0,4; NT157 0,8; ruxolitinibe + NT157 0,4; ruxolitinibe + NT157 0,8 µM) por 48 horas. Os 

gráficos em barra representam a média ± desvio padrão da porcentagem de células viáveis em relação ao 

controle, obtidas de seis experimentos independentes. (B) A apoptose foi avaliada por citometria de 

fluxo em células HEL tratadas ou não em diferentes condições (ruxolitinibe 0,3; NT157 0,4; NT157 0,8; 

ruxolitinibe + NT157 0,4; ruxolitinibe + NT157 0,8 µM) por 48 horas, utilizando anexina V/PI. Um dot 

plot representativo é apresentado; os dois quadrantes da direita (quadrantes 2 e 3) contêm a população 

de células apoptóticas (anexina+). (C) O gráfico em barra representa a média ± desvio padrão de quatro 

experimentos independentes de apoptose. * p <0,05 em relação ao controle, # p <0,05 em relação à 

monoterapia com ruxolitinibe, † p <0,05 em relação à monoterapia com NT157; teste ANOVA e pós-

teste Bonferroni. 
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4.2.2. Em linhagem celular SET2 JAK2V617F, ruxolitinibe não potencializou os 

efeitos do tratamento com NT157 

 

Em linhagem celular SET2, todas as condições de tratamento (Tabela 6) 

apresentaram redução na viabilidade celular quando comparadas ao controle não tratado 

(todas com p˂0,001) (Figura 18A). Quando se avaliou o efeito das drogas isoladamente 

na viabilidade celular, ruxolitinibe apresentou maior efeito na redução da viabilidade 

celular em comparação com o NT157 (54 % de células viáveis para ruxolitinibe versus 

85 e 70% para NT157 1,6 e 3,2 µM; p<0,001), sendo que o efeito observado nas doses 

combinadas foi semelhante ao provocado por ruxolitinibe (52 e 48% de células viáveis 

para ruxolitinibe 0,3µM + NT157 1,6 µM; e ruxolitinbe 0,3µM + NT157 3,2 µM, 

respectivamente). 

Na avaliação da apoptose, observamos que a combinação das drogas aumentou o 

número de células apoptóticas em relação à monoterapia com ruxolitinibe (p<0,0001), e 

o efeito observado é semelhante ao induzido pelo NT157 isoladamente (Figura 18B-C). 
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Figura 17. Em linhagem celular SET2 JAK2V617F, ruxolitinibe não potencializou os efeitos do 

tratamento com NT157 na redução da viabilidade. (A) A viabilidade celular foi determinada através 

do ensaio de MTT, em células SET2 tratadas ou não em diferentes condições (ruxolitinibe [Rx] 0,3; 

NT157 1,6; NT157 3,2; ruxolitinibe + NT157 1,6; ruxolitinibe + NT157 3,2 µM) por 48 horas. Os 

gráficos em barra representam a média ± desvio padrão da porcentagem de células viáveis em relação ao 

controle, obtidas de seis experimentos independentes. (B) A apoptose foi avaliada por citometria de fluxo 

em células SET2 tratadas ou não em diferentes condições (ruxolitinibe 0,3; NT157 1,6; NT157 3,2; 

ruxolitinibe + NT157 1,6; ruxolitinibe + NT157 3,2 µM) por 48 horas, utilizando anexina V/PI. Um dot 

plot representativo é apresentado; os dois quadrantes da direita (quadrantes 2 e 3) contêm a população de 

células apoptóticas (anexina+). (C) O gráfico em barra representa a media ± desvio padrão de quatro 

experimentos independentes de apoptose. * p <0,05 em relação ao controle, # p <0.05 em relação à 

monoterapia com ruxolitinibe, † p <0,05 em relação à monoterapia com NT157; teste ANOVA e pós-

teste Bonferroni. 
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4.2.3. Em linhagem celular HEL JAK2V617F, ruxolitinibe reduz a parada em G2/M 

induzida por NT157 

 

Ruxolitinibe 0,3 µM não provocou alteração significativa na progressão do ciclo 

celular quando comparado ao controle não tratado. O composto NT157 nas 

concentrações de 0,4 e 0,8 µM, comparado ao controle não tratado, provocou acúmulo 

em G2/M (p˂0,05 e p˂0,0001, respectivamente), associado com redução da população 

em G0/G1 (p˂0,0001 para ambas as doses) como observado nos experimentos 

anteriores. Nas condições de combinação, ruxolitinibe preveniu o efeito do composto 

NT157, provocando redução do acúmulo de células em G2/M quando comparado com a 

monoterapia com NT157 (p<0.05) (Figura 19). 

