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RESUMO 

 

SCOPIM-RIBEIRO, R. Investigação do efeito da inibição farmacológica de IGF1R-

IRS1/2 no fenótipo de células leucêmicas BCR-ABL1+. 2017, 124f. Tese de Doutorado - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Leucemia mieloide crônica (LMC) é uma neoplasia hematológica maligna associada à 

atividade tirosinoquinase da oncoproteína BCR-ABL1. A maioria dos casos de LMC é tratada 

com sucesso com inibidores tirosinoquinase de BCR-ABL1, mas uma porcentagem 

significativa de pacientes desenvolve resistência ao fármaco. Estudos recentes indicam que a 

célula-tronco leucêmica é resistente ao tratamento com imatinibe. A identificação de outras 

proteínas que cooperam com as vias de sinalização BCR-ABL1 podem indicar novos alvos 

terapêuticos. Os substratos do receptor de insulina (IRS) têm emergido como proteínas 

importantes na fisiopatologia de neoplasias sólidas e hematológicas. Um inibidor 

farmacológico de IGF1R-IRS1/2, NT157, foi desenvolvido e mostrou resultados promissores 

em estudos pré-clínicos com tumores sólidos. A associação constitutiva de IRS1 com BCR-

ABL1 e o efeito antineoplásico resultante do silenciamento espefício de IRS1 em células 

K562 BCR-ABL1+ suportam a hipótese deste trabalho. O objetivo do presente estudo foi 

investigar o efeito da inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 no fenótipo de células 

hematopoéticas leucêmicas BCR-ABL1+ utilizando células primárias, células K562 e 

modelos murinos. IRS1, mas não IRS2, apresentou-se menos expresso em amostras de medula 

óssea de pacientes com diagnóstico de LMC quando comparadas às amostras de células 

hematopoéticas normais (p<0,0001). NT157 reduziu a formação de colônias de células 

primárias de pacientes com LMC, mas não de células hematopoéticas de indivíduos 

saudáveis. Em células K562, o tratamento com o inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2, 

NT157, reduziu a viabilidade e proliferação celular e induziu apoptose (p<0,05), inibiu a 

fosforilação de IGF1R, STAT3, STAT5, 4EBP1, P70S6K e ERK1/2, aumentou a expressão 

dos genes supressores de tumor CDKN1A, FOS e JUN e reduziu a expressão dos oncogenes 

MYC e BCL2 (p<0,05); a inibição específica de IRS1 através de lentivírus, mas não de IRS2, 

reduziu a viabilidade celular (p<0,05). Em células murinas Ba/F3 BCR-ABL1 e BCR-

ABL1T315I, o inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2, NT157, induziu apoptose e reduziu 

ativação de ERK1/2 in vitro. Na dose de 50mg/kg/dia, NT157 intraperitoneal e/ou imatinibe 

por gavagem falharam em reduzir o crescimento tumoral in vivo em modelo de tumor 



 

alográfico induzido por células Ba/F3 BCR-ABL1 e BCR-ABL1T315I. Em modelo animal de 

leucemia induzido por transplante de células hematopoéticas transduzidas com BCR-ABL1: 

(i) o tratamento com NT157 100mg/kg intraperitoneal, 3 vezes por semana, combinado com 

imatinibe 100mg/kg/dia por gavagem, reduziu significativamente o peso do baço, e preveniu a 

perda de peso comparado com veículo (p<0,05); apenas a monoterapia com imatinibe 

prolongou a sobrevida dos animais, (ii) o tratamento com NT157 70mg/kg intraperitoneal, 3 

vezes por semana, e/ou imatinibe 70mg/kg/dia por gavagem não teve impacto no peso do 

baço e na variação do peso corporal; o tratamento com imatinibe em monoterapia ou 

combinado com NT157 prolongou a sobrevida dos animais (p<0,05). Em conclusão, o 

inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2 representa uma droga potencialmente eficaz no 

tratamento da LMC, especialmente em casos de resistência com mutação BCR-ABL1 T315I. 

A avaliação da eficácia do inibidor farmacológico NT157 em modelos animais de LMC exige 

ajustes nos modelos murinos utilizados no presente estudo, melhor entendimento da 

farmacodinâmica e farmacocinética do composto e ajustes no esquema terapêutico utilizado. 

 

Palavras-chave; Leucemia Mieloide Crônica. BCR-ABL1. T315I. NT157. Substratos do 

receptor de insulina. IRS1. 



 

ABSTRACT 

 

SCOPIM-RIBEIRO, R. Investigation of the effects of IGF1R-IRS1/2 pharmacological 

inhibition on the phenotype of BCR-ABL1+ leukemic cells. 2017, 124f. Tese de Doutorado 

- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Chronic myeloid leukemia (CML) is a hematological malignancy associated with the tyrosine 

kinase activity of the BCR-ABL1 oncoprotein. Most cases of CML are successfully treated 

with BCR-ABL1 tyrosine kinase inhibitors, but a significant percentage of patients develop 

resistance. Recent studies indicate that leukemic stem cell is resistant to imatinib treatment. 

The identification of other proteins that cooperate with the BCR-ABL1 signaling pathway 

may indicate novel therapeutic targets. Insulin receptor substrates (IRS) have emerged as 

important proteins in the pathophysiology of solid and hematological neoplasms. A 

pharmacological inhibitor of IGF1R-IRS1/2, NT157, has been developed and shown 

promising results in preclinical studies with solid tumors. The constitutive association of IRS1 

with BCR-ABL1, and the antineoplastic effects resulting from IRS1-specific silencing in 

K562 BCR-ABL1+ cells, support the hypothesis of this work. The aim of the present study 

was to investigate the effect of pharmacological inhibition of IGF1R-IRS1/2 on the phenotype 

of BCR-ABL1+ leukemia cells, using primary cells, K562 cell line and murine models. IRS1, 

but not IRS2, was downregulated in bone marrow samples from CML patients compared to 

bone marrow cells from healthy donors (p<0.0001). NT157 reduced colony formation of 

primary cells from CML patients but not from healthy donors. In K562 cells, treatment with 

the pharmacological inhibitor IGF1R-IRS1/2, NT157, reduced cell viability and proliferation, 

induced apoptosis (p<0.05), inhibited the phosphorylation of IGF1R, STAT3, STAT5, 

4EBP1, P70S6K and ERK1/2, increased expression of tumor suppressor genes CDKN1A, 

FOS and JUN, and reduced expression of oncogenes MYC and BCL2 (p<0.05); IRS1 silencing 

mediated by lentivirus, but not IRS2, reduced cell viability (p<0.05). In murine Ba/F3 BCR-

ABL1 and Ba/F3 BCR-ABL1T315I cells, the pharmacological inhibitor of IGF1R-IRS1/2, 

NT157, induced apoptosis and reduced ERK1/2 activation in vitro. At 50mg/kg/day, NT157 

intraperitoneally and/or imatinib orally, failed to reduce tumor burden in vivo in an 

allographic tumor model induced by Ba/F3 BCR-ABL1 and Ba/F3 BCR-ABL1T315I cells . In 

an animal leukemia model induced by transplantation of BCR-ABL1-transduced 

hematopoietic cells : (i) treatment with NT157 100mg/kg intraperitoneally, 3 times per week, 



 

combined with imatinib 100mg/kg/day per gavage, significantly reduced spleen weight, and 

prevented weight loss compared to vehicle (p<0.05); only imatinib monotherapy prolonged 

survival (p<0.05), (ii) treatment with NT157 70 mg/kg intraperitoneally, 3 times per week, 

and/or imatinib 70 mg/kg/day per gavage had no impact on spleen weight and body weight; 

treatment with imatinib alone or combined with NT157 prolonged survival (p<0.05). In 

conclusion, the pharmacological inhibitor of IGF1R-IRS1/2 represents a potential effective 

drug in CML therapy, especially in cases of resistant BCR-ABL1 T315I mutation. The 

evaluation of the NT157 pharmacological efficacy in CML animal models requires 

adjustments in the murine models used in the present study, better understanding of the 

pharmacodynamics and pharmacokinetics of the compound and adjustments in the therapeutic 

scheme used. 

 

Keywords; Chronic Myeloid Leukemia. BCR-ABL1. T315I. NT157. Insulin receptor 

substrates. IRS1. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hematopoese humana 

 

A hematopoese humana é um processo hierárquico responsável pela formação das 

células sanguíneas. Em adultos, a hematopoese ocorre a partir de uma célula tronco 

hematopoética (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 e uma CTH dá origem a duas células filhas distintas; uma mantém a identidade de 

CTH e a outra se transforma em um progenitor pouco diferenciado. Esse progenitor dará 

origem a um precursor comum com características mieloides, que por sua vez dá origem a 

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

granulocítica e megacariocítica. O precursor comum com características linfoides origina os 

linfócitos T e B e células natural killer. A hematopoese depende não apenas das CTH, mas 

também do microambiente da medula óssea, fatores de crescimento e vias de sinalização. Os 

marcadores de superfície celular são responsáveis pela sinalização celular que leva à 

progressão do processo de diferenciação (Figura 1) [1, 2]. 
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Figura 1. Hierarquia da hematopoese humana. A célula tronco hematopoética (CTH) reside no topo da 

hierarquia e é definida como a célula com capacidade de autorrenovação e potencial para dar origem a todos os 

tipos de células hematopoéticas (multipotente). Durante a diferenciação, a CTH perde a capacidade de 

autorrenovação e então se compromete com a linhagem mieloide ou linfoide, pois torna-se uma célula funcional 

madura. O fenótipo de cada população celular em humanos é indicado. Os precursores intermediários entre os 

progenitores comprometidos da primeira linhagem e células diferenciadas, assim como os diferentes 

subconjuntos de células B e T maduras são omitidos. PLC: progenitor linfoide comum, PMC: progenitor 

mieloide comum, PME: progenitor de megacariócitos/eritrócitos, PG: progenitor de granulócitos/macrófagos, 

PMega: progenitor de megacariócitos, PE: progenitor de eritrócitos, PG: progenitor de granulócitos, PMacro: 

Progenitor de macrófagos, Pré-D: Progenitor de célula dendrítica, Pré-B: Precursor de linfócitos B, Pré-T: 

Precursor de linfócitos T, Pré-NK: precursor de linfócitos Natural Killer, Lin: marcadores de linhagem. 

 

 

1.2 Leucemia Mieloide Crônica 

 

A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma neoplasia que afeta as células tronco 

hematopoéticas pluripotentes [3]. Nos Estados Unidos, a LMC afeta entre 1 e 2 a cada 

100.000 habitantes por ano, representando entre 15 e 20% das leucemias em adultos. A média 

de idade dos pacientes é de 50 anos, afetando ligeiramente mais homens do que mulheres. No 

Brasil, foram registrados 81.001 procedimentos de quimioterapia de LMC do adulto no 

Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS) em 2012, 

representando prevalência anual de cerca de 10.125 casos da doença. Dados do SUS indicam 

que a mediana de idade da apresentação da doença no Brasil é, no mínimo, dez anos mais 

baixa que a encontrada na literatura internacional [4, 5].  

A heterogeneidade encontrada nos exames clínicos de pacientes com LMC divide a 

doença em três estágios, que podem ocorrer consecutivamente ou não. A doença pode se 
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apresentar de maneira crônica, com as células da linhagem mieloide apresentando 

hipercelularidade medular com capacidade de diferenciação. Quando a doença apresenta essas 

características pode ser controlada com terapia medicamentosa convencional. A LMC pode se 

apresentar ou evoluir para a fase acelerada, em que se verifica esplenomegalia não controlada 

com terapia e 10-19% de blastos no sangue perifério e/ou medula óssea, ≥ 20% de basófilos e 

persistência de trombocitose (>100.000 plaquetas/mm3) não controlada com terapia, ou 

trombocitopenia (<100.000 plaquetas/mm3) não relacionada à terapia. Finalmente, a LMC 

pode evoluir para ou se apresentar como crise blástica mieloide ou linfoide, em que as células 

perdem sua capacidade de diferenciação terminal (≥ 20% de blastos no sangue periférico ou 

medula óssea), apresentando quadro de leucemia aguda [6-8]. 

Os sintomas mais comuns da LMC são fadiga, anorexia, desconforto abdominal, perda 

de peso, sudorese e febre, embora aproximadamente 20% dos pacientes sejam assintomáticos. 

O diagnóstico é feito considerando os resultados do hemograma e mielograma. A confirmação 

da presença do gene BCR-ABL1 nas células da medula óssea pode ser feita através da análise 

do cariótipo, hibridização fluorescente in situ ou através de reação em cadeia da polimerase 

PCR-multiplex [4].  

 

1.2.1 Aspectos históricos da leucemia mieloide crônica 

 

As primeiras evidências clínicas que levaram à descoberta da LMC datam de 1840. 

Pacientes com quadro de esplenomegalia e alta contagem de leucócitos na França, Alemanha 

e Escócia eram então diagnosticados com quadro de infecção sanguínea e acreditava-se que o 

acúmulo de leucócitos se tratasse de secreção purulenta. Rudolph Virchow, em Berlim, usou o 

termo sangue branco para descrever o achado e, posteriormente, atribuiu o termo Leukamie à 

doença, afirmando que a causa poderia ser uma alteração na hematopoese [9]. Em 1872, 

Ernest Neumann, ao analisar a medula óssea durante a autópsia de pacientes com leucemia, 

verificou a presença de coloração verde amarelada diferente do vermelho usual e sugeriu que 

a doença teria sua origem na medula óssea [10].  

Após cerca de 100 anos, um cromossomo anormal nas células do sangue de pacientes 

com leucemia granulocítica crônica foi identificado [3]. O cromossomo, que por seu tamanho 

reduzido poderia ser confundido com o cromossomo Y, foi confirmado como uma 

anormalidade citogenética e passou a ser chamado cromossomo Philadelphia (Ph), em 

referência ao local onde foi descoberto. Os avanços ocorridos na biologia molecular após a 

descoberta dessa alteração citogenética levaram médicos e pesquisadores a equivocadamente 
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acreditar que a leucemia fosse causada por infecções virais. Em 1970, Herbert Abelson e 

David Baltimore isolaram um gene transformador a partir de uma variante do vírus Moloney 

da leucemia murina [11]. O gene humano homólogo a esse transformador foi descrito na 

década de 1980 e ficou conhecido como gene Abelson ou ABL1 [12]. Com o avanço das 

técnicas citogenéticas de bandeamento de cromossomos, o cromossomo Ph foi caracterizado 

por Rowley em 1973 como uma versão truncada do cromossomo 22, resultado da 

translocação recíproca entre os cromossomos 9 e 22 [13]. Foi verificado então que o gene 

ABL1, localizado no cromossomo 9, é translocado para o cromossomo 22 na LMC, sofrendo 

uma quebra no seu primeiro éxon. No cromossomo 22, a região conhecida como breakpoint 

cluster region pode sofrer quebras em diferentes posições [14]. Essa região foi posteriormente 

identificada como parte integrante do gene que só então ficou conhecido como BCR [15] 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2. Representação esquemática do rearranjo de ABL1 e BCR na t(9,22)(q34;q11). Os éxons são 

representados pelas cores cinza e rosa claros e os íntrons são representados pelas cores cinza e rosa escuros nos 

genes ABL1 e BCR, respectivamente. Os pontos de rearranjo são respresentados pelas setas vermelhas. A figura 

do meio indica os fragmentos que dão origem à isoforma b2a2, cujo peso molecular é de 210 kDa (p210), 

verificada na maioria dos casos de leucemia mielode crônica (LMC). O ponto de quebra ocorre entre os exons 

12-16 do gene BCR, originalmente conhecidos com b1-b5. Devido à ocorrência de splicing alternativo, os 

trancritos fusionados com as junções b2a2 e b3a2 também podem ser formados. Os rearranjos originados a partir 

dos outros pontos de quebra e1a2 e e19a2 originam proteínas de peso molecular 190 e 230 kDa, respectivamente 

(p190 e p230). 

 

A identificação da expressão de uma proteína ABL1 de tamanho anormal e atividade 

enzimática aumentada em linhagem celular K562, derivada de um paciente com LMC durante 

transformação blástica, indicaram a ativação constitutiva da atividade tirosinoquinase de 

ABL1 quando fusionada ao BCR [16, 17]. Em 1990, Daley e colaboradores demonstraram a 

capacidade oncogênica da oncoproteína BCR-ABL1 ao verificarem que a transdução do gene 

BCR-ABL1, por retrovírus, em células tronco de camundongos induziu neoplasia semelhante 
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à fase crônica da LMC [18]. Estudos posteriores verificaram que camundongos transgênicos 

carregando BCR-ABL1 apresentaram maior propensão ao desenvolvimento de neoplasia [19-

21]. 

 

1.2.2 Biologia molecular da leucemia mieloide crônica 

 

O gene ABL1, homólogo humano do oncogene v-abl presente no vírus Abelson da 

leucemia murina, codifica uma tirosinoquinase não receptora. A proteína é expressa de 

maneira ubíqua e possui 145kDa, podendo apresentar isoformas devido ao splicing alternativo 

do primeiro éxon, e apresenta três domínios de homologia SRC (SH1-SH3) localizados na 

porção N-terminal. A atividade de tirosinoquinase é exercida pelo domínio SH1, enquanto os 

domínios SH2 e SH3 permitem a associação com outras proteínas. Sequências ricas em 

prolina no centro da molécula interagem com domínios SH3 de outras proteínas, como 

CRKL. Sinais de localização nuclear, de ligação ao DNA e domínios de ligação à actina são 

encontrados na porção C-terminal [22]. Camundongos nocaute para o Abl1 apresentam 

reduzida viabilidade neonatal e linfopenia [23] e a sua superexpressão interrompe o ciclo 

celular, induzindo transformação por tirosinoquinases, proteínas G e fatores de transcrição de 

oncogenes, similarmente à ação dos supressores tumorais p53 e Rb [24]. 

A proteína BCR possui 160 kDa e também é expressa de maneira ubíqua. O primeiro 

éxon na porção N-terminal codifica uma quinase de serina e treonina. Seus únicos substratos 

identificados até o momento são a proteína associada ao BCR1 (Bap-1) e o próprio BCR. Um 

domínio de cauda enrolada na porção N-terminal do BCR permite a formação de dímeros in 

vivo. O domínio contendo homologia a plecstrina (PH) estimula a troca do trifosfato de 

guanidina (GTP) por difosfato de guanidina (GDP) nos fatores de troca de guanidina Rho, que 

ativam fatores de transcrição com NF-κB [25]. A proteína BCR possui diversos sítios de 

fosforilação em tirosina [26]. O sítio tirosina 177, por exemplo, liga-se à proteína adaptadora 

GBR2, importante intermediário na ativação da via de sinalização RAS. Notavelmente, Abl1 

é capaz de fosforilar Bcr em células COS1, resultando em redução da atividade de Bcr [27, 

28].  

Sabe-se que a fusão da extremidade 5’ do BCR ao domínio SH3 do ABL1 anula a 

supressão fisiológica da atividade de tirosinoquinase como consequência da homodimerização 

e que a atividade de tirosinoquinase desregulada é fator comum das NMP [29]. A 

oncoproteína BCR-ABL1 possui diversos substratos, incluindo ela mesma. A autofosforilação 
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do BCR-ABL1 cria sítios de ligação para domínios SH2 de outras proteínas, potencializando 

seu efeito transformador. 

A apoptose é morte celular programada caracterizada por degradação do DNA, 

condensação de cromatina e fragmentação nuclear [30] e é um mecanismo regulador chave 

para manutenção da homeostase em organismos multicelulares. Apoptose pode ser induzida 

por múltiplos estímulos, incluindo fatores de crescimento, privação de soro e danos ao DNA, 

e é regulado por diversas vias de sinalização intracelular que podem convergir [31-33]. 