Esses achados sugerem que o ruxolitinibe pode estar modulando a atividade 

citotóxica do NT157, uma vez que a parada em G2/M é um indicativo de citotoxidade, 

pois corresponde ao ponto de checagem ao dano de DNA.  
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Figura 18. Em linhagem celular HEL JAK2V617F, ruxolitinibe reduz a parada em G2/M induzida 

por NT157. (A) A progressão do ciclo celular foi determinada pelo BD Cycletest™ Plus DNA 

Reagent Kit em células HEL tratadas ou não (Ø; Ruxo 0,3; NT 0,4; NT 0,8; Ruxo 0,3 + NT 0,4; Ruxo 

0,3 + NT 0,8 µM) por 24 horas. Um histograma representativo para cada condição é ilustrado; a fase 

do ciclo celular é definida de acordo com a quantidade de DNA: azul (células em G0/G1), verde 

(células na fase S) e vermelho (G2/M). (B) Os gráficos em barra representam a média ± desvio padrão 

da porcentagem de células em G0/G1, S e G2/M após tratamento. *p <0,05 em relação ao controle, # 

p<0.05 em relação à monoterapia com ruxolitinibe, † p<0,05 em relação à monoterapia com NT157; 

Teste ANOVA e pós-teste Bonferroni. 
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4.3. NT157 inibe a formação de colônias eritroides independente de eritropoetina 

em células primárias de pacientes com PV 

 

Células primárias de pacientes com PV apresentam a capacidade de formação 

espontânea de colônias eritróides em metilcelulose, mesmo na ausência de EPO [112]. 

Para verificar os efeitos do NT157 isolado ou combinado com ruxolitinibe sobre este 

processo anormal de proliferação, nós realizamos ensaios de formação espontânea de 

colônias eritroides em amostras primárias de pacientes diagnosticados com PV (n=3). 

Como controle, utilizamos o ruxolitinibe 0,5 µM, dose capaz de inibir a formação de 

colônias eritroides. Exposição ao NT157 3,2 µM reduziu a formação espontânea de 

colônias eritroides em todas as amostras testadas, com diminuição de 49 % (paciente 

#1), 12% (paciente #2) e 23% (paciente #3) (Figura 20A). A média de redução para os 

três pacientes foi de 29% (Figura 20B). Imagens representativas de cada condição estão 

ilustradas na Figura 20C. 
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Figura 19. NT157 reduz a formação espontânea de colônias eritroides em células primárias de 

pacientes com policitemia vera (PV). (A) Células mononucleares de sangue periférico ou medula 

óssea de pacientes com PV ao diagnóstico, foram cultivadas em metilcelulose, suplementada com 

citocinas, exceto EPO e na ausência ou presença de NT157 e/ou ruxolitinibe. (A) Gráficos em barra 

com média±desvio das duplicatas para cada paciente avaliado. (B) Dot plot comparando os resultados 

obtidos para todas as amostras de pacientes avaliadas (n=3); as linhas horizontais representam a 

média±desvio padrão. Os valores de p indicados nos gráficos correspondem a: *p˂0,05, *** p˂0,0001 

para células tratadas vs. controle; teste ANOVA e pós teste Bonferroni. (C) Imagens representativas de 

cada condição de tratamento para uma das amostras avaliadas. As fotos foram obtidas em 

estereomicroscópio Leica MZFLIII, acoplado a câmera Leica DFC 500, através do programa LAS 

V3.8 (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany). 
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4.4. Padronização de um modelo de camundongos xenotransplantados com 

linhagem celular humana HEL JAK2V617F 

 

4.4.1. Confirmação da transformação das células HEL através da atividade 

biológica da luciferase  

 

Ao final da transdução, realizamos a avaliação in vitro da atividade biológica da 

luciferase em células HEL transformadas. Para esta avaliação, foram utilizadas seis 

concentrações de células HELluc (1x104, 2x104, 4x104, 6x104, 8x104 e 10x104). O 

processamento de imagem baseado em bioluminescência confirmou que as células HEL 

passaram a expressar luciferase biologicamente ativa, indicando o sucesso da 

transformação (Figura 21).  

 

 

Figura 20. Bioluminescência in vitro das células HEL transformadas para expressar luciferase. 

Atividade biológica da luciferase em diferentes concentrações de células HELluc. A intensidade de 

bioluminescência é medida em fótons por segundo. O sinal da bioluminescência é diretamente 

proporcional ao número de células HEL que expressam luciferase biologicamente ativa após 

transformação por lentivírus. A aquisição do sinal de bioluminescência foi realizada através do sistema 

IVIS Lumina. 
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4.4.2. Acompanhamento da leucemogênese e avaliação da sobrevida 

 

Para a realização do xenotransplante, seis animais receberam injeção de 2x106 

células HELluc. O dia do transplante foi definido como dia D0. O processamento de 

imagem baseado em bioluminescência in vivo, para acompanhar a leucemogênese, foi 

realizado nos dias D+7, D+14 e D+21. As análises demonstraram que as células HEL 

sobreviveram após o transplante e colonizaram o animal, confirmando a indução da 

neoplasia sistêmica. O sinal da bioluminescência, que é equivalente ao número de 

células expressando luciferase, aumentou a cada aquisição em todos os animais, 

evidenciando a progressão da doença (Figura 22). A sobrevida dos animais foi 

homogênea, havendo morte após 25 (n=1) e 26 (n=5) dias do xenotransplante (Figura 

23). 