Perturbação das vias apoptóticas em células tumorais pode conferir vantagem seletiva [30] e é 

sabido que o oncogene BCR-ABL1 é capaz de inibir a apoptose [34-36]. A desregulação da 

apoptose é importante na iniciação e progressão de muitos tipos de neoplasias [30, 37-39] e a 

progressão clínica da LMC sugere que os sinais iniciados por BCR-ABL1 podem afetar vias 

de apoptose, diferenciação e proliferação [40]. BCR-ABL1 bloqueia a apoptose em resposta à 

remoção de citocinas em linhagem celular Ba/F3 dependente de interleucina 3 (IL-3) [41]. As 

células K562 que expressam BCR-ABL1 p210 são resistentes a apoptose induzida por 

actinomicina D, camptotecina, etoposídeo, cicloheximida ou privação de soro, mas a 

expressão de sequência antisense de BCR-ABL1 inibe a resistência à apoptose de células 

K562 [42]. Muitas proteínas importantes em vias de sinalização de proliferação interagem 

com vias pró-apoptóticas. O proto-oncogene MYC é crítico para a progressão do ciclo celular 

e contribui para a transformação em alguns contextos celulares [43], mas também induz 

apoptose quando expresso de maneira desregulada [44-46]. Os mecanismos pelos quais BCR-

ABL1 interage com vias de apoptose, diferenciação e proliferação precisam ser melhor 

esclarecidos. BCR-ABL1 contém muitos domínios estruturais e pode ativar múltiplas cascatas 

de sinalização. A relação entre a ativação de BCR-ABL1, p21 e RAS foi identificada [35, 47]. 

O domínio Src homologia 2 (SH2) do GRB2 liga-se a uma tirosina autofosforilada na posição 

177 na região BCR da molécula. A mutação deste sítio de fosforilação para fenilalanina inibe 

a ligação de GRB2, bloqueia a ativação de RAS e prejudica gravemente a atividade 

transformadora em fibroblastos RAT1 [35, 48]. A importância da via de sinalização 

dependente de RAS para a atividade antiapoptótica do BCR-ABL1 ainda não foi estabelecida. 

A translocação t(9;22)(q34;q11.2) é verificada em 90−95% dos casos de LMC [49] e em 

aproximadamente 20% dos casos de leucemia linfoblástica aguda (LLA) [50]. O cromossomo 

Ph é raramente verificado em leucemia mieloide aguda (LMA), representando 

aproximadamente 1-2% dos casos de síndrome mielodisplásica Ph positivas e LMA [51]. 
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1.2.3 Tratamento da leucemia mieloide crônica 

 

Durante muitos anos, o tratamento da LMC foi realizado com uso de hidroxiureia ou 

interferon-alfa, sem mudança significativa na história natural da doença. A partir de 1975, o 

transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH) alogênico surgiu como terapia curativa 

para a LMC [52], mas apenas 20% dos pacientes são elegíveis para o TCTH ao diagnóstico, 

seja por falta de doadores compatíveis ou por condições clínicas impeditivas. Em 1996, o 

composto CGP 57148, da classe 2-fenilaminopirimidina, foi desenvolvido pelo médico e 

pesquisador Brian Druker em colaboração com a indústria farmacêutica suiça Ciba-Geiby, 

que, após se fundir com a também suiça Sandoz, passou a chamar-se Novartis. O CGP 57148 

mimetiza a estrutura de ligação à quinase presente na molécula adenosina trifosfato (ATP), 

agindo como inibidor competitivo. A tirosinoquinase ABL1 associada ao ATP, ao ligar-se ao 

substrato proteico, resulta na adição de um grupamento fosfato ao resíduo de tirosina do 

substrato, que é ativado e pode então associar-se à sua proteína efetora. O efeito do composto 

CGP 57148 foi avaliado em diferentes quinases, mostrando-se seletivamente eficaz como 

inibidor competitivo da atividade tirosinoquinase ABL1, sem efeito na expressão proteica de 

ABL1 ou BCR-ABL1. Esse inibidor seletivo reduziu a viabilidade das linhagens celulares 

MO7e e 32Dcl3 expressando BCR-ABL1 (p210) na presença ou ausência de fator de 

crescimento, inibiu a formação de tumor induzido em 32Dcl3 e reduziu a formação de 

colônias a partir de células de sangue periférico ou medula óssea de pacientes com LMC 

BCR-ABL1 positiva, mas não em amostra de medula óssea de indivíduos saudáveis ou de 

paciente com LMC BCR-ABL1 negativa [53]. 

Em estudo clínico de fase 1, o composto CGP 57148, que passou a se chamar STI571, 

foi bem tolerado e mostrou-se eficaz contra a LMC, induzindo resposta hematológica 

(parâmetros hematológicos no sangue periférico dentro dos valores de referência, associado a 

menos de 5% de blastos na medula óssea) e citogenética (ausência da t(9;22)(q34;q11)). No 

estudo fase 1, foram incluídos 83 pacientes que não toleraram ou que não obtiveram resposta 

ao tratamento com interferon-alfa [54]. O estudo clínico de fase 2 do STI571 revelou que o 

composto induziu resposta hematológica completa em 95% e resposta citogenética parcial em 

60% dos 454 pacientes em fase crônica incluídos no estudo. Após 18 meses de 

acompanhamento, apenas 5% dos indivíduos morreram e a LMC progrediu para fase 

acelerada ou crise blástica em 11% dos pacientes envolvidos. Efeitos adversos grau 3 ou 4 

foram raros e a toxicidade hematológica foi manejável, sendo que apenas 2% dos pacientes 

descontinuaram tratamento devido a eventos adversos relacionados à droga [55]. Após 10 
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anos de acompanhamento, os pacientes tratados com o STI571, mais recentemente 

denominado mesilato de imatinibe (Glivec; Novartis), como primeira linha de tratamento 

apresentaram sobrevida global de 83% [56]. 

O imatinibe tornou-se disponível no Brasil em 2000. A recomendação inicial era para 

pacientes refratários ou intolerantes ao interferon-alfa, sendo posteriormente considerado 

medicamento de primeira linha; isto é, aquele aprovado e indicado como a primeira opção no 

tratamento para a doença. Atualmente, o medicamento genérico é disponibilizado a pacientes 

do SUS e o tratamento resulta em aproximadamente 90% de sobrevida global em 5 anos [57, 

58]. As medicações dasatinibe (Sprycell; Bristol-Myers Squibb) e nilotinibe (Tasigna; 

Novartis) são disponibilizadas em segunda linha no Brasil. A introdução dos inibidores de 

tirosinoquinase melhorou a qualidade de vida dos pacientes brasileiros com boa adesão ao 

tratamento e acompanhados com exames citogenéticos e moleculares regulares [59]. 

 

1.2.4 Mecanismos de resistência aos inibidores de tirosinoquinase 

 

Apesar do tratamento com imatinibe induzir remissão hematológica, citogenética e 

molecular, e prolongar a sobrevida [56], a persistência da célula leucêmica é detectável em 

uma pequena porcentagem de pacientes [60]. Adicionalmente, 20-30% desses pacientes 

adquirem resistência ao tratamento com imatinibe [61]. A resistência ao tratamento pode ser 

definida como primária, quando o paciente não atinge nenhuma resposta ao uso do 

medicamento, ou adquirida, quando o paciente perde a resposta hematológica, citogenética ou 

molecular após certo tempo [62]. A resistência ao imatinibe pode ocorrer através de 

mecanismos celulares, como redução da biodisponibilidade oral, associação às proteínas do 

plasma, efluxo da droga e persistência da célula tronco leucêmica quiescente; ou mecanismos 

moleculares, como evolução clonal, aumento da expressão de BCR-ABL1 ou mutações no 

domínio tirosinoquinase do BCR-ABL1 [62], conforme detalhado a seguir. 

Biodisponibilidade: a absorção gastrointestinal e disponibilização do imatinibe após 

metabolização no fígado varia entre pacientes e a interação de imatinibe com outras drogas 

também reduz sua biodisponibilidade [63]. O mesilato de imatinibe é neutralizado pela 

isoenzima 4A do citocromo p450 e a concentração dessa enzima varia na população [64]. 

Efluxo ou bloqueio do influxo da droga: a alta expressão da ATPase transmembranar 

transportadora de cassete de ligação ao ATP B1 (ABCB1) aparentemente confere resistência a 

diversos quimioterápicos por induzir o transporte ativo (com gasto de energia e contrário ao 

gradiente de concentração) da droga. Imatinibe também é substrato do transportador de 
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cátions orgânico humano 1 (hOCT1) e sua análise sugere que o balanço entre a expressão dos 

transportadores de efluxo ABCB1 e influxo hOCT1 deve determinar os níveis intracelulares 

da droga e a resposta ao imatinibe [65]. 

Células tronco quiescentes: A maioria dos pacientes com LMC continuam a apresentar 

valores detectáveis de BCR-ABL1 através de PCRq e a recorrência da doença após 

descontinuação do tratamento é comum até nos pacientes cujo gene de fusão não é detectável 

por PCRq [66-68]. A quiescência da célula tronco leucêmica tem sido proposta como 

potencial mecanismo pelo qual a célula leucêmica primitiva escapa dos efeitos citotóxicos do 

imatinibe, mas ainda não se sabe como a atividade do BCR-ABL1 medeia a sobrevivência 

dessas células. Estudo recente observou, em pacientes com LMC ao diagnóstico, que células-

tronco (Lin-CD34+) BCR-ABL1 positivas que não estão em divisão sobrevivem ao imatinibe 

em cultura ex vivo [69, 70]. Utilizando os marcadores de proliferação Ki-67 e PCNA, Corbin 

e colaboradores observaram que o imatinibe exerce seu efeito sobre o BCR-ABL1 de maneira 

semelhante na população quiescente e nas células em divisão celular [69]. Estes dados 

indicam que a resistência ao imatinibe verificada nas células quiescentes não depende da 

atividade do BCR-ABL1, o que exige o desenvolvimento de terapia com alvo em vias de 

sinalização diferentes e específicas da CTH, em combinação com uso do imatinibe. 

Expressão do BCR-ABL1: apesar de pouco comum na prática clínica, o aumento da 

expressão do BCR-ABL1 representa a causa mais frequente de aquisição de resistência ao 

imatinibe em linhagens celulares. Aparentemente, o aumento da expressão do BCR-ABL1 é 

nocivo para as células, que diminuem viabilidade e proliferação após descontinuação do 

tratamento [71, 72]. 

Evolução clonal: a evolução da LMC tem sido associada à aquisição de anormalidades 

cromossômicas adicionais nas células que possuem o cromossomo Ph. A evolução clonal se 

associa a diminuição da resposta ao imatinibe e sobrevida global [73-76]. Estudo incluindo 

171 pacientes em todas as fases da LMC verificou evolução clonal em 22% dos pacientes no 

momento da falha ao tratamento [77]. 

Mutações no domínio quinase do ABL1: A resistência ao tratamento com imatinibe 

devido à presença de mutações no BCR-ABL1 tem sido amplamente investigada e mais de 55 

resíduos que conferem diferentes níveis de resistência foram identificados [62], levando ao 

desenvolvimento de novas terapias com inibidores de tirosinoquinases mais potentes, como 

nilotinibe [78], dasatinibe [79, 80], ponatinibe [81] e bosutinibe [82]. Apesar do efeito 

potencializado e direcionado às variantes do BCR-ABL1, os tratamentos de segunda ou 

terceira linha apresentam níveis de toxicidade elevados [81, 82]. A mutação do domínio de 
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quinase T315I, que confere resistência aos tratamentos tanto de primeira como de segunda 

linha, foi reportada em 2001 em um caso de leucemia BCR-ABL1+ transformada após 

tratamento com imatinibe [83, 84]. A mutação, que também é chamada "gatekeeper" ou 

protetora, resulta na troca da treonina (Thr) presente no resíduo 315 do BCR-ABL1 selvagem 

por uma isoleucina (Ile). Para que os inibidores de tirosinoquinase se liguem ao sítio de 

ligação ao ATP, é necesária a formação de uma ponte de hidrogênio com a hidroxila do grupo 

radical da T315 [78, 85, 86]. A troca de Thr para Isl impede a formação da ponte de 

hidrogênio, criando um obstáculo espacial entre o resíduo hidrofóbico de Isl e o inibidor 

tirosinoquinase. A incidência da mutação T315I aumenta paralelamente com a progressão da 

doença, e a sobrevida dos pacientes depende da fase da doença em que a mutação é detectada: 

22, 28 e 4 meses em pacientes em fase crônica, fase acelerada e crise blástica, 

respectivamente [87]. Pacientes com mutação T315I são resistentes aos inibidores 

tirosinoquinase de primeira (imatinibe) e segunda geração (dasatinibe, nilotinibe e bosutinibe) 

e são parcialmente sensíveis aos inibidores tirosinoquinase de terceira geração (ponatinibe) 

[88].  

Diferentes estratégias têm sido implementadas para os pacientes resitentes, incluindo a 

síntese de novos inibidores ATP-competitivos ou não-ATP-competitivos de BCR-ABL1 e 

inibidores tirosinoquinase multialvos [89]. Uma abordagem alternativa é o uso de compostos 

que não se ligam diretamente à proteína BCR-ABL1. Estas moléculas atuariam sobre outras 

proteínas que participariam da via de sinalização BCR-ABL1 e do processo de transformação 

maligna das células. 

 

1.3 Proteínas IRS 

 

Os substratos do receptor de insulina (IRS) são uma família de proteínas adaptadoras 

citoplasmáticas identificadas inicialmente por seu papel na sinalização da insulina [90-92] 

(Figura 3).  

 



31 

 

 

Figura 3. Transdução do sinal durante ação da insulina. O receptor de insulina é uma tirosinoquinase que 

sofre autofosforilação e catalisa a fosforilação de outras proteínas celulares como a família IRS, SHC e CBL. 

Após sua fosforilação em tirosina, as proteínas IRS interagem com moléculas de sinalização através de seus 

domínios SH2, desencadeando ativação de vias de sinalização intracelular, incluindo a ativação de 

PI3K/AKT/mTOR, MAPK. Essas vias atuam de maneira coordenada na regulação do tráfico de vesículas, 

síntese proteica, ativação enzimática e regulação da expressão gênica, níveis de glicose e lipídios e do 

metabolismo proteico. 

 

O IRS foi identificado através da imunoprecipitação com o anticorpo anti-fosfotirosina 

(αPY) como sendo uma proteína de 185kDa (pp185) fosforilada em tirosina em linhagem 

celular derivada de fígado de ratos (Fao) estimulada com insulina [93]. Outras isoformas do 

IRS foram posteriormente identificadas usando cromatografia por afinidade em quase todos 

os tecidos e células, com pesos moleculares variando de 60 a 185kDa [91, 94]. A primeira das 

isoformas do IRS a ser purificada foi então denominada IRS1 [91, 95]. A imunoprecipitação 

usando um anticorpo específico contra IRS1 revelou outra proteína fosforilada em tirosina 

(pp185HMW) com peso molecular ligeiramente maior do que IRS1 em células Fao estimuladas 

com insulina [96] e em linhagens celulares progenitoras da série mieloide FDC-P1 e FDC-P2, 

indicando a presença de uma isoforma de IRS1, inicialmente denominada 4PS (IL-4-induced 

phosphotyrosine substrate) [97, 98]. A proteína 4PS foi posteriormente purificada em células 

FDC-P2 estimuladas com insulina usando uma proteína de fusão GST contendo o domínio 
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nSH2 da subunidade p85 da PI3K. O cDNA que codifica 4PS foi posteriormente clonado 

utilizando uma biblioteca de cDNA de camundongos e, por exibir semelhanças estruturais e 

funcionais com IRS1, a proteína foi então denominada IRS2 [99, 100]. Pouco depois, o gene 

IRS1 foi mapeado no cromossomo 1 em camundongos e no cromossomo 2q36-37 humano, 

enquanto o gene IRS2 foi mapeado no braço curto do cromossomo 8 em camundongos 

(próximo ao gene codificador do receptor de insulina) e no cromossomo 13q34 humano [100, 

101]. Diversas isoformas de IRS foram posteriormente identificadas, incluindo IRS3 (pp60) 

[102, 103] e IRS4 (pp160) [104].  

Além das proteínas IRS, foram descritas diversas outras proteínas relacionadas a IRS 

com menor especificidade à tirosinoquinase do receptor de insulina. Gab1 (Grb2-associated 

binder-1) é uma proteína adaptadora que compartilha homologia dos aminoácidos e várias 

características estruturais com IRS1, e serve como substrato tanto para o receptor EGF quanto 

para o IR [105]. Outros substratos da tirosinoquinase do receptor de insulina incluem 

proteínas que participam significativamente nas vias de sinalização de outros fatores de 

crescimento que não a insulina como APS (proteína adaptadora contendo o domínio PH e 

SH2) [106], SHC [107, 108], CBL [109] e STAT5 [110]. 

As proteínas IRS não possuem atividade enzimática intrínseca e contribuem para a 

sinalização através de suas funções como adaptadoras. Ambas compartilham homologia na 

porção N-terminal, em que dois domínios altamente conservados contribuem para o 

recrutamento do IRS até seus receptores: o domínio pleckstrin (pleckstrin homology – PH 

domain) [111] e o domínio de ligação à fosfotirosina (phosphotyrosine binding – PTB 

domain) [112] (Figura 4). 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 que participam da sinalização celular das vias 

PI3K/AKT/mTOR e MAPK [92, 99, 113].  

As proteínas IRS possuem aproximadamente 20 potenciais sítios de fosforilação em 

resíduos de tirosina e a maioria é conservada entre IRS1 e IRS2. Os sítios de fosforilação em 

tirosina de IRS1 460, 608, 628, 895, 939, 985, 1172 e 1222 foram confirmados in vitro e in 

vivo como tendo fosforilação mediada por IR [113]. A fosforilação de IRS em resíduos de 

serina/treonina parece funcionar como mecanismo de regulação negativa da sinalização da 

insulina. IRS1 e IRS2 possuem cerca de 50 sítios de fosforilação em resíduos de 

serina/treonina que apresentam altos níveis basais de fosforilação. Esses níveis aumentam 

após estímulo por insulina [95]. O resíduo serina307 foi inicialmente descrito como sítio de 

fosforilação mediada por JNK em células tratadas com TNF-α [114]. A mutação que altera 
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serina307 para alanina elimina a fosforilação de IRS1 por JNK, anula o efeito inibitório do 

TNF-α na sinalização da insulina e protege animais nocaute para Jnk da resistência a insulina 

induzida por dieta rica em ácidos graxos [115]. O aumento na fosforilação de IRS1 em 

serina307 pode ser verificado na resistência à insulina induzida por outros fatores, como 

insulina/IGF1, ácidos graxos livres, aminoácidos e diversos sinais de estresse celular [116-

121]. 

 

Figura 4. Estrutura proteica de IRS1 e IRS2. Os domínios PH e PTB são conservados entre IRS1 e IRS2. O 

domínio KRLP é encontrado somente no IRS2 e é capaz de interagir com o domíno catalítico de IR. O painel 

inferior esquematiza a regulação da ativação de PI3K/AKT/mTOR por IRS. Quinase de serina e treonina, em 

resposta a sinais extracelulares, fosforila proteínas IRS em resíduos de serina (PS), levando à inibição da 

ativação de PI3K/AKT/mTOR. Fosfatase de serina removem o grupamento fosfato do resíduo de serina. As 

proteínas IRS são fosforiladas em tirosina (PY) em resposta à ligação da insulina ao seu receptor de membrana 

IR, e ativam a via PI3K/AKT/mTOR. 

 

Apesar dos esforços crescentes para elucidação dos mecanismos celulares envolvidos 

no aparecimento das neoplasias, a participação das proteínas IRS na ativação das vias de 

sinalização na hematopoese normal e leucêmica precisa ser mais bem investigada. 
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1.3.1 IRS2 e hematopoese normal 

 

Sabe-se que IRS2 é 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) [122-124]. Recentemente, o nosso grupo de pesquisa 

identificou que a expressão de IRS2 é significativamente reduzida em amostras de medula 

óssea de pacientes com síndome mielodisplásica (SMD) comparados a indivíduos saudáveis 

[125]. A participação de IRS2 na diferenciação eritroide de células hematopoéticas normais e 

mielodisplásicas foi evidenciada através da avaliação da expressão de IRS2 durante a 

diferenciação eritroide de células CD34+ de medula óssea de doadores normais e de pacientes 

com SMD. O estudo evidenciou o aumento da expressão de IRS2 durante a diferenciação 

eritroide, mas o aumento na expressão de IRS2 foi menor na SMD, sugerindo um papel de 

IRS2 na eritropoese ineficaz da SMD. Em modelos de linhagem celular, observamos o 

aumento da expressão gênica, proteica e da fosforilação de IRS2 durante a diferenciação 

eritrocítica, granulocítica e megacariocítica [125]. Estes dados sugerem que o IRS2 é 

recrutado durante o processo de diferenciação das três linhagens hematopoéticas. Entretanto, a 

eficiência da diferenciação celular em células submetidas ao silenciamento do IRS2 ainda não 

foi estudada. 

Em um estudo em NMP BCR-ABL1 negativas, nosso grupo identificou que IRS2 se 

associa a JAKV617F em pacientes com NMP e contribui para o aumento da viabilidade celular 

e redução da apoptose em células com mutação em JAK2 [126]. A análise de sequenciamento 

em larga escala (deep sequencing) realizada por Savage e colaboradores identificou mutação 

em IRS2 em 13,6% (3/22) dos pacientes com LMC resistentes ao imatinibe. Em contraste, a 

avaliação de pacientes com NMP BCR-ABL1 negativos (n=56) revelou ocorrência de 

mutação em frequência significativamente inferior (5,4%), enquanto em pacientes com LMA 

(n=145) e LLA (n=83), não foram detectadas mutações em IRS2. A expressão das duas 

formas variantes de IRS2 identificadas nos pacientes com LMC (S594W e H1328R) na 

linhagem celular dependente de IL-3 Ba/F3 resultou em aquisição de capacidade de 

sobrevivência na ausência de IL-3. Quando coexpressa com BCR-ABL1 em Ba/F3, a mutação 

em IRS2 conferiu níveis variáveis de resistência ao imatinibe in vitro e persistência da 

fosforilação de AKT apesar da inibição da atividade de tirosinoquinase de BCR-ABL1 pelo 

imatinibe. Células NIH3T3 com mutação em IRS2 apresentaram sensibilidade a inibidores 

das vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR [127]. 
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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) [128]. 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/mTOR [129]. O IGF1 participa da eritropoese, 

granulopoese e linfopoese normal e neoplásica [130]. O uso de IGF1 recombinante aumentou 

a proliferação de células CD34+ in vitro [131]. Ativação do IGF1/IGF1R foi observada em 

LMA e leucemia linfoide crônica (LLC) [132, 133]. A diferenciação granulocítica de células 

HL60 induzidas com IGF1 resultou em um aumento da expressão de IRS2 e ativação da 

PI3K, independente do IRS1 [124]. 

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 [134]. Diversas evidências da ampla participação da 

TPO na hematopoese foram observadas: (1) ensaios de repopulação hematopoética em 

camundongos confirmam a participação da TPO na sobrevivência, autorrenovação e 

proliferação das CTH [135, 136]; (2) a sinalização de TPO/MPL em humanos participa na 

regulação da quiescência de CTH [137]; (3) mutação em homozigose no gene MPL humano 

leva a trombocitopenia amegacariocítica congênita, uma doença caracterizada por 

trombocitopenia severa que se manifesta logo após o nascimento. Pacientes com 

trombocitopenia amegacariocítica congênita apresentam grande redução ou ausência de 

megacariócitos na medula óssea e alto risco de evolução para anemia aplástica [138]; (4) O 

modelo murino nocaute para Mpl (-/-) apresentou redução nas CTH e células progenitoras 

[139]; (5) uma mutação nonsense no gene MPL foi associada à anemia aplástica familiar 

[140]. A associação de Irs2 com Mpl induzida por TPO foi observada por Miyakawa e 

colaboradores, que verificaram que TPO ativa a via da Pi3k em células Ba/F3/Mpl através de 

um complexo composto pela subunidade p85 da Pi3k, Shp2 fosforilado e Gab2 ou pela 

subunidade p85 da Pi3k e Irs2 [123]. 

 

1.3.2 IRS1 e hematopoese leucêmica BCR-ABL1+ 

 

O IRS1 é sabidamente ativado pelo IR, IGF1, VEGF, GH [141-143]. Correlação 

negativa da expressão de IRS1 com a sobrevida global, independente da idade e contagem de 

leucócitos no momento do diagnóstico, foram observadas em pacientes com LLA BCR-
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ABL1+, e a análise computacional de dados obtidos de array sugeriu um efeito antiapoptótico 

de IRS1 através da regulação positiva de BCL2 e regulação negativa de FasL [144]. Nosso 

grupo de pesquisa identificou a associação constitutiva de IRS1 e BCR-ABL1 em células 

K562 e ativação da via PI3K/AKT/mTOR e MAPK induzida por esta associação proteica 

[145]. A participação funcional de IRS1 na via de sinalização BCR-ABL1 foi posteriormente 

comprovada através da observação de que o silenciamento de IRS1 por shRNA lentiviral nas 

células K562 resultou em redução da proliferação celular e formação de colônias, e 

diminuição da fosforilação de AKT, P70S6K e ERK1/2 [145, 146]. 

A capacidade transformadora de IRS1 foi inicialmente demonstrada em fibroblasto 

embrionário murino [147], células hematopoéticas murinas 32D [148] e células murinas 

NIH3T3 [149]. A participação de IRS1 em neoplasias sólidas humanas foi descrita 

inicialmente por Chang e colaboradores [150]; a análise de 34 tumores originados de 7 tecidos 

diferentes mostrou ativação constitutiva de IRS1 em 27 dos 34 casos (7 de 7 cânceres de 

mama, 5 de 7 leiomiomas, 4 de 4 tumores de Wilm’s, 2 de 3 rabdomiosarcomas, 4 de 5 

liposarcomas, 2 de 4 leiomiosarcomas e 3 de 4 carcinomas adrenocorticais). O potencial 

oncogênico da ativação de IRS1 foi confirmado através da inibição do crescimento das células 

cancerosas através da expressão de IRS1 dominante-negativo em câncer de mama [150]. 

 

1.4 Inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2 NT157  

 

Em neoplasias sólidas, NT157 foi recentemente identificado como um composto 

específico e capaz de inibir o IGF1R, IRS1 e IRS2 [151]. Reuveni e colaboradores 

demonstraram que o NT157 exerce atividade de inibição de IGF1R de maneira ATP não 

competitiva e substrato não competitva, sem inibir o domínio de quinase do receptor ou 

reduzir os níveis do RNAm de IRS1 e IRS2. De acordo com o mecanismo de ação 

inicialmente proposto, NT157 induz a fosforilação do IRS1/2 em serina mediada por ERK1/2 

[151]. A fosforilação do sítio inibitório resulta na degradação proteica de IRS1 e IRS2. 

Utilizando modelos de linhagens de melanoma, o mesmo estudo verificou que o tratmento 

com NT157 leva a inibição da via de sinalização PI3K/AKT/mTOR, redução da proliferação 

celular e aumento da apoptose. O tratamento com NT157 também é capaz de reverter o 

aumento da expressão de IRS1 e IRS2 verificado em células resistentes ao tratamento com 

inibidor de BRAFV600E/K [151]. Sanchez-Lopez e colaboradores verificaram que, em câncer de 

cólon, NT157 reduz o crescimento tumoral através da inibição da ativação de fibroblastos 

associados ao câncer, reduz a inflamação, inibe a expressão de IL-6, IL-11 e IL-23 assim 
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como de CCL2, CCL5, CXCL7, CXCL5, ICAM1 e TGFβ. O tratamento com NT157 também 

reduziu proliferação e a atividade migratória das células cancerosas no fígado [152]. A 

superexpressão de IRS1 em linhagem celular de osteosarcoma (OS) aumentou a proliferação, 

migração e metástase in vivo e in vitro. O tratamento com NT157 nessas células foi efetivo e 

sinérgico ao uso de everolimus e NVP-BEZ235 [153]. Posteriormente, foi demosntrado que 

NT157 tem como alvo não somente IGF1R-IRS1/2, mas também a via de sinalização de 

STAT3, demonstrando exercer efeito anti-câncer em linhagem celular A375 e em modelo 

animal metastático de melanoma [154]. 

Estes dados suportam novos estudos com o objetivo de investigar a consequência 

fenotípica do uso de inibidores específicos de IRS1 em linhagens celulares BCR-ABL1 

positivas e, principalmente, o estudo do silenciamento ou inibição farmacológica do IRS1 em 

células primárias de pacientes com LMC. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Investigar o efeito da inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 no fenótipo de células 

hematopoéticas leucêmicas BCR-ABL1+. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar, em células primárias de indivíduos saudáveis e de pacientes com LMC: 

 A expressão gênica de IRS1 e IRS2 

 O efeito do inibidor de IGF1R-IRS1/2 NT157 na formação de colônias 

 

Avaliar, em linhagem celular humana K562 BCR-ABL1+: 

 O efeito do inibidor de IGF1R-IRS1/2 NT157 na viabilidade, proliferação, 

apoptose celular e na ativação da via PI3K/AKT/mTOR e MAPK 

 O efeito do inibidor de IGF1R-IRS1/2 NT157 na modulação da expressão de 

oncogenes e genes supressores de tumor 

 O efeito do silenciamento mediado por lentivírus de IRS1 ou IRS2 na 

viabilidade celular 

 

Avaliar, em modelos murinos de leucemia BCR-ABL1+: 

 Em células Ba/F3 BCR-ABL1 e células Ba/F3 BCR-ABL1T315I, avaliar o efeito 

do inibidor de IGF1R-IRS1/2 NT157 na viabilidade, proliferação, apoptose celular e na 

ativação da via PI3K/AKT/mTOR e MAPK in vitro, e o crescimento tumoral in vivo 

 Em modelo murino de leucemia BCR-ABL1+ induzida através de transdução e 

transplante de medula óssea, avaliar o efeito do inibidor de IGF1R-IRS1/2 NT157 no fenótipo 

neoplásico e na sobrevida 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Casuística 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC FMRP USP) 

(Parecer CEP número 1.768.738; Anexo I) e da Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (Parecer CEP número 1209/2011; anexo II), e 

os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As amostras de 

medula óssea foram coletadas de pacientes com LMC atendidos no Ambulatório de 

Hematologia de ambas as instituições mencionadas no momento do diagnóstico da doença, 

previamente ao tratamento com inibidores tirosinoquinase. Amostras de 22 pacientes com 

diagnóstico de LMC e atendidos no HC FMRP USP foram incluídas no estudo de expressão 

gênica. Para os estudos de formação de colônias, foram incluídos pacientes com diagnóstico 

de LMC atendidos na Unicamp (n=2) e no HC FMRP USP (n=1). As características clínicas 

dos 25 pacientes incluídos no estudo estão detalhadas na Tabela 1. Amostras de doadores 

(n=9) de medula óssea para transplante alogênico aparentado atendidos no HC FMRP USP 

foram utilizadas para estudos de expressão gênica e amostras de sangue de cordão umbilical 

(n=4) da Unicamp foram utilizadas para ensaios de formação de colônias. Para a análise de 

expressão gênica de indivíduos saudáveis e pacientes com LMC e da formação de colônias de 

pacientes com LMC foram coletados 4 mL de sangue de medula óssea em tudos contendo 

ácido etilenodiamino tetraacetico (EDTA). Para análise da formação de colônia de doadores 

saudáveis foram utilizados 15 mL de sangue de cordão umbilical coletados em citrato fosfato 

dextrose adenine (CPDA-1).  

 
Tabela 1. Características dos pacientes com leucemia mieloide crônica 

Pacientes Número 

Total 25 

Gênero 

   Masculino/Feminino 

 

12/13 

Idade (anos), mediana (intervalo): 51 (19-77) 

Classificação OMS  

    Fase crônica 22 

    Fase acelerada 2 

    Crise blástica 1 
Abreviações: LMC, leucemia mieloide crônica; OMS, Organização Mundial da Saúde. 
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3.2  Linhagens celulares 

 

As linhagens celulares K562, 293-T17 e WEHI-3B foram adquiradas no ATCC, 

Philadelphia, USA. As linhagens celulares Ba/F3, Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I 

foram gentilmente cedidas pelo Dr Brian Druker do Knight Cancer Institute da Oregon 

Healthy and Science University, Oregon, EUA. As linhagens foram cultivadas seguindo 

recomendação do ATCC. A descrição das linhagens utilizadas está indicada na Tabela 2. As 

células K562 foram autenticadas utilizando-se a técnica de Short Tandem Repeat (STR) e 

todas as células foram testadas para a presença de Mycoplasma (MycoAlert™ PLUS 

Mycoplasma Detection Kit; Lonza Walkersville, MD, EUA, # LT07-710). 

 

Tabela 2. Características das linhagens celulares 

Células Espécie Tecido Morfologia Origem Meio de cultura 

K562 Humana SP linfoblasto LMC em crise blástica RPMI  

10% SFB 

293-T17 Humana rim epitelial Células embrionárias 

de rim contendo 

antígeno SV40-T 

DMEM  

15% SFB 

Ba/F3 parental Murina MO linfoblasto Pré Linfócito B RPMI  

10% SFB 

10% WEHI-3B 

Ba/F3 BCR-ABL1 Murina MO linfoblasto Pré Linfócito B 

contendo vetor pMAX 

BCR-ABL1 (p210) 

RPMI 

10% SFB 

10% WEHI-3B 

Ba/F3 BCR-ABL1T315I Murina MO linfoblasto Pré Linfócito B 

contendo vetor pMAX 

BCR-ABL1 T315 

(p210) 

RPMI  

10% SFB 

10% WEHI-3B 

WEHI-3B Murina SP linfoblasto leucemia IMDM  

10% SFB* 

Abreviações: DMEM: Dulbecco's Modified Eagle's Medium. RPMI: Roswell Park Memorial Institute 

medium, IMDM: Iscove's modified dulbecco's medium; SFB: soro fetal bovino, SP: sangue periférico, 

MO: medula óssea. 

*Acrescentado ao meio 0,05 mM de 2-mercaptoetanol. 

 

3.3  Reagentes   

 

3.3.1  Meio de cultura 

 

Os meios de cultura RPMI 1640, DMEM e IMDM (Thermo Fisher; #11875119, 

#11995073 e #12440-061, respectivamente) foram utilizados. A cada 500 mL de meio de 

cultura RPMI, foram adicionados 5 mL da solução contendo antibióticos penicilina e 

estreptomicina 10000 U/mL (Thermo Fisher; #15140163) e pelo menos 10% de soro fetal 

bovino (SFB) (Vitrocell, #63).  
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A cada 500 mL de meio de cultura DMEM, foram adicionados 5 mL da solução 

contendo antibióticos penicilina e estreptomicina 10000 U/mL, 50 mg do antibiótico 

normocina (Invivogen; #ant-nr-2), 10 mL de L-Glutamina (200 mM), 250 µg de anfotericina 

B e 205 µg de deoxicolato (Thermo Fisher; #15290026) e pelo menos 10% de SFB (Atlanta 

Biologicals; #S11550).  

A cada 500 mL de meio de cultura IMDM, foram adicionados 5mL da solução 

contendo antibióticos penicilina e estreptomicina 10000 U/mL, 10mL de L-Glutamina (200 

mM), 0,05 mM de 2-mercaptoetanol e 10% de SFB (Vitrocell, #63).  

Ao meio de cultivo da linhagem celular Ba/F3 foi adicionado 10% de meio 

condicionado com IL3 (WEHI-3B). 

 

3.3.2 Fármacos 

 

O composto NT157 utilizado nos ensaios in vitro foi obtido da Axon Medchem 

(Groningen, Holanda) e diluído em DMSO. Para os ensaios in vivo, o composto NT157 foi 

obtido da Sun-shine Chemical Technology Corporation Limited (Wuhan, China) e diluído em 

20% de 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (Sigma, MA, EUA, #H107) em água estéril, e 

diferentes concentrações foram testadas em linhagens celulares e células hematopoéticas 

CD34+ normais e células BCR-ABL1+ para se definir o IC50 e o tempo ideal de cultura. O 

fármaco mesilato de imatinibe (STI571) foi obtido da Selleckchem (TX, EUA) e diluído em 

DMSO (ensaios in vitro) ou em solução aquosa contendo 33% PEG 400, 5% glicose, 0,5% 

Tween80 e 5% Propileno Glicol (ensaios in vivo). 

 

3.3.3 Partículas Lentivirais 

 

 Os shRNA controle não específico (sc-108080), shRNA específico para IRS1 (sc-

29376) e o shRNA específico para IRS2 (sc-29378) foram obtidos da Santa Cruz 

Biotechnology (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA). 

 

3.4 Ensaios funcionais 

 

Células hematopoéticas normais CD34+, células leucêmicas primárias BCR-ABL1+ e 

linhagens celulares humanas BCR-ABL1+ K562 e murinas Ba/F3 BCR-ABL1 ou Ba/F3 

BCR-ABL1T315I foram tratadas com veículo ou com o inibidor farmacológico de IGF1R-
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IRS1/2, NT157, e submetidas a estudos de viabilidade, proliferação e apoptose conforme 

detalhado a seguir. 

 

3.4.1 Avaliação do crescimento clonal em células hematopoéticas primárias 

 

O crescimento clonal foi avaliado através da formação de colônias. Amostras de 

sangue de medula óssea ou de sangue de cordão umbilical foram submetidas à separação da 

fração mononuclear através de gradiente de densidade por centrifugação utilizando reagente 

Ficoll (Sigma-Aldrich #10771). O precipitado de células foi ressuspendido em solução salina 

phosphate-buffered saline (PBS) e 0,5×103 células viáveis foram cultivadas em meio 

semissólido de metilcelulose (MethoCult #4435; StemCell Technologies Inc., BC, Canadá) na 

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

As colônias foram detectadas após 8-14 dias de cultura e a contagem diferencial de colônias 

eritrocíticas (CFU-E), granulocíticas (CFU-G), megacariocíticas (CFU-M), granulo-

monocíticas (CFU-GM) e multi-linhagem (CFU-GEMM) foi realizada através de diferenças 

morfológicas observadas ao microscópio convencional de acordo com o Atlas of Human 

Hematopoietic Colonies (StemCell Technologies). 

 

3.4.2 Avaliação de viabilidade celular 

 

Linhagens celulares foram cultivadas em placas de 96 wells (10000 células/100 µL). 

As linhagens celulares K562, Ba/F3 BCR-ABL1 ou Ba/F3 BCR-ABL1T315I foram submetidas 

à privação de SFB por 12 horas e a contagem de células viáveis foi determinada por exclusão 

através de azul de tripan ou utilizando protocolo para reagente Guava Viacount (Guava 

Technologies, Inc., CA, EUA). Utilizando-se placa de 96 poços, 5x104 células foram 

plaqueadas por poço em meio RPMI 10% SFB na presença de NT157 em diferentes 

concentrações (Ø [DMSO]; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM). Após incubação por 24, 48 ou 72 

horas a 37ºC, adicionou-se 50 µg do reagente metiltiazoltetrazólio (MTT) e as células foram 

incubadas a 37ºC por 4 horas. A reação foi interrompida pela adição de 100 μL de 0,1N HCl 

em isopropanol. A viabilidade foi avaliada pela mensuração da absorbância a 570 nm, 

utilizando um leitor automático de placas. Todas as condições foram testadas em seis 

replicatas para três experimentos independentes. Os valores de IC50 foram calculados por 

meio de regressão não linear, utilizando-se o programa CalcuSyn (Biosoft, MO, EUA) ou 

GraphPad Instat 5 (GraphPad Software, Inc., CA, USA). 
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3.4.3 Avaliação da proliferação celular 

 

Linhagens celulares K562, Ba/F3 BCR-ABL1 ou Ba/F3 BCR-ABL1T315I foram 

cultivadas em garrafas de 75 cm2 e submetidas ao tratamento com NT157 (Ø [DMSO]; 0,2; 

0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) por 48 horas, fixadas com etanol 70% e armazenadas em freezer -

20ºC. As células foram lavadas 3 vezes com PBS 1% de SFB e ressuspendidas em 200 µL de 

PBS a 1% SFB com 5 µL de anticorpo anti-Ki67 humano (Ki-67 FITC clone B56; BD 

Bioscience, CA, EUA). A média da intensidade de fluorescência de pelo menos 10000 

eventos foi obtida através do aparelho FACSCalibur (BD Bioscience). Isótopo IgG foi 

utilizado como controle negativo. As análises foram realizadas com o programa FlowJo 

(Treestar, Inc., OR, EUA). 

 

3.4.4 Avaliação da apoptose celular através da marcação com anexina V e iodeto de 

propídio 

 

O estudo da apoptose foi realizado através da marcação das células com anexina V 

(annexin V-FITC ou APC/BD PharMingen, CA, EUA) e iodeto de propídio (Propidium 

Iodide[PI]/Molecular Probes, Leiden, The Netherlands). As linhagens celulares K562, Ba/F3 

BCR-ABL1 ou Ba/F3 BCR-ABL1T315I foram submetidas à privação de SFB por dez horas e a 

contagem de células viáveis foi determinada por exclusão através de azul de tripan ou 

utilizando protocolo para reagente Guava Viacount. Utilizando-se placa de 24 poços, 2x105 

células foram plaqueadas por poço em meio RPMI 10% SFB na presença de NT157 em 

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

incubadas por 15 minutos na ausência de luz em temperatura ambiente e analisadas em 

equipamento FACSCalibur (BD Bioscience). Para cada amostra, foram adquiridos 10000 

eventos. Os dados foram adquiridos no citômetro de fluxo FACSCalibur (BD Bioscience) e 

analisados com o programa FlowJo (Treestar). As células positivas para anexina V, em 

relação ao número total de células, indicam células em processo de morte celular programada. 