 

 

 

Figura 21. Rastreamento das células HELluc xenotransplantadas em camundongos NSG. (A) Células 

HELluc foram transplantadas em camundongos NSG (n=6). Detecção da bioluminescência in vivo para um 

dos animais ao longo da progressão da doença nos dias D+7, D+14 e D+21. O sinal emitido indica que as 

células sobreviveram e povoaram a medula óssea dos camundongos receptores. (B) Quantificação da 

bioluminescência emitida pelas células HELluc nos dias D+7, D+14 e D+21. A intensidade de 

bioluminescência é medida em fótons por segundo e está expressa em Log10. O sinal da bioluminescência 

é diretamente proporcional ao número de células HEL que expressam luciferase biologicamente ativa. A 

aquisição das imagens foi realizada em sistema IVIS Lumina. 
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Figura 22. Curva de sobrevida dos camundongos NSG xenotransplantados. O eixo x representa o 

dia pós transplante e o eixo y, a porcentagem de sobrevivência. Todos os animais (n=6) morreram 

entre o 25º e 26º dias após receberem as células. A sobrevida dos camundongos foi descrita através da 

curva de Kaplan Meier. 
 

 

4.4.3. Tratamento com NT157 em camundongos NSG xenotransplantados  

 

Após a padronização do modelo, tivemos a oportunidade de adquirir o composto 

NT157 em quantidade suficiente para a realização de experimentos in vivo. Dessa 

forma, realizamos um tratamento inicial com NT157 no modelo estabelecido. Para tal, 

10 animais receberam 2x106 células HELluc, como descrito no tópico da padronização. 

A avaliação da bioluminescência in vivo para acompanhamento da leucemogênese foi 

realizada nos dias D+3, D+7, D+14 e D+21 após o transplante. No dia D+3, os animais 

foram separados em dois grupos e começaram a receber NT157 (n=5) ou veículo (n=5). 

No dia D+7, um dos animais do grupo tratado foi excluído e sacrificado, devido à 

formação de um tumor local na área da injeção das células.  

As análises demonstraram que as células sobreviveram ao transplante e 

colonizaram os animais, induzindo a neoplasia sistêmica. O tratamento com NT157 não 

alterou o número de células neoplásicas, sendo que os dois grupos apresentaram o 

mesmo padrão de desenvolvimento da doença e aumento das células (Figura 24A). O 

tratamento com NT157 também não resultou em aumento da sobrevida, sendo que todos 

os animais morreram de forma homogênea, entre os dias 24 e 27 após o transplante 
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(Figura 23B). Os dados de peso corpóreo e do peso do baço, na data do sacrifício foram 

semelhantes entre os animais tratados com NT157 e veículo (Figuras 24C e D). 

 

 

Figura 23. Tratamento com NT157 em camundongos NSG xenotransplantados. (A) Rastreamento 

das células HELluc xenotransplantadas em camundongos NSG. As Células HELluc foram transplantadas 

em camundongos NSG (n=10). Quantificação da bioluminescência emitida pelas células HELluc nos dias 

D+3, D+7, D+14 e D+21 para os animais tratados com veículo (n=5) e NT157 (n=4) A intensidade de 

bioluminescência foi medida em fótons por segundo e está expressa em Log10. O sinal da 

bioluminescência é diretamente proporcional ao número de células HEL que expressam luciferase 

biologicamente ativa. A aquisição das imagens foi realizada em sistema IVIS Lumina. (B) Curva de 

sobrevida dos camundongos NSG xenotransplantados. O eixo x representa o dia pós transplante e o eixo 

y, a porcentagem de sobrevivência. Três animais de cada grupo morreram no 24º e os demais, no 27º dia 

após receberem as células. A sobrevida dos camundongos foi descrita através da curva de Kaplan Meier. 

(C) Tabela com os dados de peso corpóreo (gramas) e do baço de cada um dos animais no dia da 

realização do sacrifício. (D) Imagem representativa dos baços de três animais de cada grupo.  
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo tem como uma das principais hipóteses a cooperação entre a 

proteína JAK2V617F e o IRS2 na indução da transformação maligna em NMP. Foi 

demonstrado em trabalho anterior de nosso grupo de pesquisa que a proteína IRS2 

associa-se com JAK2 mutado, mas não com a proteína selvagem e que, em células HEL 

JAK2V617F, a inibição do IRS2 através de lentivírus potencializou o efeito do 

ruxolitinibe na redução da proliferação celular e na indução da apoptose [97]. 

Adicionalmente, trabalhos recentes têm demonstrado que a desregulação da via de 

sinalização de IGF1R está relacionada à patogênese das NMP e de outras neoplasias 

[98,113]. Esses dados articulados apontam para a direção de um novo alvo terapêutico 

em NMP JAK2V617F. Como estratégia de inibição de IGF1R/IRS nós optamos por 

utilizar o composto NT157, desenvolvido para a inibição desta via, através da 

degradação proteossômica das proteínas IRS1/2 [100].  

A definição do modelo de estudo consiste em uma importante etapa do trabalho. 

Como explorado anteriormente, a mutação JAK2V617F corresponde à principal lesão 

molecular em todas as categorias das NMP clássicas [32,46,48]. Tendo conhecimento 

da associação entre IRS2 e JAK2 V617F, os modelos celulares escolhidos HEL e SET2 

expressam a mutação JAK2 V617F em homozigose e heterozigose, respectivamente, e são 

provenientes de pacientes que apresentaram evolução leucêmica [105].  