 

3.5 Ensaios moleculares 

 

Células primárias de medula óssea de doadores saudáveis e de pacientes com LMC 

foram utilizadas para estudos de expressão gênica. Linhagens celulares humanas BCR-

ABL1+ K562 e murinas Ba/F3 BCR-ABL1 ou Ba/F3 BCR-ABL1T315I foram tratadas com 
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veículo ou NT157 e submetidas a estudos de expressão gênica e proteica conforme detalhado 

a seguir. 

 

3.5.1 Extração de RNA 

 

Para obtenção de RNA total, células de medula óssea foram coletadas em EDTA e 

submetidas à lise de hemácias com tampão contendo cloreto de amônio e bicarbonato de 

amônio. O RNA de células foi isolado utilizando Trizol (Thermo Fisher Scientific, MA, 

EUA), uma adaptação do método desenvolvido por Chomczinki e Sacchi [155]. Linhagem 

celular K562 foi cultivada em meio apropriado e centrifugada para obtenção de precipitado 

contendo 5x106 a 1x107 células. Ao precipitado de células da medula óssea ou de linhagens 

celulares foi acrescentado 1 mL de Trizol e a amostra foi homogeneizada até que se tornasse 

fluida. O RNA total das células foi tratado com DNAse livre de RNAse 1 U/µL (Thermo 

Fisher Scientific), utilizando 1 U da enzima para tratar 5 µg de RNA por 15 minutos a 

temperatura ambiente, a fim de eliminar uma possível contaminação deste material com DNA 

genômico. A reação foi interrompida pela adição de uma solução de EDTA com concentração 

final de 2 mM. A enzima foi inativada por uma incubação de 10 minutos a 65ºC. A 

quantificação do RNA obtido foi realizada através da leitura da densidade óptica (DO) de uma 

alíquota da amostra em espectofotômetro com comprimento de onda equivalente a 260 nm, 

considerando que 1 DO a 260 nm equivale a 40µg/mL de RNA. A relação entre as leituras 

realizadas a 260 e 280 nm foi utilizada como parâmetro na estimativa do grau de 

contaminação do RNA por proteínas e essa varia normalmente entre 1,6 e 1,8.  

 

3.5.2 PCR quantitativo em tempo real (PCRq) 

 

A avaliação da expressão do RNA mensageiro de IRS1, IRS2, BCL2, CDKN1A, MYC, 

FOS e JUN foi verificada através de PCRq em tempo real utilizando as sequências de 

iniciadores listadas na Tabela 3. Com o objetivo de escolher a menor concentração dos 

iniciadores que obtivesse o menor ciclo threshold (Ct) com o maior delta de reporter 

normalizado (Rn), uma curva com as concentrações de 150 nM, 300 nM, e 600 nM foi 

realizada. A eficiência dos pares de iniciadores específicos para o IRS1, IRS2 e MYC haviam 

sido previamente comprovadas [125, 146]. O PCRq foi realizado no 7500 Real Time PCR 

System (Applied Biosystems, CA, USA).  
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Tabela 3. Iniciadores utilizados nas reações de PCR quantitativo (PCRq) em tempo real. 

Gene Concentração Sequência dos Iniciadores 

IRS1 600nM 
FW:  5’ TGA CCA TGC AGA TGA GTT GTC C 3’  

RV: 5’ CGC ATG TCA GCA TAG CTT ACA G 3’ 

IRS2 300nM 
FW:  5’ GAGTGCACCCGTACCTATGGAA 3’  

RV: 5’ GAAATCCGGCTTTACCTTGAACT G 3’ 

MYC 300nM 
FW:  5’ GCCCCTGGTGCTCCATGA 3’ 

RV: 5’ TTCCACAGAAACAACATCGATT 3’ 

BCL2 600nM 
FW:  5’ ACTGGAGAGTGCTGAAGATTG 3’ 

RV: 5’ AGTCTACTTCCTCTGTGATGTTG 3’ 

E2F1 150nM 
FW:  5’ CACAGATCCCAGCCAGTCTCTA 3’ 

RV: 5’ GAGAAGTCCTCCCGCACATG 3’ 

CDKN1A 300nM 
FW:  5’ TGT CAC TGT CTT GTA CCC TTG T 3’ 

RV: 5’ GCC GGC GTT TGG AGT GGT AG 3’ 

FOS 150nM 
FW:  5’ AGA ATC CGA AGG GAA AGG AA 3’ 

RV: 5’ CTT CTC CTT CAG CAG GTT GG 3’ 

JUN 300nM 
FW:  5’ CAG GTG GCA CAG CTT AAA CA 3’ 

RV: 5’ GTT TGC AAC TGC TGC GTT AG 3’ 

ACTB 150nM 
FW: 5’AGG CCA ACC GCG AGA AG  3’  

RV: 5’ACA GCC TGG ATA GCA ACG TAC A 3’ 

HPRT 150nM 
FW: 5’ GAA CGT CTT GCT CGA GAT GTG A 3’  

RV: 5’ TCC AGC AGG TCA GCA AAG AAT 3’ 

 

Foi realizado PCRq para determinar a expressão dos genes nos pacientes selecionados 

e em controles normais. Cada amostra foi avaliada com iniciadores para os genes alvo e para 

os genes de referência (HPRT1 e ACTB). Todas as reações foram realizadas em triplicata, 

usando a concentração de cDNA de 120 ng/uL. Amostras de 1 μg de RNA total foram 

transcritas reversamente em cDNA utilizando kit High-Capacity cDNA Archive Kit (Thermo 

Fisher Scientific). Um controle negativo, sem adição de cDNA, foi realizado para cada par de 

iniciadores. O protocolo de dissociação foi realizado no final de cada reação para verificar 

amplificações não específicas. A amostra de um controle normal foi utilizada como amostra 

calibradora. A quantificação relativa das expressões de cada gene normalizado pela média dos 

genes de referência (HPRT1 e ACTB) foi calculada utilizando-se a fórmula 2-ΔΔCT [156]. 

 

3.5.3 PCR array 

 

Amostras de RNA total de células K562 tratadas com NT157 (1,6 µM) por 48 horas 

foram extraídas utilizando-se reagente TRIzol (Thermo Fisher Scientific) e transcritas 

utilizando-se o kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription (Thermo Fisher Scientific). 

PCR array foi realizado utilizando-se os kits para PCR array RT2 ProfilerTM PCR array 

Human Cancer PathwayFinder e PCR array RT2 ProfilerTM PCR array PI3K-AKT Signaling 

Pathway (#PAHS-033A e #PAHS-058A; SA Biosciences, MD, EUA) seguindo as instruções 

do fabricante. As placas são constituídas por 96 poços, incluindo 12 controles de qualidade da 
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reação e 84 genes de interesse. Os dados obtidos no PCR array foram analisados em uma 

plataforma online disponibilizada pela empresa que forneceu as placas. Os níveis de 

expressão do RNAm foram normalizados por aqueles verificados nas células não tratadas e os 

genes que apresentaram variação ≥ 2 vezes (genes com expressão <0,5 e genes com expressão 

>2) foram incluídas no heatmap usando o programa Multiple Experiment Viewer (WebMeV) 

(http://mev.tm4.org). A amplificação foi realizada no ABI 7500 Sequence Detector System 

(Applied Biosystem).  

 

3.5.4 Inibição específica de IRS1 e IRS2 mediada por lentivírus 

 

Células K562 foram transduzidas com lentivírus contendo short hairpin RNA controle 

não específico, shRNA alvo IRS1 ou alvo IRS2 e nomeadas como células shControle e 

shIRS1 e shIRS2, respectivamente. Resumidamente, 2x105 células foram transduzidas com 

lentivírus através de inoculação por centrifugação por 30 minutos a 800 x g na presença de 3 

µg/mL de polibrene (Sigma, MO, EUA). O número de partículas virais por célula (multiplicity 

of infection; MOI) foi igual a 4. Após a transdução, as células foram selecionadas com 2 

μg/mL de puromicina (Sigma, MO, EUA) por 15 dias antes dos experimentos. Após a seleção 

por puromicina, a expressão de IRS1 ou IRS2 foi determinada por PCRq e/ou Western blot.  

 

3.5.5 Western blot 

 

Ao precipitado celular contendo 5x106 a 1x107 células foi acrescentado tampão de 

extração de proteínas contendo 100 mM Tris (pH 7.6), 1% Triton X-100, 150 mM NaCl, 35 

mg PMSF/mL, 10 mM Na3VO4, 100 mM NaF, 10 mM Na4P2O7, e 4 mM EDTA. As amostras 

foram homogeneizadas e incubadas por 30 minutos a 4ºC, sob agitação. Após esse período, as 

amostras foram centrifugadas a 12000 x g, 4ºC por 20 minutos para remoção dos restos 

celulares. Ao produto do extrato total proteico, adicionou-se tampão de Laemmli contendo 

100 mmol/L de ditiotreitol e aqueceu-se em água fervente por 4 minutos. As amostras foram 

então submetidas à eletroforese ou armazenadas a -80ºC. Em seguida, o extrato proteico foi 

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

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

proteínas do gel para a membrana de nitrocelulose foi realizada em 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 (5% leite em pó integral sem açúcar, 10 mmol/L Tris, 150 mmol/L NaCl, 
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e 0,02% Tween 20) a 4°C. A membrana de nitrocelulose foi então incubada com anticorpos 

específicos diluídos em tampão de bloqueio (3% leite em pó integral sem açúcar) por 12 horas 

a 4°C sob agitação e então lavadas 3 vezes com solução basal (10 mmol/L Tris, 150 mmol/L 

NaCl, and 0,02% Tween 20). O sistema de revelação usado foi baseado em 

quimioluminescência, utilizando-se o kit SuperSignal™ West Dura Extended Duration 

Substrate System (Thermo Fisher Scientific) e Gel Doc XR+ system (Bio-Rad). Os anticorpos 

utilizados estão listados na Tabela 5. A intensidade de expressão proteica foi normalizada pela 

expressão das proteínas endógenas actina ou GAPDH, 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. 

 

Tabela 4. Anticorpos específicos contra proteínas (totais ou fosforiladas) utilizados para análise 

de expressão proteica por Western Blot. 

Empresa Proteína alvo Espécie Catálogo Diluição 

Cell Signaling Technology  

(MA, USA) 

 

4EBP1 

Caspase 3 clivada 

ERK1/2 

IRS1 

IRS2 

p70S6K 

STAT3 

STAT5 

p-4EBP1T70 

p-ERK1/2T202/Y204 

p-IRS1S636 

p-IGF1RY1135 

p-p70S6KT389 

p-STAT3Y705 

p-STAT3S727 

p-STAT5Y694 

 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

camundongo 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

coelho 

 

9452 

9661 

4695 

3407 

3089 

2317 

9139 

9363 

9455 

9101 

2388 

3918 

4858 

9131 

9134 

9351 

1:2000 

1:500 

1:2000 

1:250 

1:250 

1:1000 

1:1000 
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3.6 Estabelecimento de modelos murinos de LMC BCR-ABL1+ para ensaios in vivo 

 

Camundongos BALB/c obtidos do Jackson Laboratory (Maine, USA) ou BALB/c 

nude obtidos do Charles River Laboratory (MA, EUA) foram utilizados na avaliação do efeito 

da inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2, através do tratamento com NT157, em modelos 

animais expressando BCR-ABL1. Nestes modelos, avaliamos também o efeito do imatinibe e 

da combinação de NT157 com imatinibe. Os experimentos foram aprovados pelo Comitê 

Institucional de Cuidados e Uso Animal da Oregon Health & Science University (Apêndice 

III). Modelo leucêmico induzido por transdução de vetor retroviral para expressão de BCR-

ABL1 e transplante de medula óssea foi utilizado, conforme detalhado a seguir. 

 

3.6.1 Modelo alográfico de tumorigênese induzida por célula Ba/F3 BCR-ABL1 e 

Ba/F3 BCR-ABL1T315I 

 

Células Ba/F3 BCR-ABL1 ou BCR-ABL1T315I foram cultivadas em meio RPMI 15% 

SFB na ausência de meio condicionado WEHI até atingirem crescimento exponencial e 

viabilidade igual a 95%. Fêmeas BALB/c nude receberam injeção subcutânea dorsal contendo 

5x106 células Ba/F3 BCR-ABL1 viáveis e 20 camundongos BALB/c nude receberam injeção 

subcutânea dorsal contendo 5x106 células Ba/F3 BCR-ABL1T315I viáveis ressuspendidas em 

50 µL de PBS e 50 µL de Matrigel (BD Biosciences #354263). Após o aparecimento de 

tumores (3 dias após a injeção) os animais foram divididos em 4 grupos: animais submetidos 

à administração de veículo (20% de 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin em água estéril) (n=5), 

NT157 (50 mg/kg/dia, 10 mL/kg, via intraperitoneal) (n=5), imatinibe (50 mg/kg/dia, 10 

mL/kg, por gavagem) (n=5) e a combinação de NT157 e imatinibe (ambos 50 mg/kg/dia, 10 

mL/kg) (n=5). Após 14 dias de tratamento, os tumores foram removidos e pesados. 

 

3.6.2 Modelo leucêmico BCR-ABL1+ induzido por transdução e transplante de medula 

óssea 

 

O vetor para expressão de BCR-ABL1 foi gentilmente cedido pelo Dr Elie Traer do 

Knight Cancer Institute da Oregon Health and Science University, Oregon, EUA.  

Para a transfecção, células aderentes 293-T17 foram cultivadas até atingirem 

confluência igual 60%, idealmente ainda nas passagens ou em subculturas iniciais. Meio de 

cultura (DMEM) fresco foi adicionado anteriormente à transfecção. Em tubo estéril de 1,5 

mL, a mistura de 740 µL de Optimem (Thermo Fisher Scientific #11058021) e 60 µL de 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/11058021
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Fugene 6 (Promega #E2311) foi incubada em temperatura ambiente por 5 minutos. 

Adicionaram-se então 30 µg de DNA Mig-p210 para expressão de BCR-ABL1 e 5 µg do 

plasmídeo pEco-Pac Helper, e a mistura foi incubada à temperatura ambiente por 15 minutos. 

A mistura Fugene/DNA foi adicionada cuidadosamente ao meio das células 293-T17 afim de 

que as células não se desprendessem do fundo da placa de Petri. O sobrenadante contendo 

partículas virais foi coletado 72 horas após a transfecção, centrifugado a 800 x g por 5 

minutos e filtrado em membrana com poros de 0,45 µm para remoção de restos celulares. O 

sobrenadante foi armazenado a 4ºC; o congelamento nessa etapa não é recomendado, pois 

reduz a eficiência viral.  

Afim de verificar a eficiência de transdução do sobrenadante viral produzido em 

células 293-T17, células Ba/F3 foram transduzidas com retrovírus. Essa etapa representa um 

ponto de checagem anterior à transfecção das células dos animais. Um milhão de células 

Ba/F3 parentais foram ressuspendidas em 3 mL de meio RPMI contendo 10% de SFB, 

penicilina e estreptomicina 10000 U/mL e 15% de meio condicionado WEHI-3B e 

transferidas para uma placa de 6 poços. Foram adicionados 30 µL de HEPES 1M (Gibco BRL 

#15630-080), 2 µL de polybrene (American Bioanalytical, MA, EUA, #AB011643) e 2 mL 

de sobrenadante viral. A suspensão foi homogeneizada, centrifugada a 1000 x g a 37ºC por 90 

minutos e incubada a 37ºC por 24 horas. Após esse período, as células foram centrifugadas a 

800 x g por 5 minutos, ressuspendidas em PBS e submetidas à avaliação da expressão de GFP 

através de citometria de fluxo. A detecção de mais do que 3% de células marcadas com GFP 

indicou que 1 mL de sobrenadante viral era suficiente para os experimentos de transdução. A 

avaliação da expressão de GFP por citometria de fluxo de um experimento representativo é 

ilustrada na Figura 5. 
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Figura 5. Avaliação da expressão de GFP em células Ba/F3 parentais transduzidas com retrovírus para 

BCR-ABL1. Dot plot da análise por citometria de fluxo da expressão do gene repórter GFP, indicando a 

eficiência da transdução das células Ba/F3 parentais com retrovírus para indução da expressão de BCR-ABL1 

(A). Foram adquiridos 50000 eventos e 3% das células viáveis analisadas apresentam expressão de GFP (B). 

 

Para a transdução e o transplante de medula óssea, camundongos BALB/c machos 

doadores foram injetados com uma dose de 100 mg/kg de 5-fluorouracil (5-FU) (APP 

Pharmaceuticals, IL, EUA) e, após 4 dias, foram eutanasiados através de asfixia por inalação 

de isoflurano, quando tiveram os fêmures e as tíbias retirados. Cada animal doador forneceu 

aproximadamente 3-5x106 células, quantidade suficiente para dois animais receptores. 

Utilizando seringa e agulha de 26-gauge, a medula óssea foi extraída através do enxague com 

meio de cultura DMEM enriquecido com L-glutamina e 10% SFB. Ao precipitado celular 

foram adicionados 10 mL de solução de NH4Cl (0,8% NH4Cl e 0,1 mM EDTA em tampão 

KHCO3 pH final 7.2 - 7.6), e a solução foi incubada em banho de gelo por 10 minutos para 

lise de hemácias. Após incubação, as células foram centrifugadas a 800 x g por 5 minutos e o 

precipitado contendo leucócitos foi ressuspendido em confluência de aproximadamente 1,5-3 

x 106 células/mL em meio enriquecido conforme indicado na Tabela 5. As citocinas IL3, IL6, 

SCF utilizadas foram obtidas de Peprotech (NJ, EUA). 
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Tabela 5. Concentração das citocinas adicionadas ao meio para estímulo de células de medula 

óssea coletadas de camundongos doadores. 

DMEM 8,46 mL 

Pen/strep (estoque 100x) 0,5 mL 

L-Glutamina (estoque 100x) 1 mL 

SFB (final 15%) 7,5 mL 

Meio RPMI contendo IL3 WEHI-3B (final 15%) 7,5 mL 

IL3 (final 7ng/mL – estoque 50µg/mL) 7 µL 

IL6 (final 12ng/mL – estoque 100µg/mL) 6 µL 

SCF (final 56ng/mL – estoque 100µg/mL) 28 µL 

Volume Total 25 mL 

 

A suspensão de células foi distribuída em placas de 6 poços (4 mL por poço) e 

incubada à 37ºC por 24 horas. Após 24 horas as células foram ressuspendidas em 2 mL de 

meio enriquecido, 2 mL do sobrenadante viral para indução da expressão de BCR-ABL1, 30 

µL de HEPES 1M (Gibco BRL #15630-080) e 2 µL de polybrene (American Bioanalytical 

#AB011643) por poço e as células foram centrifugadas a 1000 x g a 37ºC por 90 minutos. 

Para aumentar a eficiência da transdução, após 48 horas, as células foram novamente 

ressuspendidas em 2 mL de meio enriquecido, 2 mL do sobrenadante viral para indução da 

expressão de BCR-ABL1, 30 µL de HEPES 1M (Gibco BRL #15630-080) e 2 µL de 

polybrene (American Bioanalytical #AB011643) por poço seguida de centrifugação a 1000 x 

g a 37ºC por 90 minutos e as células foram incubadas a 37ºC por 24 horas adicionais. 

Camundongos BALB/c fêmeas (n=20) receberam duas doses subletais de 450-cGy de 

irradiação gama separadas por intervalo de 3 horas. Aproximadamente 5x105 células 

transduzidas foram ressuspendidas em 100 µL de PBS e injetadas no plexo orbital das fêmeas 

após 24 horas da irradiação. Após o transplante, os animais permaneceram em caixas 

microisolantes e receberam água acidificada (pH 2,0) e antibiótico ciprofloxacino adicionado 

à água durante a recuperação pós-transplante. Sinais de morbidade, perda de peso, má 

evolução ponderal e esplenomegalia foram acompanhados diariamente. Amostras de sangue 

foram coletadas da veia safena lateral semanalmente, submetidas a contagem hematimétrica 

(SCIL Vet ABCTM Hematology Analyzer - Scil Animal Care Company, IL, EUA) e o 

tratamento foi iniciado quando o hemograma indicou reconstituição hematopoética. Dois 

tratamentos independentes foram realizados. 