Em células JAK2V617F, o tratamento com NT157 resultou em efeitos 

antineoplásicos notáveis, provocando redução da viabilidade, indução de apoptose, 

redução da proliferação celular e formação de colônias. Até o presente momento, não há 

estudos publicados acerca dos efeitos do tratamento com NT157 em neoplasias 

hematológicas, o que torna os resultados obtidos inéditos e relevantes para a 

caracterização da ação desse composto em neoplasias hematológica. Os trabalhos que 

descreveram o mecanismo de ação da droga e as publicações mais recentes 

concentraram-se em tumores sólidos, como câncer de próstata, melanoma, câncer 

colorretal e osteossarcoma. Nesses modelos, o tratamento com NT157 promoveu 

redução do tamanho tumoral, aumento da apoptose e redução da inflamação in vitro e in 

vivo [100,102–104,114]. 
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A expressão da mutação JAK2V617F resulta na ativação constitutiva de vias de 

sinalização e proteínas citoplasmáticas, incluindo STAT3, STAT5 e ERK. Esses alvos 

de JAK2 contribuem para a patogênese e progressão neoplásica nas NMP, no entanto, 

os mecanismos pelos quais estas proteínas participam nos processos oncogênicos são 

amplos e ainda permanecem sob investigação [42,47,55,115]. No presente trabalho, 

exposição de curta duração ao NT157 foi capaz de modular a via JAK2/STAT em 

células HEL, reduzindo o nível de ativação de ERK e inibindo a fosforilação de STAT3 

e STAT5. 

A inibição da fosforilação de STAT3 após tratamento com NT157 também foi 

descrita em múltiplas linhagens celulares de tumores sólidos, incluindo câncer de 

próstata, mama, melanoma, mieloma múltiplo e câncer colorretal [103,104,116]. 

Flashner-Abramson e colaboradores sugerem que a inibição de STAT3 seja um 

mecanismo independente da ação do composto sobre o eixo de IGF1R/IRS [103]. Estes 

dados são corroborados por resultados prévios de nosso grupo, que mostraram que o 

silenciamento de IRS2 mediado por lentivírus não resulta na inibição de STAT3 [97].  

A ativação constitutiva de STAT3 é descrita em uma ampla gama de neoplasias, 

incluindo tumor pancreático, câncer gástrico e neoplasias mieloides induzidas por 

KRASG12D [103,117–121]. Embora STAT3 assuma função de promotor tumoral nessas 

neoplasias, trabalhos recentes identificaram que esta proteína também pode atuar como 

supressor tumoral [122]. Apesar de trabalhos in vitro revelarem STAT3 como um 

mediador de resistência à apoptose em células neoplásicas JAK2 mutadas, estudos in 

vivo apontam que Stat3 não é necessária para a expansão mieloide induzida por 

Jak2V617F [123–125]. Outros estudos descrevem que em camundongos que expressam a 

mutação Jak2V617F, a inibição de Stat3 aumenta a severidade da NMP desenvolvida e 

impacta negativamente na sobrevida dos animais [126,127]. Dessa forma, a inibição 

direta de STAT3 pode não ser o principal evento que justifica os efeitos antineoplásicos 

observados após o tratamento com NT157 em células JAK2V617F. 

Nossos resultados demonstraram que em células JAK2V617F, o tratamento com 

NT157 apresentou a vantagem de modular não apenas STAT3, inibindo 

concomitantemente, STAT5. Este outro membro da família de fatores de transcrição 

parece estar mais diretamente relacionado a expansão mieloide induzida por 

JAK2V617F[115]. Em células Ba/F3, foi demonstrado que a ativação constitutiva de 

STAT5 é necessária para a transformação neoplásica mediada por JAK2V617F [128]. In 

vitro, a inibição farmacológica de STAT5, utilizando-se pimozide potencializou os 
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efeitos de inibidor de JAK2, aumentando a morte em células HEL, SET2 e Ba/F3 

JAK2V617F [78].  

Corroborando esses achados, in vivo, Yan e colaboradores demonstraram que 

Stat5 é requerido e apresenta um papel crítico para o desenvolvimento de PV em 

modelo murino [129]. Nesse modelo, a inibição da proteína normalizou os parâmetros 

hematológicos e o tamanho do baço em camundongos Jak2V617F knockin que 

desenvolveram PV. Ao reativar a expressão de Stat5, os animais apresentaram 

novamente o fenótipo da doença. A inibição de Stat5 também aboliu completamente a 

formação espontânea de colônia eritroides, uma característica típica de células 

provenientes de PV cultivadas em metilcelulose [129]. Notavelmente, a perda de Stat5 

não prejudica a hematopoese em camundongos adultos normais [129]. Este dado reforça 

o potencial terapêutico da inibição de STAT5 em NMP JAK2V617F. 