No primeiro tratamento, aos animais foram administrados veículo (20% de 2-

hydroxypropyl-β-cyclodextrin em água estéril) (n=6), NT157 (100 mg/kg, 10 mL/kg) (n=6), 

imatinibe (100 mg/kg, 10 mL/kg) (n=6), e a combinação de NT157 e imatinibe (ambos 100 
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mg/kg, 10 mL/kg) (n=6). O NT157 e o veículo correspondente foram administrados via 

intraperitoneal, 3 vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi administrado por gavagem, 

diariamente. 

No segundo tratamento, aos animais foram administrados veículo (20% de 2-

hydroxypropyl-β-cyclodextrin em água estéril) (n=10), NT157 (70 mg/kg, 10 mL/kg) (n=10), 

imatinibe (70 mg/kg, 10 mL/kg) (n=10), e a combinação de NT157 e imatinibe (ambos 70 

mg/kg, 10 mL/kg) (n=10). O NT157 e o veículo correspondente foram administrados via 

intraperitoneal, 3 vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi administrado por gavagem, 

diariamente. 

Para ambos os tratamentos, quando o primeiro animal apresentou sinais de morbidade, 

metade dos animais em cada grupo foram eutanasiados através de asfixia por inalação de 

isoflurano. Os demais animais foram seguidos até o óbito ou apresentação de sinais de 

morbidade para análise de sobrevida. Fígado, baço, pulmões e fêmures foram retirados, 

pesados e fixados em formalina para análises futuras. 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). 

 

3.7 Análise dos Resultados 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software GraphPad Instat 5 

(GraphPad Software, Inc.). Teste t de Student, Mann–Whitney ou ANOVA com pós-teste 

Bonferroni foram utilizados, conforme apropriado. A sobrevida dos camundongos foi descrita 

através da curva de Kaplan Meier e comparadas através do teste de Log-rank. Valores de 

p0,05 foram considerados estatisticamente significativos.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Estudos utilizando células humanas primárias normais e BCR-ABL1+ 

 

4.1.1 Avaliação da expressão gênica de IRS1 e IRS2 em células de medula óssea de 

indivíduos saudáveis e pacientes com LMC 

 

O RNAm de IRS1 apresentou-se menos expresso em amostras de medula óssea de 

pacientes com diagnóstico de LMC (0,15 [0,01-4,13]), quando comparadas às amostras de 

células hematopoéticas normais (0,96 [0,22-39,78]) (p<0,0001) (Figura 6A). A expressão de 

IRS2 foi semelhante entre amostras de medula óssea de pacientes com diagnóstico de LMC 

quando comparadas às amostras de células hematopoéticas normais (0,75 [0,21-3,06] vs.1 

[0,39-2,87]; p=0,15) (Figura 6B). Os resultados são apresentados como mediana [mínimo-

máximo].  

 

 
 

Figura 6. Expressão de IRS1, mas não de IRS2, é diminuída em células de medula óssea de pacientes com 

LMC comparadas às amostras de células hematopoéticas normais. Expressão de IRS1 (A) e IRS2 (B) em 

células de medula óssea de pacientes com LMC (n=22) comparadas às amostras de células hematopoéticas 

normais (n=9) foi avaliada através de PCR quantitativo. A expressão relativa foi normalizada pela expressão do 

gene endógeno HPRT1. Os resultados foram obtidos através da fórmula 2−ΔΔCT. Os experimentos foram 

realizados em triplicata. O eixo y representa a intensidade relativa de expressão do RNAm de IRS1 ou IRS2. As 

linhas horizontais representam a mediana. Valor estatisticamente significativo de p é indicado na figura.  
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4.1.2 Avaliação da inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 em células hematopoéticas 

normais 

 

Para investigar a toxicidade do NT157 sobre células hematopoéticas normais, células 

mononucleares de cordão umbilical foram submetidas ao ensaio de formação de colônia na 

presença de veículo ou do NT157. O tratamento com diferentes concentrações de NT157 (0,8, 

3,2 e 6,4 µM) ou veículo (DMSO) por 14 dias não diminuiu a formação de colônia de células 

progenitoras normais. O número total de colônias formadas na presença de DMSO ou 0,8, 3,2 

e 6,4 µM de NT157 foi 88, 84, 97 e 92, para o indivíduo #1; 103, 114, 97, e 94 para o 

indivíduo #2; 132, 119, 116 e 118 para o indivíduo #3 e 192, 175, 220 e 162 para o indivíduo 

#4. O número total de colônias e a especificação das colônias encontradas em cada situação 

nos diferentes indivíduos estão ilustrados na Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. O tratamento com NT157 não inibe a formação de colônias de células de sangue de cordão 

umbilical de indivíduos saudáveis. Células mononucleares foram isoladas de sangue de cordão umbilical de 

indivíduos saudáveis e plaqueadas em meio semissólido enriquecido com citocinas e incubadas por 14 dias com 

diferentes concentrações de NT157 ou DMSO. Os resultados indicam o número de colônias formadas a partir de 

células progenitoras e diferenciadas em colônias eritrocíticas (CFU-E), granulocíticas (CFU-G), 

megacariocíticas (CFU-M), granulo-monocíticas (CFU-GM) e multi-linhagem (CFU-GEMM). 
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4.1.3 Avaliação da inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 em células hematopoéticas 

de pacientes com LMC ao diagnóstico 

 

Para investigar o efeito do NT157 sobre células hematopoéticas de pacientes com 

LMC ao diagnóstico, células mononucleares da medula óssea foram submetidas ao ensaio de 

formação de colônia na presença de veículo ou do NT157. O tratamento com 0,8, 3,2 e 6,4 

µM de NT157 reduziu a formação de colônias a partir de células progenitoras de pacientes 

com LMC em 7%, 36% e 78% para o paciente #1; 29%, 19% e 62% para o paciente #2 e em 

55%, 94% e 94% para o paciente #3 (Figura 8A). As colônias foram detectadas após 8-14 dias 

de cultura e a contagem diferencial de colônias CFU-E, CFU-G, CFU-M e CFU-GM foi 

realizada através de diferenças morfológicas observadas ao microscópio convencional (Figura 

8B). 

 

 

Figura 8. O tratamento com NT157 reduz a formação de colônias de células de pacientes com LMC ao 

diagnóstico. Células mononucleares foram isoladas de medula óssea de pacientes com LMC ao diagnóstico e 

plaqueadas em meio semissólido enriquecido com citocinas e incubadas por 14 dias com diferentes 

concentrações de NT157 ou DMSO. Os resultados indicam o número de colônias formadas a partir de células 

progenitoras e diferenciadas em colônias eritrocíticas (CFU-E), granulocíticas (CFU-G), megacariocíticas (CFU-

M), granulo-monocíticas (CFU-GM) (A). As fotografias ilustram a identificação das colônias através de sua 

morfologia, magnificação 40x (CFU-E, CFU-E e BFU-E) e 100x (CFU-GM) (B). 
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4.2 Estudos utilizando células humanas leucêmicas K562 BCR-ABL1+ 

 

4.2.1 A inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 reduz a viabilidade e a proliferação 

em células K562 

 

Células K562 foram submetidas ao tratamento com DMSO ou NT157 nas doses 0,2, 

0,4, 0,8, 1,6 e 3,2 µM durante 24, 48 e 72 horas e foram então avaliadas quanto à viabilidade 

celular. Os valores encontrados para o IC50 da citotoxicidade foram 9,8, 0,6 e 0,68 µM para 

24, 48 e 72 horas, respectivamente. As doses 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 e 3,2 µM de NT157 reduziram 

a viabilidade celular em 1,3, 4,5, 8,5, 14, 19 e 20% após 24 horas, 2,5, 25, 37, 52, 60 e 62% 

após 48 horas e em 3, 12, 30, 60, 68 e 67% após 72 horas de tratamento (Figura 9A). Após 48 

horas de tratamento com NT157 0,8, 1,6 e 3,2 µM, a marcação com Ki-67 mostrou redução 

na proliferação celular de 10, 40 e 75%, respectivamente (Figura 9B-C). 

 

 

Figura 9. O tratamento com NT157 reduz a viabilidade celular e a proliferação de células K562. 
Viabilidade celular foi determinada por MTT em células K562 após 24, 48 e 72 horas de tratamento com 

diferentes concentrações de NT157 (0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) ou diluente (Ø; DMSO). As porcentagens 

indicam a média±desvio padrão de 3 experimentos independentes. O valor de IC50 para cada tempo de 

tratamento é indicado na figura (A). Proliferação celular foi determinada através da análise por citometria de 

fluxo da marcação com anticorpo anti-Ki67 em células K562 após 48 horas de tratamento com diferentes 

concentrações de NT157 (0,8; 1,6 e 3,2 µM) ou diluente (Ø; DMSO). A intensidade de fluorescência indica a 

média de três experimentos independentes (B). Histograma representativo de um experimento (C). *p=0,0002, 

**p=0,0001, ***p<0,0001. Teste One Way ANOVA e pós teste Bonferroni.  
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4.2.2 A inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 induz apoptose em células K562 

 

O tratamento com NT157 aumentou de forma significativa a população de células em 

apoptose identificada por marcação com anexina V (Figura 10A-B). As porcentagens de 

células apoptóticas ou anexina V+ verificadas na presença de DMSO ou das doses 0,2, 0,4, 

0,8 e 3,2 µM de NT157 foram 3, 2,5, 4, 5, 6,5 e 8% após 24 horas; 5, 7, 12, 23, 27 e 34% após 

48 horas; 8, 9, 26, 56, 69 e 78% após 72 horas. A indução da apoptose celular foi confirmada 

através do aumento da clivagem de caspase 3, verificada por Western Blot, em extrato celular 

total de células K562 após 48 horas de tratamento com diferentes concentrações de NT157 

(Figura 10C). 
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Figura 10. O tratamento com NT157 aumenta a apoptose em células K562. Apoptose foi determinada 

através da análise por citometria de fluxo da marcação com anexina V e iodeto de propídio em células K562 

após 24, 48 e 72 horas de tratamento com diferentes concentrações de NT157 (0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) ou 

diluente (Ø, DMSO). Dot plot representativo de um experimento; os quadrantes inferior e superior do lado 

direito indicam a população de células apoptóticas (células anexina V+) (A). Os gráficos de barra indicam a 

média das porcentagens±desvio padrão de 3 experimentos independentes. Valores de p estão indicados na figura; 

** p˂0,001, *** p˂0,0001 para células tratadas com NT157 versus células não tratadas; teste One-way ANOVA 

e pós-teste Bonferroni (B). Tratamento com NT157 provocou aumento nos níveis de caspase 3 clivada, conforme 

observado por Western blot (C). 
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4.2.3 O tratamento com NT157 inibe a via IGF1R-IRS1/2 e STAT3/5 em células K562 

 

O tratamento com NT157 reduziu a expressão proteica de IRS1, IRS2, aumentou a 

fosforilação de IRS1 no sítio inibitório serina 307, inibiu a via PI3K/AKT (redução de p-

4EBP1 e p-p70S6K) e MAPK (redução de p-ERK1/2). NT157 reduziu a ativação de STAT3 e 

STAT5, conforme observado pela redução da fosforilação em sítios ativadores das respectivas 

proteínas. NT157 reduziu a expressão de BCR-ABL1 (Figura 11). 
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Figura 11. Exposição ao composto NT157 inibe a via IGF1R-IRS1/2 e STAT3/5 em células K562. Células 

K562 tratadas com NT157 (0,4, 0,8 e 1,6 μM) ou veículo (Ø, DMSO) durante 48 horas foram submetidas a 

extração de proteínas totais e análise dos níveis de expressão e fosforilação proteica através de Western Blot. As 

membranas foram incubadas com o anticorpo para a detecção da respectiva proteína total ou GAPDH, 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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2.4. A inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 reduz a expressão de oncogenes e 

aumenta a expressão de genes supressores de tumor em células K562 

O tratamento com NT157 demonstrou exercer efeitos anti-proliferativos e pró-

apoptóticos em células K562. Para avaliarmos potenciais genes modulados através da inibição 

farmacológica de IGF1R-IRS1/2 que justificassem os efeitos antineoplásicos observados, 

investigamos a expressão de 84 oncogenes e genes supressores de tumor e/ou 84 genes da via 

PI3K/AKT (Apêndice IV). Foram encontrados 71 genes cuja expressão foi modulada em pelo 

menos 2 vezes após tratamento com NT157, o que significa genes com expressão <0,5 e 

genes com expressão >2 em comparação às células não tratadas (Figura 12A). Os genes MYC, 

BCL2, CDKN1A, E2F1, FOS e JUN foram selecionados para validação da expressão do 

RNAm utilizando iniciadores específicos para PCRq (Figura 12B).  
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Figura 12. Perfil da expressão de oncogenes, supressores de tumor e genes da via PI3K/AKT moduladas 

por NT157 em células K562. O heatmap ilustra os genes modulados pelo tratamento com NT157 1,6 µM por 

48 horas em células K562; genes cuja expressão foi modulada em pelo menos 2 vezes após tratamento com 

NT157; o que significa genes com expressão <0,5 (verde), e genes com expressão >2 (vermelho) comparados às 

células não tratadas estão indicados. Os genes modulados e contidos nos painéis CancerPathwayFinder e PI3K-

AKT Signaling Pathway estão indicados (A). Os genes MYC, BCL2, CDKN1A, E2F1, FOS e JUN foram 

selecionados para validação por PCRq (B). 
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Os ensaios de PCRq validaram o aumento da expressão dos genes supressores de 

tumor CDKN1A, FOS e JUN e a redução dos oncogenes MYC e BCL2. A expressão de E2F1, 

que inicialmente mostrou-se diminuída na análise do PCR array, foi encontrada aumentada na 

validação por PCRq (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Validação de resultados de PCR array usando PCRq. Células K562 tratadas com DMSO ou 1,6 

µM de NT157 por 48 horas foram submetidas a avaliação da expressão gênica utilizando-se sequências de 

iniciadores específicos para MYC (A), BCL2 (B), CDKN1A (C), E2F1 (D), FOS (E) e JUN (F).Os gráficos de 

barras representam a média±desvio padrão de pelo menos três experimetos independentes. Teste t de Student. 

 

4.2.4 A inibição específica através de lentivírus de IRS1, mas não de IRS2, reduz a 

viabilidade em células K562. 

 

O efeito do silenciamento de IRS1 em células K562 foi previamente avaliado pelo 

nosso grupo de pesquisa [146] e foi confirmado durante a realização do presente trabalho. 

Células K562 foram submetidas à inibição específica de IRS1 mediada por lentivírus. Após 

confirmaçõa da inibição da expressão gênica de IRS1 (Figura 14A), as células formam 

submetidas à deprivação de soro por 12 horas e então submetidas a avaliação da viabilidade 



67 

 

celular por MTT. A inibição de IRS1 resultou em diminuição da viabilidade celular em K562 

após 48 horas de privação de soro (Figura 14B). 

 

 
Figura 14. O silenciamento de IRS1 diminui a viabilidade celular em células K562. Células K562 foram 

transduzidas com shRNA controle não específico (shControle) ou shRNA específico para IRS1 (shIRS1). Os 

níveis relativos do RNAm de IRS1 foram comparados entre células shIRS1 e células shControle (A). Os 

experimentos foram realizados em triplicata. A viabilidade celular foi determinada através de ensaio de MTT em 

células shControle e células shIRS1 48 horas após deprivação de soro (B). As porcentagens indicam a 

média±desvio padrão de 3 experimentos independentes. Valores de p estão indicados na figura; *p<0.05; Teste t 

de student. 

 

Para verificar o papel de IRS2 na viabilidade das células leucêmicas K562, células 

K562 foram submetidas à inibição específica de IRS2 mediada por lentivírus e então 

avaliadas quanto à viabilidade celular através de ensaio de MTT. A eficiência da inibição 

gênica foi avaliada através de PCRq (Figura 15A) e a eficiência da inibição proteica através 

de Western Blot (Figura 15B). A inibição de IRS2 resultou em aumento na viabilidade celular 

em K562 (Figura 15C). 
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Figura 15. O silenciamento de IRS2 aumenta a viabilidade celular em células K562. Células K562 foram 

transduzidas com shRNA controle não específico (shControle) ou shRNA específico para IRS2 (shIRS2). Os 

níveis relativos do RNAm de IRS2 foram avaliados em células shIRS2 e shControle (A). Os experimentos foram 

realizados em triplicata. A expressão proteica de IRS2 foi avaliada por Western blot em extratos celulares totais 

de shControle e shIRS2 (B). As membranas foram imunoblotadas com anticorpo para detecção de IRS2 e actina, 

e reveladas utilizando-se os sistemas SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrate e Gel Doc XR+. A 

viabilidade celular foi determinada através de ensaio de MTT em células shControle e shIRS2 (C). As 

porcentagens indicam a média±desvio padrão de 3 experimentos independentes. Valores de p estão indicados na 

figura; *p<0.05; Teste t de student. 

 

4.3 Estudos utilizando modelos murinos BCR-ABL1+ 

 

4.3.1 A inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 reduz a viabilidade de células Ba/F3 

BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I 

 

Ba/F3 é uma linhagem celular murina dependente de IL3. Quando o oncogene humano 

BCR-ABL1 é introduzido através de retrovírus, as células adquirem capacidade de 

crescimento independente de IL3 [157]. Usando Ba/F3 parental e os modelos Ba/F3 BCR-
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ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I, foi avaliado o efeito de NT157 sobre a viabilidade celular na 

presença ou não de IL3 (meio condicionado por células WEHI-3B). 

Os ensaios com Ba/F3 parental indicaram que NT157 foi capaz de reduzir 

significativamente a viabilidade celular apenas nas células cultivadas na presença do meio 

condicionado contendo IL3, indicando que NT157 inibe vias de sinalização intracelulares 

relacionadas com fatores de crescimento (Figura 16). 

Os ensaios com Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I, na presença ou ausência 

de IL3, indicaram que o tratamento com NT157 foi capaz de reduzir a viabilidade celular em 

ambas as células testadas, mostrando que NT157 inibe as vias de sinalização celular ativadas 

pelo potencial oncogênico de BCR-ABL1 e BCR-ABL1T315I. A redução na viabilidade celular 

ocorreu de forma dose e tempo dependente, sendo que o tratamento com NT157 por 24 horas 

nas doses ≥ 0,8 µM (p<0,01) e por 48 e 72 horas nas doses ≥ 0,2 µM (p<0,001) diminuíram a 

viabilidade celular de forma significativa (Figura 16). 
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Figura 16. O tratamento com NT157 reduz a viabilidade celular em células Ba/F3. A viabilidade celular foi 

determinada por ensaio de MTT em células Ba/F3 parental, Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABLT315I tratadas 

com NT157 ou veículo durante 24, 48 e 72 horas. O resultado foi normalizado pela viabibilidade de células 

parentais não tratadas na presença de meio condicionado WEHI-3B. Os gráficos de barras representam a 

média±desvio padrão de pelo menos três experimentos independentes. Valores de p são indicados nos gráficos; 

** p˂0,001, *** p˂0,0001 para as células tratadas com NT157 versus células não tratadas; One-way ANOVA e 

pós-teste de Bonferroni foram utilizados.  
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Os resultados encontrados na análise de viabilidade celular foram utilizados no cálculo 

do IC50 da citotoxicidade após 24, 48 e 72 horas de tratamento (Figura 17).  

 

 

 

Figura 17. Valores de IC50 para o tratamento com NT157 em células Ba/F3. Os dados obtidos no 

experimento de viabilidade por MTT foram utilizados para o cálculo do IC50 usando GraphPad Prism 5.  
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4.3.2 A inibição farmacológica de IGF1R-IRS1/2 aumenta a apoptose de células Ba/F3 

BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I 

 

Os ensaios de apoptose com Ba/F3 parental indicaram que NT157 foi capaz de induzir 

a apoptose de forma significativa nas células cultivadas na presença do meio condicionado 

contendo IL3, indicando que NT157 induz apoptose nas células cultivadas sob estímulo de 

fatores de crescimento. Na ausência de meio contendo IL3, as células Ba/F3 parentais 

apresentaram aumento de apoptose de forma espontânea, o que foi potencializado pelo 

tratamento com NT157 (Figura 18). 