Nossos dados mostram que o tratamento com NT157 reduziu a ativação de 

STAT5. Como fator de transcrição, STAT5 regula a expressão de genes-chave para o 

controle de eventos envolvidos na oncogênese, incluindo sobrevivência dos clones 

neoplásicos e progressão do ciclo celular [130]. Este resultado pode explicar um dos 

mecanismos responsáveis pelos efeitos antineoplásicos provocados pelo composto 

NT157 em células HEL JAK2V617F.  

Em células HEL JAK2V617F, nós demonstramos que a exposição ao composto 

NT157 também resultou na diminuição da fosforilação de ERK1/2. Este resultado difere 

dos demais trabalhos que avaliaram os efeitos do inibidor. Reuveni e colaboradores 

encontraram aumento da ativação de ERK/MAPK após exposição ao composto, e 

sugerem que a degradação de IRS1/2 seja mediada por esta via [100,102,103].  

A inibição lentiviral de IRS2 em células HEL JAK2V617F também provocou 

aumento da fosforilação de ERK1/2 [97]. Dessa forma, acreditamos que devido a 

heterogeneidade das linhagens celulares, em células HEL, o composto NT157 pode 

atuar em outros pontos das vias intracelulares, apresentando um mecanismo de ação 

diferente do descrito em neoplasia sólida. A avaliação dos efeitos do tratamento com 

NT157 sobre a ativação desta via em outras linhagens celulares JAK2V617F pode 

contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos de ação da droga em modelos 

de NMP. 

A análise do perfil de expressão de oncogenes e genes supressores tumorais 

através do PCR array revelou que o tratamento com NT157 resultou na redução dos 

níveis de RNA mensageiro de três relevantes oncogenes relacionados à patogênese das 
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neoplasias hematológicas, incluindo CCND1, MYB e WT1. A redução da expressão 

gênica de CCND1 evidenciada pelo PCR array após o tratamento não explica a parada 

em G2/M induzida pelo NT157, mas corrobora os dados da proliferação do Ki-67, pois 

quanto menor a quantidade de CCND1, menor a porcentagem de células em divisão 

celular [131,132]. Além disso, a redução da expressão deste oncogene é consistente com 

a redução da fosforilação de STAT3 e STAT5, visto que ambas proteínas regulam 

positivamente a expressão de CCND1 [133,134]. 

WT1 é uma proteína com propriedades de supressor tumoral e oncogene, 

dependendo do tipo celular e tecido avaliado [135]. Em neoplasias hematológicas, WT1 

é descrito como um oncogene e sua alta expressão está relacionada com a alteração 

proliferativa, aumento de blastos, progressão para LMA e repressão de genes pró 

apoptóticos, como BAK, contribuindo para a sobrevivência das células neoplásicas 

[136–138]. Dessa forma, a redução dos níveis de expressão de WT1 mediada pelo 

tratamento com NT157, pode ter atuado como mecanismo de indução apoptótica e 

redução proliferativa, como observado nos ensaios funcionais.  

O tratamento com NT157 resultou no aumento da expressão gênica dos fatores 

de transcrição FOS e JUN. A proteína transcrita por FOS dimeriza com o fator de 

transcrição JUN, formando o complexo AP-1, que controla a expressão de múltiplos 

genes envolvidos na proliferação celular, apoptose e diferenciação [139]. É descrito que 

a ativação da proteína quinase JNK pode fosforilar o complexo AP-1, mediando 

apoptose induzida por estresse celular [140].  

Em um amplo espectro de tumores, incluindo neoplasias hematológicas, o gene 

repressor tumoral que codifica a proteína p21 (CDKN1A) encontra-se reprimido e está 

relacionado com mau prognóstico [141]. Em células HEL não tratadas com NT157, 

observou-se uma baixa expressão de CDKN1A. Após tratamento, o composto NT157 

induziu um aumento de 10 vezes nos níveis gênicos de CDKN1A. A proteína p21 é 

expressa principalmente na fase G2/M através da atuação da proteína p53 durante o 

ponto de checagem [142]. Observamos que o NT157 aumenta a expressão gênica de 

p21 e a porcentagem de células na fase G2/M. Os resultados indicam que o NT157 é 

capaz de levar a danos no DNA corroborando os dados da apoptose [140,143]. A 

redução dos níveis de MYB também pode estar contribuindo com a parada do ciclo 

celular observada em células HEL, visto que, em células hematopoéticas normais e 

neoplásicas, MYB contribui para a transição G2/M através da regulação direta da 

expressão de Ciclina B1 [144]. 
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Um dos objetivos do trabalho foi caracterizar os efeitos da combinação NT157 

com ruxolitinibe. Nossos resultados mostraram que em células HEL JAK2V617F, o 

tratamento isolado com NT157 apresenta resultados semelhantes, ou até melhores, 

quando se avalia apoptose e ciclo celular em comparação com o tratamento combinado. 

Em células HEL, a combinação das drogas não apresentou efeito potencializador e 

inclusive, ruxolitinibe parece prevenir a indução de apoptose e a parada do ciclo celular 

em G2/M induzidos pelo tratamento com NT157. Dessa forma, a combinação 

apresentou um efeito citostático e reduziu os efeitos citotóxicos de NT157 na linhagem 

HEL. Esses resultados sugerem que NT157 representa uma potencial terapia, sobretudo 

em casos de resistência ao ruxolitinibe. 

É relevante salientar que nossos resultados indicaram que a linhagem celular 

HEL JAK2V617F representa um modelo relativamente resistente ao tratamento com 

ruxolitinibe. Ruxolitinibe 0,3 µM não foi eficaz em induzir apoptose apesar de ter 

induzido inibição da via JAK2/STAT, conforme observado através da análise dos 

efeitos de diferentes concentrações de ruxolitinibe sobre a ativação de STAT3 e STAT5. 

A resistência ao ruxolitinibe pode estar relacionado com a ausência de efeito 

potencializador de ruxolitinibe e NT157 nestas células. 

Para compreender melhor os efeitos do tratamento combinado em NMP, 

expandimos os experimentos do tratamento combinado para células SET2 JAK2V617F. 

Essas células são provenientes da linhagem megacariocítica de um paciente com TE em 

transformação leucêmica [108] e representa um modelo mais próximo às características 

dos pacientes com NMP que apresentam mutação JAK2V617F em heterozigose, 

apresentando maior sensibilidade ao tratamento com ruxolitinibe quando comparada as 

células HEL.  

Em células SET2, observou-se um maior efeito do ruxolitinibe em comparação 

ao NT157 na redução da viabilidade celular, e um maior efeito do NT157 em 

comparação com o ruxolitinibe na indução da apoptose. Estes resultados sugerem que o 

ruxolitinibe pode estar atuando na redução da proliferação celular, enquanto o NT157 

apresenta um maior efeito citotóxico, induzindo apoptose. 

Uma das dificuldades ao trabalhar com as células SET2 foi a variação entre os 

experimentos. Os valores médios da viabilidade celular e apoptose obtidos no 

experimento realizado para verificar o tratamento isolado com NT157 diferiu daqueles 

obtidos quando avaliamos o tratamento combinado (para as mesmas doses e condições). 

Esta variação pode ter ocorrido devido a fatores únicos desta linhagem celular que 
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inclui sua capacidade de diferenciação espontânea para megacariócito [108], e maior 

suscetibilidade à apoptose basal, o que possivelmente pode modular as vias de 

sinalização intracelulares. Com base nessas considerações, é necessário ampliar o 

número de experimentos independentes. 

Tendo como objetivo transpor a avaliação do efeito do tratamento com NT157 

de linhagens celulares para amostras de células primárias de pacientes com NMP, 

avaliamos a ação de NT157 em células mononucleares de pacientes com PV. Em PV, as 

células são capazes de formar colônias eritroides, mesmo na ausência de EPO [27,112]. 

Notavelmente, NT157 preveniu esta proliferação anormal, reduzindo a formação 

espontânea de colônias eritroides.  

Vislumbramos a necessidade de estabelecer um modelo in vivo. Para isso, 

partimos de um modelo descrito por Kirabo e colaboradores e implementamos a 

transformação das células HEL com o gene da luciferase [110,145]. Modelos murinos 

são mandatórios para a determinação do papel das mutações e para o desenvolvimento 

de ensaios pré-clínicos [146]. Esse modelo, em comparação com o estabelecido por 

Kirabo, tem a vantagem de permitir a avaliação da leucemogênese através da atividade 

biológica da luciferase. Deste modo, reduz-se o número amostral necessário e todos os 

animais podem ser mantidos para análise da sobrevida, além de dispensar a citometria 

de fluxo para determinar a enxertia da doença. 

Diante da oportunidade de realizar um estudo preliminar do tratamento com 

NT157 no modelo murino estabelecido, avaliamos dois grupos de animais 

xenotransplantados, tratados com NT157 ou com o veículo. Nossos resultados 

indicaram que não houve diferença entre os grupos para todos os aspectos avaliados, 

incluindo características clínicas (peso corporal e esplenomegalia), carga tumoral 

(quantidade de células detectadas) e sobrevida. É relevante salientar que este modelo 

resulta no desenvolvimento de um quadro leucêmico agressivo, com um curto período 

de sobrevida. Nesse cenário, a adequação do esquema de tratamento pode ser 

necessária, uma vez que os animais receberam apenas uma dezena de doses ao longo da 

evolução da doença. Todos os grupos de pesquisa que descreveram o tratamento com 

NT157 in vivo, optaram por uma frequência de tratamento de três vezes por semana e 

doses entre 50 a 100 mg/kg. No entanto, estes testes foram realizados somente em 

tumores sólidos, com evolução clínica mais lenta [100,102,103]. Diante dessas 

considerações, adequações podem ser necessárias para se avaliar a eficácia do 

tratamento com NT157 in vivo em NMP. 
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Em relação ao modelo de xenotransplante com células HEL, uma possível 

estratégia para melhorar a avaliação do efeito de droga seria a redução do número de 

células injetadas para a indução neoplásica, o que poderia reduzir a agressividade da 

neoplasia e possibilitar um tratamento mais longo. Paralelamente, também pretendemos 

avaliar a formação de tumor sólido através da injeção local de células HEL no dorso de 

camundongos NSG e avaliar o efeito do NT157 sobre o crescimento tumoral.  