Os ensaios com Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I, na presença ou ausência 

de IL3, indicaram que o tratamento com NT157 foi capaz de induzir a apoptose em ambas as 

células testadas. O aumento na apoptose ocorreu de forma dose e tempo dependente, sendo 

que o tratamento com NT157 por 24 horas nas doses ≥ 0,8 µM (p<0,05) e por 48 e 72 horas 

nas doses ≥ 0,4 µM (p<0,001) aumentaram a porcentagem de células positivas para a 

marcação com anexina V de maneira significativa (Figura 18A-C). Após 72 horas de 

tratamento, doses acima de 0,8 µM não permitiram análise de apoptose devido à ausência de 

células íntegras para aquisição no citômetro de fluxo. Os resultados foram comprovados 

através da avaliação da clivagem de caspase 3 por Western Blot (Figura 18D). 
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Figura 18. O tratamento com NT157 aumenta a apoptose em células Ba/F3. Análise da apoptose detectada 

por citometria de fluxo. Células Ba/F3 parental, Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I tratadas com NT157 

(0,2, 0,4, 0,8, 1,6 e 3,2 μM) ou veículo (Ø, DMSO) durante 24, 48 e 72 horas usando marcação com anexina 

V/PI. São ilustrados gráficos de dot plot representativos. Os quadrantes inferiores do lado direito contêm a 

população apoptótica (células anexinas V+) (A-B). Os gráficos de barras representam a média±desvio padrão de 

pelo menos três experimentos independentes. Valores de p são indicados nos gráficos; ** p˂0,001, *** p˂0,0001 

para as células tratadas com NT157 versus células não tratadas; one-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni (C). 

O aumento da apoptose foi confirmado pela avaliação da clivagem de caspase 3 através de Western Blot (D). 
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4.3.3 NT157 inibe a expressão de Irs1 e a ativação de Erk1/2 em células Ba/F3 BCR-

ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I 

 

Com base nos resultados de viabilidade celular e apoptose, os modelos em que a 

viabilidade celular é suportada pelo potencial oncogênico do gene de fusão BCR-ABL1, 

Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I deprivadas de IL3 foram utilizadas para os 

estudos de sinalização celular. 

Em células Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I, NT157 inibiu a expressão de 

Irs1 total, através do aumento da fosforilação de Irs1 no sítio da serina 307, que resulta na 

degradação da proteína [95]. Em ambas as células, NT157 inibiu a ativação de Erk1/2, 

conforme evidenciado pela redução da fosforilação em treonina 202 e tirosina 204. Diferente 

do que foi observado nas células K562 (Figura 11), o NT157 não reduziu a expressão de 

BCR-ABL1 nas células Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I (Figura 19A-B). 

 

 

Figura 19. Análise de Western blot para extratos celulares totais de células Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 

BCR-ABL1T315I. Células Ba/F3 BCR-ABL1 (A) e Ba/F3 BCR-ABLT315I (B) tratadas com NT157 (0,4, 0,8 e 1,6 

μM) ou veículo (Ø, DMSO) durante 48 horas. As membranas foram incubadas com o anticorpo para a detecção 

da respectiva proteína total ou Gapdh. 
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4.3.4 Avaliação do efeito do NT157 e imatinibe como monoterapia ou em combinação 

no crescimento de tumor induzido em células Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-

ABL1T315I in vivo 

 

Nosso próximo passo foi avaliar o efeito do tratamento com NT157, imatinibe ou a 

combinação de NT157 e imatinibe na formação de tumor de células Ba/F3 BCR-ABL1 e 

Ba/F3 BCR-ABL1T315I in vivo. Um total de 5x106 células Ba/F3 BCR-ABL1 ou BCR-

ABL1T315I foram implantadas em fêmeas BALB/c por injeção subcutânea. Três dias após a 

injeção subcutânea das células, foi observada a formação de tumor e iniciado tratamento com 

o veículo ou os inibidores farmacológicos de IGF1R-IRS1/2 (NT157 50mg/kg/dia via 

intraperitoneal) e/ou imatinibe (50mg/kg/dia por gavagem). Os inibidores farmacológicos nas 

doses testadas, após 14 dias de tratamento, não resultaram em redução do tamanho dos 

tumores em ambas as células (Figura 20A-B). 
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Figura 20. O inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2 e/ou imatinibe não modularam o crescimento de 

tumor induzido por células Ba/F3 BCR-ABL1 e células Ba/F3 BCR-ABL1T315I. Medição do tumor (peso) 

induzidos pela injeção subcutânea de 5x106 células Ba/F3 BCR-ABL1 (A) ou BCR-ABL1T315I (B) em fêmeas 

BALC/c. Três dias após a injeção das células, foi observado formação de tumor e iniciado o tratamento com 

veículo (20% de 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin via intraperitoneal), NT157 (50 mg/kg/dia via intraperitoneal), 

imatinibe (50 mg/kg/dia via gavagem) e a combinação de NT157 e imatinibe (ambos 50 mg/kg/dia). Os animais 

foram eutanasiados e os tumores ressecados após 14 dias de tratamento. Os tratamentos não modularam o 

crescimento do tumor; one-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni. 

 

4.3.5 Efeito do NT157 e do imatinibe como monoterapia ou em combinação em modelo 

animal de leucemia BCR-ABL1+  

 

Para a análise do efeito do tratamento com o inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2 

como monoterapia ou combinado com imatinibe em modelos in vivo, utilizamos um modelo 

animal de leucemia induzido pelo transplante de células hematopoéticas transduzidas com 

BCR-ABL1. Estes experimentos foram realizados no laboratório do Dr. Brian Druker no 

Knight Cancer Institute da Oregon Health and Science University, em Portland, Oregon. 
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Inicialmente, cada animal foi injetado, via plexo orbital, com 4x105 células 

transduzidas com o sobrenadante viral para expressão do BCR-ABL1 (Mig-p210). Através de 

citometria de fluxo, foi verificado que 1,5% das células injetadas expressavam GFP no dia do 

transplante. Após reconstituição hematopoética (11 dias pós-transplante), 6 camundongos 

foram incluídos em cada grupo de tratamento: veículo, 100 mg/kg de NT157, 100 mg/kg de 

imatinibe e combinação de 100 mg/kg de NT157 e 100 mg/kg de imatinibe. O NT157 e o 

veículo correspondente foram administrados via intraperitoneal, 3 vezes por semana, 

enquanto que o imatinibe foi administrado por gavagem, diariamente (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Representação esquemática do desenvolvimento de modelo animal de leucemia BCR-ABL1+. O 

experimento inicial incluiu 24 fêmeas receptoras, que foram injetadas com 4x105 células transduzidas com BCR-

ABL1 no dia 0 do transplante. O tratamento foi iniciado 11 dias pós-transplante e os animais foram divididos em 

4 grupos de tratamento: veículo, 100 mg/kg de NT157, 100mg/kg de imatinibe, 100mg/kg de NT157 combinado 

com 100mg/kg de imatinibe. O NT157 e o veículo correspondente foram administrados via intraperitoneal, 3 

vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi administrado por gavagem, diariamente. A eutanásia foi 

realizada quando o primeiro animal demosntrou sinais de morbidade (20 dias pós-transplante) e o restante dos 

animais foram monitorados por até 41 dias pós-transplante para análise da sobrevida. 

 

 

Os animais foram submetidos a coleta de sangue da veia safena lateral semanalmente e 

submetidos a contagem hematimétrica. Quando o primeiro sinal de morbidade foi observado 

no grupo controle (20 dias pós-transplante), 3 animais foram eutanasiados em cada grupo. No 

dia da eutanásia, os animais foram submetidos a contagem hematimétrica e pesagem de 

fígado e baço. A avaliação dos parâmetros laboratoriais no dia da eutanásia indicou que não 

houve diferença significativa para a contagem de células GFP positivas no sangue periférico, 

contagem de leucócitos, valores de hemoglobina e contagem de plaquetas entre os diferentes 

grupos (Figura 22A-D) (Tabela 6). Foi observada redução do peso do baço nos animais 

tratados com a combinação de NT157 100mg/kg e imatinibe 100mg/kg (média=0,15g; 

mínimo=0,13g - máximo=0,16g) comparados com o grupo de animais que recebeu apenas o 
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veículo (média=0,42g; mínimo=0,37g – máximo=0,48g) e comparados com o grupo que 

recebeu apenas o imatinibe (média=0,43g; mínimo=0,38g – máximo=0,47g) (ambos p<0,05). 

Não houve diferença no peso do fígado entre os diferentes grupos (Figura 22E-F) (Tabela 7).  

A variação percentual do peso dos animais no D0 do procedimento do transplante de 

células transduzidas contendo BCR-ABL1 e no dia da eutanásia (D20 pós-transplante) foi 

significativamente diferente entre os grupos. Animais tratados com veículo ou NT157 

apresentaram redução significativa do peso corporal comparados aos animais tratados com 

imatinibe ou a combinação de NT157 e imatinibe; p<0,05. A comparação da variação do 

percentual do peso corporal entre o inicio do tratamento (D11) e o dia da eutanásia (D20) 

evidenciou que o tratamento com NT157 combinado com imatinibe preveniu a perda de peso 

corporal quando comparado aos animais tratados com veículo (p<0,05), mas não houve 

diferença significativa na comparação da variação do peso corporal entre os demais grupos 

(Figura 23) (Tabela 7).  

Três animais de cada grupo foram monitorados por até 41 dias pós-transplante para 

comparação da sobrevida entre os grupos. A sobrevida foi significativamente maior no grupo 

tratado com imatinibe versus veículo (p=0,02), e no grupo tratado com imatinibe versus 

NT157 (p=0,02). A mediana de sobrevida dos animais tratados com veículo ou com NT157 

foi de 27 dias e dos animais tratados com a combinação de NT157 com imatinibe não foi 

atingida (ambos p=0,09). A sobrevida não diferiu entre os demais grupos (controle versus 

NT157, NT157 versus tratamento combinado, imatinibe versus tratamento combinado) 

(Figura 24). 
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Figura 22. Tratamento com NT157 e/ou imatinibe em camundongos submetidos a transplante de células 

hematopoéticas transduzidas com BCR-ABL1. Os animais tratados com veículo (n=3), com 100 mg/kg 

NT157 (n=3), com 100 mg/kg de imatinibe (n=3) ou com 100 mg/kg de NT157 combinado com 100 mg/kg de 

imatinibe (n=3) foram eutanasiados 20 dias pós-transplante. O NT157 e o veículo correspondente foram 

administrados via intraperitoneal, 3 vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi administrado por gavagem, 

diariamente. Amostras de sangue periférico foram coletadas no dia da eutanásia e submetidas a avaliação de 

células GFP positivas (A) contagem de leucócitos (B), hemoglobina (C), plaquetas (D) e os animais tiveram o 

baço (E) e fígado (F) coletados e pesados. A barra horizontal indica a média dos valores. Valores de p 

significativos são indicados nos gráficos; * p˂0,05; one-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni. 
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Tabela 6. Valores hematimétricos no dia da eutanásia no experimento 1. 

Tratamento Animal GFP 

(%) 

Leuco 

(103/mm3) 

Ht 

(%) 

Plaqueta 

 (103/mm3) 

Linfo 

(%) 

Mono 

(%) 

Gran 

(%) 

Veículo 

 

 

809 

821 

822 

5 

11 

2,5 

17 

75,2 

22,8 

40 

39 

27 

300 

916 

316 

56 

37 

49 

9 

10 

7 

35 

53 

43 

NT157 

(100mg/kg) 

 

807 

812 

811 

2 

0 

0 

27 

12,2 

8,4 

53 

21 

45 

898 

536 

494 

42 

31 

50 

8 

8,5 

8 

50 

60 

42 

Imatinibe 

(100mg/kg) 

 

820 

804 

823 

2 

4 

9 

8,6 

50,8 

69,8 

35 

46 

42 

818 

686 

1702 

54 

61 

36 

6 

7,5 

5 

40 

31 

60 

Combinação 

 

 

813 

814 

815 

3 

0 

0 

10 

14,4 

7,4 

45 

41 

21 

1166 

1234 

542 

39 

46 

29 

8 

7 

8 

52 

47 

63 
 

Valores de referência: Leucócitos: 3-15x103/mm3; Hematócrito: 36-52 %; Plaquetas: 140-600 

x103/mm3. As porcentagens de GFP, linfócitos, monócitos e granulócitos não possuem valores de 

referência. 

 

 

Figura 23. Variação do peso corporal de animais transplantados com células hematopoéticas transduzidas 

com BCR-ABL1 e tratadas com veículo, NT157 e/ou imatinibe. O experimento inicial incluiu 12 fêmeas 

receptoras, que foram injetadas com 4x105 células no dia 0 do transplante. O tratamento foi iniciado 11 dias pós-

transplante e os animais foram divididos em 4 grupos de tratamento: veículo, 100 mg/kg de NT157, 100mg/kg 

de imatinibe, 100mg/kg de NT157 combinado com 100mg/kg de imatinibe. O NT157 e o veículo correspondente 

foram administrados via intraperitoneal, 3 vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi administrado por 

gavagem, diariamente. Os animais foram pesados no dia do transplante de células transduzidas com BCR-ABL1 

(D0), no dia do início do tratamento (D11) e no dia da eutanásia (D20 pós transplante). As variações do peso 

corporal entre o D0 e D20 (A) e entre D11 e D20 (B) estão ilustradas. A variação do peso corporal em 

percentagem é indicada no eixo y do gráfico. Valores de p significativos são indicados nos gráficos; * p˂0,05, ** 

p˂0,001; one-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni. 
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Tabela 7. Tamanho dos orgãos no dia da eutanásia no experimento 1. 

Tratamento # Peso 

D0 

Peso 

D11 

Peso 

D20 

Δ% Peso 

D0-D20  

Δ% Peso 

D11-D20 

Baço 

(g) 

Fígado 

(g) 

Veículo 

 

 

809 

821 

822 

18,2 

17,9 

17,3 

19,2 

17,3 

17,3 

14,2 

14,7 

14,3 

-22 

-18 

-17 

-26 

-15 

-17 

0,409 

0,480 

0,372 

1,07 

1,80 

1,26 

NT157 

(100mg/kg) 

 

807 

812 

811 

18,7 

17,6 

17,8 

18,3 

16,6 

17,8 

15,1 

15,9 

15,1 

-19 

-10 

-15 

-17,5 

-4 

-15 

0,373 

0,478 

0,177 

1,12 

1,50 

0,98 

Imatinibe 

(100mg/kg) 

 

820 

804 

823 

18,3 

17,5 

18,4 

18,3 

17,5 

18,4 

17,6 

18 

16 

-4 

3 

-13 

-4 

3 

-13 

0,467 

0,378 

0,455 

1,21 

1,07 

2,31 

Combinação 

 

 

813 

814 

815 

16 

17,6 

17,1 

16 

17,6 

17,6 

16,3 

17,7 

17,4 

2 

1 

2 

2 

0 

-1 

0,136 

0,149 

0,165 

0,839 

0,979 

0,879 
 

Símbolos: # indica o número do animal; Δ indica variação. 
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Figura 24. Curva de sobrevida de animais transplantados com células hematopoéticas transduzidas com 

BCR-ABL1 e tratados com veículo, NT157 e/ou imatinibe. Doze fêmeas receptoras foram injetadas com 

4x105 células no dia 0 do transplante, randomizadas em 4 grupos de tratamento (n=3/grupo) e monitoradas por 

até 45 dias pós transplante para análise de sobrevida. O tratamento foi iniciado 11 dias pós-transplante: veículo, 

100 mg/kg de NT157, 100mg/kg de imatinibe, 100mg/kg de NT157 combinado com 100mg/kg de imatinibe. 

NT157 e o veículo correspondente foram administrados via intraperitoneal, 3 vezes por semana, enquanto que o 

imatinibe foi administrado por gavagem, diariamente. A sobrevida dos camundongos é ilustrada através das 

curvas de Kaplan Meier e comparadas usando Log-Rank; * p=0,02 comparado ao veículo; ** p=0,02 comparado 

ao NT157. A mediana de sobrevida para cada grupo está indicada para cada grupo de tratamento. O dia após 

transplante é indicado no eixo x e a percentagem de animais vivos é indicada no eixo y. 

 

Os resultados obtidos no primeiro experimento sugerem que a combinação do 

tratamento com NT157 e imatinibe é mais eficaz do que ambas as terapias isoladas no 

controle da esplenomegalia observada nos animais. 

Um segundo experimento foi conduzido para análise do efeito do tratamento com 

veículo, 70 mg/kg de NT157 e/ou 70mg/kg de imatinibe; NT157 e o veículo correspondente 

foram administrados via intraperitoneal, 3 vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi 

administrado por gavagem, diariamente. (Figura 25). Cada animal foi injetado com 5x105 
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células transduzidas com o sobrenadante viral para expressão do BCR-ABL1 (Mig-p210). 

Através de citometria de fluxo, foi verificado que 2,8% das células injetadas expressavam 

GFP no dia do transplante. Após reconstituição hematopoética (17 dias pós-transplante), 

foram incluídos 10 animais em cada grupo de tratamento (veículo, 70 mg/kg de NT157, 70 

mg/kg de imatinibe e combinação 70 mg/kg de NT157 e 70 mg/kg de imatinibe). 

 

 

Figura 25. Representação esquemática do desenvolvimento de modelo animal de leucemia BCR-ABL1+. O 

experimento inicial incluiu 40 fêmeas receptoras, que foram injetadas com 5x105 células no dia 0 do transplante. 

O tratamento foi iniciado 17 dias pós-transplante e os animais foram divididos em 4 grupos de tratamento: 

veículo (n=10), 70 mg/kg de NT157 (n=10), 70 mg/kg de imatinibe (n=10) e combinação de 70 mg/kg de NT157 

e 70 mg/kg de imatinibe (n=10). O NT157 e o veículo correspondente foram administrados via intraperitoneal, 3 

vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi administrado por gavagem, diariamente. A eutanásia foi 

realizada quando o primeiro animal demosntrou sinais de morbidade (22 dias pós-transplante) e o restante dos 

animais foram monitorados por até 45 dias pós-transplante para análise da sobrevida. 

 

Quando o primeiro sinal de morbidade foi observado no grupo controle (22 dias pós-

transplante), 5 animais foram eutanasiados em cada grupo. No dia da eutanásia, os animais 

foram submetidos a contagem hematimétrica e pesagem de fígado e baço. Os parâmetros 

analisados não diferiram entre os grupos (Figura 26A-F) (Tabelas 8-9). O percentual da 

variação do peso dos animais no D0 e no dia da eutanásia (D22) e a variação do peso corporal 

entre o início do tratamento (D17 pós-transplante) e o dia da eutanásia (D22) não diferiu entre 

os grupos (Figura 27) (Tabela 9).  

Os demais animais foram monitorados por até 45 dias pós-transplante para 

comparação da sobrevida entre os grupos. A sobrevida foi significativamente maior nos 

grupos tratados com imatinibe e na combinação NT157 e imatinibe quando comparada ao 

grupo tratado com veículo (ambos p=0,009), mas não diferiu entre os demais grupos (controle 

versus NT157, NT157 versus imatinibe, NT157 versus tratamento combinado, imatinibe 

versus tratamento combinado) (Figura 28). 
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Figura 26. Tratamento com NT157 em camundongos submetidos a transplante de células hematopoéticas 

transduzidas com BCR-ABL1. Os animais tratados com veículo (n=4), com 70 mg/kg de NT157 (n=4), com 70 

mg/kg de imatinibe (n=4) ou com 70 mg/kg de NT157 combinado com 70 mg/kg de imatinibe (n=5) foram 

eutanasiados 22 dias pós-transplante. O NT157 e o veículo correspondente foram administrados via 

intraperitoneal, 3 vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi administrado por gavagem, diariamente. 

Amostras de sangue periférico foram coletadas no dia da eutanásia e submetidas a avaliação de células GFP 

positivas (A), contagem de leucócitos (B), hemoglobina (C), plaquetas (D) e os animais tiveram o baço (E) e 

fígado (F) coletados e pesados. A barra horizontal indica a média dos valores. Não houve diferença significativa 

entre os grupos; one-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni. 
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Tabela 8. Valores hematimétricos obtidos no dia da eutanásia no experimento 2. 