Os resultados negativos do uso do NT157 em modelos de xenotransplante com 

células HEL não invalida a nossa hipótese de que IRS2 é um bom alvo terapêutico em 

NMP JAK2V617F. Possivelmente questões relacionadas a farmacocinética e 

farmacodinâmica da droga resultaram no efeito final observado nos animais. 

Destacamos a inexistência de trabalhos que avaliam aspectos farmacológicos do 

composto. Futuramente, pretendemos realizar um estudo exploratório para verificar 

toxicidade, via de administração e concentração do composto nos diferentes tecidos 

hematopoéticos após o tratamento. 

O NT157 atua em vias de sinalização envolvidas em processos celulares 

metabólicos essenciais, como a via de sinalização da insulina. O estudo do efeito do 

NT157 sobre o metabolismo energético e desenvolvimento se faz necessário e pode ser 

realizado através da avaliação de variáveis como peso corporal e concentração 

plasmática de lipídios, glicose e insulina.  

Outra questão em aberto é o impacto da inibição das proteínas IRS1/2 na 

hematopoese normal. Dados do nosso grupo indicam que o NT157 não é tóxico para as 

células hematopoéticas normais em ensaios in vitro; em células hematopoéticas 

normais, o tratamento com NT157 não apresentou efeito citotóxico sobre a viabilidade 

celular, apoptose e capacidade de formação de colônias [147,148]. Para ampliar a 

investigação dos efeitos da inibição das proteínas IRS1/2 in vivo, pretendemos realizar 

estudos futuros utilizando camundongos normais expostos ao tratamento com NT157 e 

camundongos knockout para Irs1 e Irs2. Os efeitos da depleção das proteínas Irs serão 

verificados através da análise das subpopulações hematopoéticas, aspectos 

hematológicos gerais, resposta ao estresse hematopoético, capacidade de reconstituição 

da hematopoese a curto e longo prazos e capacidade de autorrenovação das CTH. Os 

modelos knockout para Irs1 e Irs2 foram estabelecidos respectivamente em 1994 [149] e 

1998 , e têm sido extensivamente utilizados em estudos da via de sinalização da 

insulina, sobretudo em trabalhos relacionados a diabetes e obesidade. Estes 
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camundongos apresentam alterações no desenvolvimento, como redução do peso e 

redução da tolerância à glicose.  

 

 

Em suma, em modelos de NMP JAK2V617F, a inibição de IRS1/2 através do 

composto NT157 apresentou notáveis efeitos antineoplásicos. O tratamento resultou na 

inibição efetiva de STAT3, STAT5 e ERK, sugerindo que o composto apresenta um 

mecanismo duplo, tendo como alvos IGF1R/IRS e JAK2/STAT, duas das principais 

vias de sinalização desreguladas em NMP. A análise da expressão gênica de oncogenes 

e supressores tumorais possibilitou uma maior compreensão dos mecanismos 

moleculares da ação de NT157. Por atuar sobre múltiplos alvos, NT157 apresentou 

grande eficácia in vitro, inclusive e sobretudo, quando utilizado isoladamente. Nossos 

achados indicam que o composto NT157 emerge como uma possível alternativa 

terapêutica em NMP JAK2V617F. A expansão dos estudos in vivo se faz necessária para a 

caracterização farmacocinética, farmacodinâmica e toxicológica do composto NT157, 

verificação de sua ação antineoplásica em modelos de NMP JAK2V617F e avaliação de 

seus efeitos secundários sobre o metabolismo. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O conjunto dos resultados apresentados neste trabalho permite as seguintes conclusões: 

 

• Em células HEL, modelo de NMP JAK2V617F, o tratamento com o inibidor 

farmacológico das proteínas IRS1/2 apresenta notáveis efeitos antineoplásicos: 

 Redução da viabilidade, proliferação celular e clonogenicidade; 

 Indução da apoptose; 

 Atraso na progressão do ciclo celular; 

 

• A avaliação dos efeitos do tratamento com NT157 na expressão gênica e expressão/ 

ativação proteica em células HEL JAK2V617F, possibilitou a identificação de 

múltiplos alvos da droga: 

 Inibição da fosforilação de STAT3 e STAT5; 

 Redução na ativação de ERK1/2; 

 Modulação de oncogenes e genes supressores tumorais. 

 

• O tratamento combinado, utilizando NT157 e ruxolitinibe, não apresenta efeito 

adicional e os achados de apoptose e ciclo celular sugerem que o ruxolitinibe 

previne os efeitos citotóxicos de NT157 em células HEL JAK2V617F. 

 

• Em células SET2, NT157 induz efeitos antineoplásicos nas doses mais altas. O 

tratamento combinado em células SET2 não apresenta efeito potencializador em 

relação às monoterapias. 

 

• Em células primárias de pacientes com PV, o tratamento com NT157 reduz a 

formação espontânea de colônias eritroides. 