Tratamento Animal GFP 

(%) 

Leuco 

(103/mm3) 

Hb 

(g/dl) 

Plq 

(103/mm3) 

Linfo 

(%) 

Mono 

(%) 

Gran 

(%) 

Veículo 

 

 

27 

29 

19 

23 

61 

59 

56 

56 

52,8 

36 

5,6 

14 

23,2 

22 

14,4 

22,4 

2948 

1872 

252 

648 

55 

46,5 

70 

69,5 

5 

7 

7 

7 

40 

46,5 

23 

23,5 

NT157 

(70mg/kg) 

 

26 

16 

28 

17 

50 

65 

59 

62 

23,8 

35 

95,4 

43,8 

15,4 

22,8 

25,8 

21,2 

430 

1026 

1170 

864 

47 

36 

42 

66 

8 

6 

7 

6 

45 

58 

51 

28 

Imatinibe 

(70mg/kg) 

 

32 

2 

37 

40 

69 

54,5 

57 

25 

7,2 

6 

37,8 

10,2 

25,2 

18,4 

22 

22,2 

918 

476 

1528 

924 

36,5 

64 

62 

41 

9 

8 

6 

11 

54,5 

28 

32 

48 

Combinação 

 

 

39 

35 

4 

34 

20 

53 

56 

74 

64 

55 

41,2 

19 

87,2 

71,8 

10 

18,8 

24,8 

24,6 

26 

19,6 

1260 

1084 

1716 

1104 

932 

60 

44 

66 

29 

46 

9 

7 

4 

9 

5,5 

31 

49 

30 

62 

48,5 
 

Valores de referência: Leucócitos: 3-15x103/mm3; Hematócrito: 36-52 %; Plaquetas: 140-600 

x103/mm3. As porcentagens de GFP, linfócitos, monócitos e granulócitos não possuem valores de 

referência. 

 
Tabela 9. Tamanho dos orgãos no dia da eutanásia no experimento 2. 

Tratamento # Peso 

D0 

Peso 

D17 

Peso 

D22 

Δ% Peso 

D0-D22  

Δ% Peso 

D17-D22 

Baço 

(g) 

Fígado 

(g) 

Veículo 

 

 

27 

29 

19 

23 

15,8 

15,7 

17,9 

18 

16,5 

16,9 

18,1 

19,6 

13,1 

14,9 

17,8 

19 

-17 

-5 

-1 

+6 

-21 

-12 

-2 

-3 

0,212 

0,285 

0,6 

0,274 

1,78 

1,539 

1,085 

1,005 

NT157 

(100mg/kg) 

 

26 

16 

28 

17 

16,6 

14,6 

16,6 

17,9 

16,6 

14,4 

16,1 

17,1 

15,5 

12,9 

15,1 

16,1 

-7 

-12 

-9 

-10 

-7 

-10 

-6 

-6 

0,224 

0,193 

0,288 

0,278 

1,039 

1,47 

1,75 

1,479 

Imatinibe 

(100mg/kg) 

 

32 

2 

37 

40 

17,9 

17 

16,6 

17,5 

18,9 

17,5 

18,2 

17,4 

17,8 

18,2 

16,5 

17,3 

-1 

+7 

-1 

-1 

-6 

4 

-9 

-1 

0,283 

0,201 

0,283 

0,317 

1,301 

1,153 

1,413 

1,198 

Combinação 

 

 

39 

35 

4 

34 

20 

15,9 

18,2 

18,2 

16,8 

16,4 

17,9 

18,9 

17,1 

17,4 

17,5 

18,7 

18,6 

15,5 

16,9 

16,1 

+18 

+2 

-15 

+1 

-2 

4 

-2 

-9 

-3 

-8 

0,236 

0,214 

0,395 

0,257 

0,358 

1,012 

1,264 

1,92 

1,917 

1,75 
 

Símbolos: # indica o número do animal; Δ indica variação. 
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Figura 27. Variação do peso corporal de animais transplantados com células hematopoéticas transduzidas 

com BCR-ABL1 e tratadas com veículo, NT157 e/ou imatinibe. O experimento inicial incluiu 40 fêmeas 

receptoras, que foram injetadas com 5x105 células no dia 0 do transplante. O tratamento foi iniciado 17 dias pós-

transplante e os animais foram divididos em 4 grupos de tratamento: veículo, 70 mg/kg de NT157, 70mg/kg de 

imatinibe, 70mg/kg de NT157 combinado com 70mg/kg de imatinibe. O NT157 e o veículo correspondente 

foram administrados via intraperitoneal, 3 vezes por semana, enquanto que o imatinibe foi administrado por 

gavagem, diariamente. Os animais foram pesados no dia do transplante de células transduzidas com BCR-ABL1 

(D0), no dia do início do tratamento (D17) e no dia da eutanásia (D22 pós-transplante). As variações do peso 

corporal entre o D0 e D22 (A) e entre D17 e D22 (B) estão ilustradas. A variação do peso corporal em 

percentagem é indicada no eixo y do gráfico. Não houve diferença estatística entre os grupos; one-way ANOVA 

e pós-teste de Bonferroni. 
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Figura 28. Curva de sobrevida de animais transplantados com células hematopoéticas transduzidas com 

BCR-ABL1 e tratados com veículo, NT157 e/ou imatinibe. Dezessete fêmeas receptoras foram injetadas com 

5x105 células no dia 0 do transplante e randomizadas em 4 grupos de tratamento e monitoradas por até 45 dias 

pós transplante para análise de sobrevida. O tratamento foi iniciado 17 dias pós-transplante: veículo (n=4), 70 

mg/kg de NT157 (n=4), 70mg/kg de imatinibe (n=4), 70mg/kg de NT157 combinado com 70mg/kg de imatinibe 

(n=5). O NT157 e o veículo correspondente foram administrados via intraperitoneal, 3 vezes por semana, 

enquanto que o imatinibe foi administrado por gavagem, diariamente. A sobrevida dos camundongos é ilustrada 

através das curvas de Kaplan Meier e comparadas usando Log-Rank; * p=0,009 comparado ao veículo. A 

mediana de sobrevida para cada grupo está indicada para cada grupo de tratamento. O dia após transplante é 

indicado no eixo x e a percentagem de animais vivos é indicada no eixo y. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A rede de sinalização controlada pela oncoproteína BCR-ABL1 é complexa, altamente 

redundante e resulta no fenótipo de LMC, estando presente em 20-40% dos casos de LLA 

[22]. Apesar do aumento na identificação e da crescente complexidade das vias de sinalização 

ativadas por BCR-ABL1, todas as funções de transformação pelo BCR-ABL1 ainda 

dependem de sua atividade tirosinoquinase [158], que é especificamente inibida por inibidores 

tirosinoquinase, como o mesilato de imatinibe (Gleevec/Glivec, STI571). No entanto, o 

desenvolvimento de resistência aos inibidores tirosinoquinases, na sua maioria devido à 

aquisição de mutações no domínio quinase de BCR-ABL1, tem emergido como um desafio 

importante no tratamento da LMC [89, 159, 160]. Uma abordagem alternativa é o uso de 

outros compostos que não se ligam diretamente à proteína BCR-ABL1; em vez disso, estas 

moléculas atuariam sobre outras proteínas que são reguladas por BCR-ABL1 e participariam 

da via de sinalização BCR-ABL1 e do processo de transformação maligna das células. 

Na tentativa de elucidar novas vias de sinalização implicadas na fisiopatologia das 

neoplasias hematológicas, com possível impacto no prognóstico e na resposta terapêutica, 

nosso grupo de pesquisa tem utilizado uma estratégia investigativa de estudo de proteínas 

sabidamente implicadas em processos celulares de proliferação celular e metabolismo de 

células normais no contexto de neoplasias hematológicas. A presença de diferentes domínios 

em IRS1 e sua capacidade de interagir com diferentes proteínas motivou a investigação de 

uma possível interação proteica entre IRS1 e a oncoproteína BCR-ABL1.  

Em 2003, nosso grupo de pesquisa foi pioneiro na identificação da fosforilação 

constitutiva de IRS1 e da associação de IRS1 com BCR-ABL1 em células K562, um modelo 

de LMC. O estudo descreveu a associação de IRS1 com PI3K e GRB2, e demonstrou que o 

tratamento com imatinibe resultou na diminuição tempo e dose-dependente da fosforilação de 

IRS1, sugerindo a formação de um complexo BCR-ABL1/IRS1/GRB2/PI3K. A fosforilação 

de IRS1 via BCR-ABL1 mantém a estabilidade do complexo, e o tratamento com imatinibe 

resultou em diminuição significativa da associação IRS1/PI3K e IRS1/GRB2, com 

consequente atenuação da atividade de PI3K e da via de sinalização MAPK [145]. 

Corroborando a participação das proteínas IRS1 nas vias de sinalização ativadas por 

BCR-ABL1, um estudo realizado por Juric e colaboradores em 2007 [144] observou, através 

de análises computacionais de dados obtidos de microarranjos de DNA, que a expressão de 

IRS1 foi negativamente correlacionada com a sobrevida, independente da idade e da contagem 

de leucócitos no momento do diagnóstico, em pacientes com LLA BCR-ABL1 positivas. A 
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análise computacional de dados obtidos de microarranjos de DNA sugeriu um efeito 

antiapoptótico de IRS1 através da regulação positiva de BCL2 e da regulação negativa de 

FasL [144]. 

A participação funcional do IRS1 na via de sinalização BCR-ABL1 foi posteriormente 

comprovada através da avaliação do efeito do silenciamento de IRS1, mediado por lentivírus, 

em células K562. A inibição de IRS1 resultou em redução da proliferação celular e do 

crescimento clonal, acúmulo de células na fase G0/G1 e redução de células na fase S do ciclo 

celular, e inibição da fosforilação das proteínas AKT, P70S6K e ERK. Entretanto, a inibição 

de IRS1 não modulou a apoptose, as proteínas BCL2, BAX e BAD e a fosforilação de BCR-

ABL1 e CRKL, e não apresentou sinergismo quando associado ao imatinibe [146]. 

Partindo da hipótese de que expressão aumentada de IRS1 pudesse participar da 

fisiopatologia da doença, investigamos e comparamos a expressão gênica de IRS1 em 

amostras de doadores normais e pacientes com LMC. Diferente do esperado, a expressão 

gênica de IRS1, mas não de IRS2, mostrou-se significativamente reduzida em pacientes com 

LMC comparados aos indivíduos saudáveis. Acreditamos que a expressão gênica de IRS1 não 

reflete a ativação proteica; a expressão e ativação proteica de IRS1 e IRS2 na LMC precisa 

ser melhor investigada. A ativação constitutiva de IRS1 foi previamente descrita como evento 

frequente em câncer de mama, leiomioma, tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, liposarcoma, 

leiosarcoma e sarcoma adrenocortical [150]. Infelizmente, a obtenção de lisado celular 

adequado para Western blot e a indisponibilidade de anticorpo que avalie a proteína total ou 

fosforilada por citometria de fluxo limitam a avaliação da ativação proteica em amostras de 

células hematopoéticas primárias. 

Baseados nos achados da participação de IRS1 no fenótipo neoplásico da célula BCR-

ABL1+ [144-146], testamos o efeito de um inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2, NT157, 

na célula hematopoética normal e BCR-ABL1+. Os experimentos com células primárias 

revelaram que o tratamento com NT157 reduziu a formação de colônias de células 

mononucleares de pacientes com LMC, mas não de células de sangue de cordão umbilical de 

indivíduos saudáveis. Como demonstrado anteriormente, a ativação constitutiva de IRS1 em 

células K562 é dependente do BCR-ABL1 [145], e o aumento da expressão de IGF1R está 

associado à expressão do BCR-ABL1 em LMC [161]. A células obtidas do sangue de cordão 

umbilical de indivíduos saudáveis não possuem ativação constitutiva de IRS1 induzidas pela 

oncoproteína BCR-ABL1. Dessa forma, sugerimos que a inibição de IGF1R-IRS1/2 atue 

especificamente na redução da formação de colônias de células hematopoéticas BCR-ABL1+. 

A ausência de toxicidade do NT157 em células hematopoéticas primárias suporta o potencial 
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uso deste inibidor farmacológico para células BCR-ABL1+ e nos motivou a aprofundar a 

investigação dos efeitos antineoplásicos do composto NT157 em modelos celulares BCR-

ABL1+. 

Utilizando modelos de células leucêmicas humanas K562 BCR-ABL1+, observamos 

que o inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2, NT157, reduziu viabilidade e proliferação 

celular e induziu apoptose, através da inibição da fosforilação de IGF1R, STAT3, STAT5, 

4EBP1, P70S6K e ERK1/2, e da modulação de oncogenes e genes supressores tumorais. 

A análise por PCR array indentificou que o tratamento de células K562 com 0,8 µM 

de NT157 por 48 horas alterou a expressão de 71 genes das vias de sinalização envolvidas 

com o câncer em humanos, resultando em, no mínimo, o dobro ou a metade da expressão 

observada no controle não tratado. Dentre esses genes, confirmamos por PCRq a diminuição 

da expressão de MYC e do gene antiapoptótico BCL2. Em fibroblastos, IRS1 mostrou-se 

fundamental na translocação de β-Catenina para o núcleo e consequente transcrição de MYC 

[147]. Nosso grupo de pesquisa recentemente demonstrou que o eixo IRS1/β-Catenina 

encontra-se ativado e induz a expressão de MYC em LLA [162]. A inibição de BCL2 

demonstrou ser estratégia terapêutica eficaz em tumores sólidos [163, 164] e LMC [165].  

O aumento da expressão do inibidor de ciclo celular CDKN1A e dos fatores de 

transcrição FOS e JUN em células K562 tratadas com NT157 foram validados por PCRq. 

Apesar de a ativação de FOS e JUN estar relacionada à transformação maligna, o aumento da 

expressão dessas proteínas foi verificado em linhagem celular de câncer cervical HeLa após 

indução da apoptose por agentes alquilantes [166]. O ativador de transcrição E2F1, que 

apresentou-se diminuído após tratamento com NT157 no PCR array, mostrou-se aumentado 

na validação com iniciadores específicos. A proteína ambivalente parece exercer papel de 

oncogene e supressor tumoral [167, 168]. O aumento da expressão de E2F1 verificado após 

dano ao DNA induzido por estresse celular e o fato de E2F1 suprimir a expressão de BCL2 

[169] podem justificar o resultado obtido na validação com iniciadores específicos. 

O presente trabalho verificou que a inibição específica de IRS1, mas não de IRS2, 

reduziu a viabilidade em células K562. Nosso grupo de pesquisa identificou previamente que 

a expressão de IRS2 encontra-se significativamente reduzida em pacientes com síndromes 

mielodisplásicas (SMD) comparados a indivíduos normais [125]. Em NMP BCR-ABL1 

negativas, nosso grupo demonstrou previamente que IRS2 se associa a JAKV617F e contribui 

para o aumento da viabilidade celular e redução da apoptose em células com mutação em 

JAK2 [126]. A análise de sequenciamento de segunda geração realizada por Savage e 

colaboradores identificou mutação em IRS2 em 13,6% (3/22) dos pacientes com LMC 
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resistentes ao imatinibe [127]. A expressão das duas mutações de IRS2 identificadas nos 

pacientes com LMC (S594W e H1328R) na linhagem celular Ba/F3 dependente de IL-3 

resultou em aquisição de capacidade de sobrevivência na ausência de IL-3 e níveis variáveis 

de resistência ao imatinibe in vitro quando coexpressa com BCR-ABL1 [127]. Entretanto, a 

participação de IRS2 no fenótipo da célula BCR-ABL1 ainda precisa ser melhor investigada. 

Em NMP BCR-ABL1 negativas e triplo negativas para as mutações em JAK2, calreticulina e 

MPL, mutações em IRS2 foram detectadas em 12,5% (2/16) dos casos, mas estudos 

funcionais não foram realizados [170]. Posteriormente, a análise de 23 pacientes com LMC 

resistentes aos inibidores tirosinoquinase, através de mecanismo independente da atividade 

tirosinoquinase do BCR-ABL1, revelou mutação em IRS1 em 13% dos pacientes [171]. 

Durante a realização deste trabalho, esforços foram investidos na tentativa de verificar 

a associação de IRS2 e BCR-ABL1 através de transfecção de células K562 com vetor de 

expressão do IRS2 associado à tag e subsequente coimunoprecipitação, mas não alcançamos 

resultados conclusivos. Nossa hipótese é de que a expressão de IRS2 e IRS1 sejam 

controladas por mecanismo de feedback. Dessa maneira, quando IRS2 é silenciado, a indução 

compensatória da expressão/ativação de IRS1 explicaria o aumento na viabilidade, efeito 

oposto à inibição específica do IRS1. As evidências observadas até o momento [145, 146, 

172] indicam que IRS1 participa do fenótipo neoplásico em células BCR-ABL1+ e IRS2 

participa do fenótipo neoplásico de células JAK2V617F positivas. 

O presente estudo avaliou pela primeira vez os efeitos antineoplásicos exercidos pelo 

NT157 na proliferação celular através da avaliação de Ki-67. Esse antígeno é detectado 

durante todas as fases do ciclo celular (G1, S, G2 e mitose), mas não é detectado em células 

durante a fase G0 [173]. A análise da marcação com anticorpo para citometria de fluxo anti-

Ki-67 demonstrou que NT157 reduziu a proliferação em células K562, corroborando dados 

anteriores do nosso grupo que indicaram que o silenciamento de IRS1 reduziu a viabilidade 

celular sem apresentar efeito na apoptose [146]. 

O efeito do silenciamento de IRS1 na apoptose observada por Machado-Neto e 

colaboradores [146] difere do que verificamos no tratamento com NT157 e do que Zhao e 

colaboradores verificaram em estudo recente que verificou que o silenciamento através do uso 

de RNA de interferência (short interference RNA [siRNA]) de IRS1 e IRS2 reduziu a 

viabilidade e aumentou a apotose em células K562 [174]. Destacamos 4 possíveis 

justificativas para as diferenças encontradas entre os estudos. (i) O NT157, diferente do 

shRNA ou siRNA, exerce efeito seletivo e não específico sobre as proteínas IRS, modulando 

também a expressão de outros genes e proteínas, como demonstrado na análise por PCR array 
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e western blot; (ii) A técnica de inibição através de shRNA depende de seleção dos clones 

inibidos utilizando-se antibiótico - o antibiótico de seleção pode não selecionar apenas as 

células inibidas, uma vez que determinados clones podem adquirir resistência, e os clones 

inibidos podem não sobreviver sem a presença do gene de interesse, apesar da resistência ao 

antibiótico; (iii) Zhao e colaboradores [174] avaliaram a apoptose em células silenciadas para 

IRS1 ou IRS2 em resposta celular à deprivação de soro e demonstraram que as células 

silenciadas para IRS1 ou IRS2 são mais sensíveis à deprivação de nutrientes comparadas às 

células controles; (iv) A metodologia de siRNA utilizada por Zhao e colaboradores difere do 

shRNA por ser transiente, conferindo inibição aguda da expressão do gene de interesse - 

nosso modelo experimental representa estratégia duradoura, com inibição crônica. 

O tratamento com NT157 em células K562 resultou na redução da ativação de 

P70S6K e ERK1/2, além da redução na expressão de IRS1 e IRS2, de maneira semelhante à 

observada previamente através de silenciamento de IRS1 mediado por lentivírus [146], além 

de inibir a fosforilação de STAT3 e STAT5. A inibição da fosforilação das proteínas STAT 

verificada após tratamento com NT157 deve ocorrer de maneira independente da inibição de 

IRS1, como demonstrado pelo tratamento de linhagem celular de melanoma A375 com 

NT157 e subsequentemente com o inibidor de BRAFV600E PLX-4032 [154]. O tratamento com 

o PLX-4032 inibiu ERK1/2 e preveniu a fosforilação de IRS1 em serina, impedindo a inibição 

do IRS1 pelo NT157. O tratamento combinado com ambos os compostos não inibiu IRS1, 

mas reduziu a fosforilação/ativação de STAT3, como observado na monoterapia com NT157. 

O NT157 ativou fosfatases que defosforilam o STAT3 no sítio de tirosina 705, indicando que 

as proteínas STAT parecem ser alvos diretos da ação do NT157 [154]. 