 

• In vivo, foi padronizado um modelo de camundongos xenotransplantados com 

células HELluc para tratamento com NT157: 

 As células HELluc sobrevivem ao transplante e induzem leucemia sistêmica; 
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 A leucemogênese pode ser acompanhada através da atividade biológica da 

luciferase; 

 A sobrevida mediana dos animais é de 26 dias pós-transplante; 

 O tratamento com NT157 neste modelo, nas doses e frequência adotadas, não 

alterou o desenvolvimento leucêmico e a sobrevida dos animais. 

 

 

Em conclusão, em células HEL, modelo de NMP JAK2V617F, o inibidor 

farmacológico de IRS1/2, NT157: (i) inibiu a expressão de IRS1/2 e inibiu a ativação de 

STAT3, STAT5 e ERK, (ii) reduziu a expressão dos oncogenes CCND1 (Ciclina D1), 

MYB e WT1 e aumentou a expressão dos genes supressores tumorais CDKN1A (p21), 

FOS e JUN, (iii) apresentou efeitos antineoplásicos; reduziu a viabilidade, proliferação, 

clonogenicidade; atrasou a progressão do ciclo celular em G2/M e aumentou a apoptose. 

Os efeitos antineoplásicos do NT157 foram validados em linhagem celular SET2 e 

amostras primárias de pacientes com policitemia vera. 
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ANEXO A – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo 
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ANEXO B - Parecer de aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Protocolo CEUA 004/2016-1)  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Tabela Suplementar 1: Oncogenes e genes supressores tumorais 

humanos avaliados por PCR array 

 

Tabela Suplementar 1: Oncogenes e genes supressores tumorais humanos avaliados por PCR array 

Posição na placa 

 

 

Gene 

 

Fold Change em relação ao controle 

 

A12 CCND1 0,2404 

C05 HGF 0,4573 

B01 CDH1 0,4575 

E12 RARA 0,4755 

B05 CDKN2B 0,5346 

D01 KIT 0,61 

C02 FHIT 0,6176 

G09 WT1 0,6354 

E10 PRKCA 0,6371 

D11 MYB 0,6388 

E09 PML 0,6415 

E04 NFKB1 0,6456 

B04 CDKN2A 0,6603 

F10 SH3PXD2A 0,6617 

E05 NFKBIA 0,6787 

F08 S100A4 0,72 

C01 ETS1 0,7224 

B06 CDKN3 0,7299 

E01 MYCN 0,7514 

G03 TGFB1 0,7594 

D09 MLH1 0,7873 

F01 RASSF1 0,7889 

C12 JUND 0,7903 

B12 ESR1 0,7997 

A03 APC 0,818 

F05 ROS1 0,8187 

G01 STAT3 0,8238 

D10 MOS 0,8272 

A04 ATM 0,8343 

C09 JAK2 0,8419 

B02 CDK4 0,842 

A08 BCR 0,8604 

H05 ACTB 0,8628 

G11 XRCC1 0,8644 

H01 B2M 0,8724 

E08 PIK3CA 0,8783 

G05 TP53 0,8783 

G02 STK11 0,883 

G12 ZHX2 0,9164 

G08 VHL 0,9197 

A07 BCL2L1 0,9251 

G06 TP73 0,9258 

E03 NF2 0,9365 

E06 NRAS 0,9367 
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D08 MGMT 0,9408 

B07 CTNNB1 0,9637 

F02 RB1 0,9703 

B10 ELK1 0,9771 

C11 JUNB 0,981 

C07 HRAS 0,9929 

A09 BRCA1 1,0223 

D06 MEN1 1,039 

F04 RET 1,0416 

A05 BAX 1,0566 

F09 SERPINB5 1,06 

H04 GAPDH 1,0823 

D12 MYC 1,0884 

G10 WWOX 1,0885 

H02 HPRT1 1,1002 

H03 RPL13A 1,1157 

A02 AKT1 1,1217 

D03 KRAS 1,1508 

H12 PPC 1,1599 

H07 RTC 1,1624 

H08 RTC 1,1624 

B11 ERBB2 1,1665 

G07 TSC1 1,1671 

E11 RAF1 1,1828 

F11 SMAD4 1,1837 

H10 PPC 1,1864 

B08 E2F1 1,1922 

H11 PPC 1,2019 

F03 REL 1,2039 

C08 IGF2R 1,2213 

G04 TNF 1,2563 

A01 ABL1 1,2631 

E02 NF1 1,3117 

H06 HGDC 1,3277 

H09 RTC 1,3291 

D04 MCL1 1,3385 

A11 CASP8 1,3491 

D05 MDM2 1,3669 

C06 HIC1 1,4396 

D02 KITLG 1,444 

F06 RUNX1 1,4542 

F12 SRC 1,4542 

A10 BRCA2 1,4946 

A06 BCL2 1,5472 

F07 RUNX3 1,5896 

E07 PIK3C2A 1,7171 

C03 FOS 1,9211 

C10 JUN 2,2852 

B09 EGF 2,653 

C04 FOXD3 3,4685 

D07 MET 5,4541 

B03 CDKN1A 9,9616 

Resultado para amostradas tratadas com NT157 0,8 µM em relação ao controle não tratado.  

Genes evidenciados em negrito apresentaram expressão relativa com fold change de 1,5, em relação ao 

controle.  