Adicionalmente, parece razoável que a interação do IRS1 com o receptor de hormônio 

do crescimento (GH) ative as vias JAK/STAT e MAPK [175]. O mecanismo pelo qual GH 

fosforila IRS1 ainda não foi esclarecido, mas parece estar associado à via JAK/STAT, uma 

vez que JAK2 é a única tirosinoquinase do receptor GH conhecida [143]. Foi verificado o 

aumento nos níves de miR-21, p-IGF1R e p-JAK2 em células de carcinoma renal tratadas 

com IGF1 e o tratamento com NT157 foi capaz de reverter esses resultados [176]. Utilizando 

inibidor de JAK2 e STAT3, Su e colaboradores também verificaram que o aumento da 

expressão de miR-21 induzida por IGF1 foi revertido. O tratamento com IGF1 aumentou a 

sobrevivência e diminuiu apoptose em células de carcinoma renal, enquanto o tratamento com 

NT157 teve o efeito oposto [176]. A superexpressão de IGF1R verificada em LMC foi 

relacionada à expressão do BCR-ABL1 e induziu autorrenovação da célula-tronco da LMC 

[161], o IGF1R foi responsável pela manutenção da ativação de STAT5 [177], e o aumento da 
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expressão de STAT5 verificado em LMC esteve associado ao aparecimento de mutações no 

BCR-ABL1 [178]. Nosso estudo foi o primeiro a avaliar o efeito do NT157 em LMC e, 

enquanto estudos anteriores em outros modelos celulares verificaram somente inibição de 

STAT3 [151-154, 179], nossa análise verificou também a inibição de STAT5. 

Tendo em vista o desenvolvimento de resistência aos inibidores tirosinoquinase nos 

pacientes com LMC, o uso do NT157 como composto que não se liga diretamente a proteína 

BCR-ABL1, exercendo seu efeito em outras proteínas que participam da via de sinalização do 

BCR-ABL1, representa abordagem alternativa no tratamento da doença. Neste contexto, 

avaliamos o efeito do NT157 em modelo de células BCR-ABL1 com ou sem a mutação 

T315I. 

O tratamento das células Ba/F3 BCR-ABL1 e BCR-ABL1T315I com NT157 diminuiu a 

viabilidade celular e aumentou a apoptose. O IC50 de NT157 foi semelhante para as linhagens 

Ba/F3 BCR-ABL1 e Ba/F3 BCR-ABL1T315I. Em ambas as células, o tratamento com NT157 

inibiu a expressão de IRS1 e aumentou a forforilação de IRS1 em seu resíduo inibitório serina 

307, além de reduzir a ativação de ERK1/2. A redução na expressão de BCR-ABL1 foi 

verificada apenas na linhagem Ba/F3 BCR-ABL1, enquanto a redução da expressão de IRS2 

foi verificada somente na linhagem Ba/F3 BCR-ABL1T315I. Não foi possível, até o momento, 

obter resultados conclusivos quanto à ativação de 4EBP1, p70S6K e das proteínas STAT3 e 

STAT5 nestas células Ba/F3. Os resultados destacam que o inibidor farmacológico de IGF1R-

IRS1/2 apresenta efeitos antineoplásicos em células BCR-ABL1 mesmo na presença da 

mutação T315I, e provavelmente este efeito antineoplásico da droga na célula com a mutação 

independe da inibição do BCR-ABL1. 

Embora o tratamento com imatinibe exerça efeito satisfatório na maioria dos 

pacientes, a mutação T315I no domínio quinase do BCR-ABL1 confere resistência aos 

inibidores de tirosinoquinase imatinibe, dasatinibe, nilotinibe e bosutinibe. Recentemente, um 

novo inibidor de tirosinoquinase (ponatinibe) foi desenvolvido e demonstrou exercer efeito 

em células Ba/F3 BCR-ABL1T315I, embora essas células sejam menos sensíveis ao tratamento 

do que as células Ba/F3 BCR/ABL1 [180]. O'Hare e colaboradores verificaram redução de 

50% na fosforilação de Crkl em células BCR-ABL1T315I em relação às células não tratadas, e 

redução de 90% na fosforilação de Crkl em células BCR-ABL1 tratadas com 10 nM de 

ponatinibe por 4 horas [180]. Após 48 horas, o tratamento com 0,8 µM de NT157 reduziu a 

viabilidade das células Ba/F3 BCR-ABL1T315I em 65% e o IC50 de NT157 indicou que, na 

ausência de IL3, as células Ba/F3 BCR-ABL1T315I são mais sensíveis ao tratamento do que as 

células Ba/F3 BCR/ABL1 (0,3 µM versus 0,52 µM) [180]. 
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Com o objetivo de validar o benefício do uso de NT157 em modelos in vivo de 

neoplasia BCR-ABL1T315I, testamos o efeito do NT157 na proliferação de tumor no dorso de 

fêmeas BALB/c induzidos por células Ba/F3 BCR-ABL1 com ou sem a mutação T315I. 

Neste modelo, testamos o efeito da monoterapia com NT157 ou imatinibe e o efeito do 

tratamento combinado de NT157 e imatinibe, acreditando que ambas as drogas inibissem a 

proliferação do tumor induzidos por células Ba/F3 BCR-ABL1 e que apenas o uso isolado de 

NT157 inibisse a proliferação do tumor em células Ba/F3 BCR-ABLT315I. Após 14 dias de 

tratamento, os animais começaram a apresentar ulceração na região do crescimento do tumor 

e precisaram ser eutanasiados. No dia da eutanásia, o NT157 e/ou imatinibe 50mg/kg não 

tiveram efeito na redução do tamanho dos tumores comparado ao veículo, em ambos os 

modelos celulares testados. O modelo alográfico de formação de tumor induzido por células 

Ba/F3 BCR-ABL1 e BCR-ABL1T315I pode não ter sido eficiente, pois os tumores não 

atingiram sua fase de crescimento acelerado. No nosso experimento, observamos formação de 

tumor 3 dias após a injeção subcutânea das células, e o tratamento teve duração de 14 dias. 

Em experimentos conduzidos por O’Hare e colaboradores [181], 2x106 células Ba/F3 BCR-

ABL1 ou Ba/F3 BCR-ABL1T315I foram injetadas no subcutâneo de camundongos nude e um 

tumor de 100 mm3 foi observado 9 dias após a injeção das células, ocasião em que foi 

iniciado o tratamento com inibidores tirosinoquinase. O tratamento com imatinibe na dose de 

50 mg/kg a cada 12 horas, intraperitoneal, durante 12 dias reduziu significativamente o 

crescimento do tumor induzido por células Ba/F3 BCR-ABL1, mas não reduziu o crescimento 

do tumor induzido por células Ba/F3 BCR-ABL1T315I [181]. Dessa forma, interpretamos que o 

número de células injetadas e o fato de os animais apresentarem ulceração precoce (anterior 

ao crescimento acelerado dos tumores) inviabilizaram a avaliação do efeito do NT157 na 

inibição do tumor nos modelos testados. O resultado inesperado no experimento realizado não 

invalida a hipótese do trabalho e indica a necessidade de complementação do experimento 

com avaliação da ativação das proteínas alvo no tecido tumoral, a repetição dos experimentos 

com número maior de células injetadas e estudos de farmacocinética do NT157 em modelos 

animais para definir o melhor esquema terapêutico.  

Estudos anteriores que investigaram os efeitos do tratamento com NT157 em modelos 

de tumor xenográfico testaram as doses NT157 100mg/kg e 70mg/kg três vezes por semana, 

intraperitoneal, em modelo de melanoma, verificando diminuição do tamanho do tumor e 

redução na infiltração de macrófagos em tumores induzidos por linhagem celular A375SM 

[151, 154]. A dose 70mg/kg administrada 3 vezes por semana intraperitoneal ou intravenoso 

foi avaliada em modelo animal de câncer de cólon esporádico e resultou em redução na 
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tumorigênese espontânea e crescimento tumoral [152]. Em câncer de próstata, a dose 

50mg/kg administrada 3 vezes por semana intraperitoneal reduziu significativamente o 

tamanho dos tumores induzidos por linhagem celular LNCap [179]. Nenhum dos trabalhos 

mencionados reportou efeitos adversos devido ao tratamento com NT157.  

Dando continuidade na avaliação do efeito do tratamento com NT157 em modelos de 

leucemia BCR-ABL1 in vivo, um outro modelo murino foi utilizado. A transdução das células 

dos comundongos doadores com o vetor Mig p210 para expressão do BCR-ABL1 é uma 

prática bem estabelecida no laboratório do Dr Brian Druker [182, 183]. Do ponto de vista 

metodológico, uma limitação do modelo é a agressividade da doença, que se assemelha mais à 

apresentação clínica de leucemia aguda. O acompanhamento da evolução da doença pode ser 

feito através da contagem de leucócitos. Essa contagem é realizada semanalmente devido ao 

limitado volume de sangue que pode ser retirado do animal com segurança. Após irradiação, 

os animais demoram cerca de 10 dias para reconstituição completa da medula óssea 

(observada por contagem hematimétrica dentro dos valores de referência). Infelizmente, a 

reconstituição medular é lenta e seguida pelo desenvolvimento agressivo da doença, sendo 

que o tempo viável de tratamento é curto. Dessa maneira, realizamos dois experimentos que 

diferiram no número de células do doador transplantadas no camundongo receptor e na dose 

das drogas utilizadas. No experimento 1, foram injetadas 4x105 células do doador, e os 

animais foram tratados com NT157 100mg/kg três vezes por semana e 100mg/kg/dia de 

imatinibe. No experimento 2, foram injetadas 5x105 células do doador e os animais foram 

tratados com doses de NT157 70mg/kg três vezes por semana e 70mg/kg/dia de imatinibe. No 

segundo experimento, tentamos acelerar a reconstituição hematopoética dos animais através 

de transplante com número maior de células do doador, mas o procedimento não acelerou a 

reconstituição hematopoética e resultou em doença ainda mais agressiva. 

A utilização do gene reporter de expressão de GFP como controle da reconstituição 

medular também representa um desafio. Através desse marcador é possível acompanhar por 

citometria de fluxo a presença das células do animal doador no sangue periférico do animal 

receptor, mas não há como afirmar que essas células efetivamente expressam o oncogene 

BCR-ABL1. A inserção do gene de interesse e do gene reporter ocorre de maneira aleatória e 

é possível que ocorra de maneira independente.  

No presente trabalho, no experimento 1, o tratamento combinado com NT157 

100mg/kg, 3 vezes por semana, intraperitoneal e imatinibe 100mg/kg/dia por gavagem, no 

modelo animal de leucemia BCR-ABL1, resultou em significativa redução no tamanho do 

baço comparado ao grupo controle e comparado ao grupo que recebeu monoterapia com 
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NT157. Apenas o grupo tratado com imatinibe como monoterapia apresentou melhora 

significativa na sobrevida quando comparado ao grupo controle e ao grupo tratado com 

NT157, o que indica a efetividade do modelo testado para o imatinibe. O grupo que recebeu 

tratamento combinado apresentou sobrevida não atingida comparada com os 27 dias de 

sobrevida do grupo controle e NT157, com valor de p=0,09; a falta de significância estatística 

pode ser decorrente do baixo número de animais incluídos para cada grupo de tratamento 

(n=3). O experimento não foi planejado para avaliação de possíveis efeitos tóxicos do NT157, 

mas observamos que os animais tratados com NT157 mostraram sinais de desidratação, 

irritabilidade e acúmulo de líquido abdominal. A avaliação da variação do peso corporal 

poderia indicar possível toxicidade do NT157, mas observamos que o tratamento combinado 

(NT157 e imatinibe) preveniu significativamente a perda de peso do animal entre o dia do 

início do tratamento e o dia da eutanásia, comparados aos animais tratados com veículo. 

Interpretamos que o NT157 não foi pior que o veículo e não impediu o efeito do imatinibe, e 

que o uso de NT157 combinado com imatinibe foi benéfico na prevenção da perda de peso 

corporal, possivelmente devido ao melhor controle da doença. Estudos anteriores testaram o 

tratamento com 100mg/kg de imatinibe 2 vezes ao dia, via oral, em modelo de LMC induzido 

por transplante de células hematopoéticas transduzidas com retrovírus contendo BCR-ABL1 

[182], sem avaliar a variação do peso dos animais. No experimento 2, NT157 70mg/kg 3 

vezes por semana combinado com imatinibe 70mg/kg/dia não foi suficiente para reduzir o 

tamanho do baço ou os parâmetros hematológicos, não modulou a variação do peso corporal 

de forma significativa, mas resultou no aumento da sobrevida dos animais de forma 

semelhante ao aumento da sobrevida induzido pela monoterapia com imatinibe. Os resultados 

indicam que o tratamento para o nosso modelo experimental precisa ser ajustado. 

Os trabalhos anteriores de outros grupos de pesquisa [151, 152, 154, 179] guiaram 

nosso modelo experimental, mas vale ressaltar que estes estudos testaram os efeitos do NT157 

em modelos de neoplasias sólidas. O modelo de LMC BCR-ABL1 representa um modelo 

particular de neoplasia, dependente de atividade tirosinoquinase do BCR-ABL1. Um nível 

sérico estável de NT157 deve ser necessário para inibir as vias de sinalização 

constitutivamente ativadas pela atividade tirosinoquinase do BCR-ABL1 no modelo testado, o 

que pode diferir dos modelos de tumores sólidos. O resultado inesperado no modelo animal 

não invalida a hipótese de que IRS1 seja uma proteína importante na via do BCR-ABL1 e que 

a inibição de IRS1 possa exercer efeitos antileucêmicos. Entretanto, novas estratégias de 

inibição, seja com diferentes esquemas terapêuticos de NT157 ou com diferentes inibidores 

farmacológicos, devem ser testados no futuro. Alternativamente, ajustes no modelo de 
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leucemia BCR-ABL1 podem auxiliar testes de novas drogas. O ajuste do número de células 

injetadas para obtenção de LMC pode resultar em modelo mais fiel ao da LMC em humanos. 

Para transpor as limitações da farmacocinética da droga testada e as limitações do modelo de 

leucemia BCR-ABL1 deste trabalho, iniciaremos estudos de transdução de células 

hematopoéticas de animais nocaute para Irs1 e Irs2 e transplante dessas células em animais 

receptores. Este modelo pode representar uma estratégia adequada para avaliação da 

participação da proteína IRS1 no desenvolvimento de neoplasia BCR-ABL1+.  

A descrição recente de mutações nos genes que codificam as proteínas IRS1 e IRS2 

em NMP [127, 170, 171] corrobora nossa hipótese de que as proteínas IRS representam 

importante alvo terapêutico para LMC e possivelmente para outras neoplasias hematológicas. 

Estudo recente identificou a presença de mutação com ganho de função IRS1P1201S em 

leucemia de células pilosas; a expressão da mutação IRS1P1201S em células Ba/F3 resultou em 

ativação da via PI3K/AKT/mTOR e fosforilação de ERK1/2, conferindo capacidade de 

proliferação indepentente de citocinas [184]. 

Os dados apresentados reforçam que IRS1 participa do fenótipo leucêmico BCR-

ABL1 e o inibidor de IGF1R-IRS1/2 representa um potencial fármaco efetivo na LMC, 

especialmente em casos de resistência aos inibidores tirosinoquinase devido à mutação BCR-

ABL1T315I. A avaliação da eficácia do inibidor farmacológico NT157 em modelos animais de 

LMC exige ajustes nos modelos murinos utilizados no presente estudo, melhor entendimento 

da farmacocinética do composto e ajustes no esquema terapêutico utilizado. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O conjunto dos resultados apresentados neste trabalho permite as seguintes conclusões: 

 

 A expressão gênica de IRS1, mas não de IRS2, encontra-se significativamente reduzida em 

amostras de medula óssea de pacientes com LMC comparada aos indivíduos saudáveis 

 O tratamento com NT157 reduz a formação de colônias de células hematopoéticas de 

pacientes com LMC mas não de indivíduos saudáveis 

 O tratamento com o inibidor farmacológico de IGF1R-IRS1/2, NT157, reduz viabilidade e 

proliferação celular e induz apoptose em células K562 BCR-ABL1+ 

 A avaliação dos efeitos do tratamento com NT157 na expressão gênica e na 

expressão/ativação proteica em células K562 possibilitou a identificação de múltiplos alvos da 

droga: inibição/ativação de IGF1R, IRS1, IRS2, STAT3, STAT5, 4EBP1, P70S6K e ERK1/2; 

aumento da expressão dos genes supressores de tumor CDKN1A, FOS e JUN e da redução 

dos oncogenes MYC e BCL2. 

 Em células K562, a inibição específica de IRS1 através de lentivírus, mas não de IRS2, reduz 

a viabilidade celular 

 Em células murinas Ba/F3 BCR-ABL1 e BCR-ABL1T315I, o inibidor farmacológico de 

IGF1R-IRS1/2, NT157, induz apoptose e reduz ativação de ERK1/2 in vitro 

 Na dose de 50mg/kg/dia, NT157 via intraperitoenal e/ou imatinibe falharam em reduzir o 

crescimento tumoral in vivo em modelo de tumor alográfico induzido por células Ba/F3 BCR-

ABL1 e BCR-ABL1T315I, nas condições testadas 

 Em modelo animal de leucemia induzido por transplante de células hematopoéticas 

transduzidas com BCR-ABL1, o tratamento com NT157 100mg/kg intraperitoneal, 3 vezes 

por semana, combinado com imatinibe 100mg/kg/dia por gavagem, reduziu 

significativamente o peso do baço, e preveniu a perda de peso comparado com veículo; 

apenas a monoterapia com imatinibe prolongou a sobrevida dos animais 

 Em modelo animal de leucemia induzido por transplante de células hematopoéticas 

transduzidas com BCR-ABL1, o tratamento com NT157 70mg/kg intraperitoenal, 3 vezes por 

semana, e/ou imatinibe 70mg/kg/dia por gavagem não teve impacto no peso do baço e na 

variação do peso corporal; o tratamento com imatinibe em monoterapia ou combinado com 

NT157 prolongou a sobrevida dos animais 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

PELA COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP. 
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ANEXO B 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

PELA COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

MÉDICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 
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ANEXO C 
 

CARTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELA COMITÊ 

INSTITUCIONAL DE BIOSEGURANÇA (INSTITUTIONAL BIOSAFETY COMMITTEE) 

DA OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY 
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ANEXO D 
 

PESQUISADORES ENVOLVIDOS NO PROTOCOLO “CML AND BCR-ABL 

SUBSTRATES” APROVADO PELO INSTITUTIONAL ANIMAL CARE AND USE 

COMMITTEE (IACUC) 
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9. APÊNDICE 

 

APÊNDICE 
TABELA SUPLEMENTAR: ONCOGENES E GENES SUPRESSORES TUMORAIS 

HUMANOS AVALIADOS POR PCR ARRAY 

Genes FC Genes FC Genes FC Genes FC Genes FC 

CCND1 0,1100 NFKB1 0,6724 ITGB1 1,0794 FOXO1 1,6156 TEK 4,0200 

MYC 0,2061 PAK1 0,6753 HSPB1 1,0975 APAF1 1,6565 ANGPT1 4,0463 

ITGA4 0,2128 BCL2L1 0,6825 SOS1 1,0997 TWIST1 1,7523 CD14 4,1946 

E2F1 0,2265 IRS1 0,6873 BAX 1,1019 FASLG 1,7595 MMP1 4,3384 

CHEK2 0,2379 AKT2 0,6958 PIK3R2 1,1098 PDK2 1,8923 TNFRSF10B 4,5960 

GRB10 0,2721 MAPK1 0,7048 GRB2 1,1300 ERBB2 1,9475 S100A4 4,6248 

NME1 0,2900 COL18A1 0,7088 SRF 1,1322 TNFRSF25 2,0301 SNCG 5,1018 

NME4 0,2930 IGF1R 0,7381 APC 1,1341 CDKN2A 2,1051 ITGA3 5,3265 

PTPN11 0,3056 NFKB1 0,7519 PDGFRA 1,1374 FGFR2 2,1051 PLAU 5,4460 

CDC25A 0,3383 PRKCB 0,7668 MAP2K1 1,1442 GZMA 2,1051 ITGA1 5,9034 

HRAS 0,3555 RB1 0,7849 BAD 1,1778 IFNA1 2,1051 ITGB3 7,6254 

CCNE1 0,3583 MDM2 0,7968 PDPK1 1,2100 IFNB1 2,1051 TNF 8,0644 

EIF4E 0,3646 PABPC1 0,8057 MTCP1 1,2152 MET 2,1051 AKT3 13,0386 

EIF4B 0,3663 EIF2AK2 0,8115 RBL2 1,2435 TIMP3 2,1051 MMP2 13,2910 

EIF4EBP1 0,3904 RPS6KB1 0,8278 RAF1 1,2626 PIK3CG 2,1717 MTSS1 13,4081 

CFLAR 0,3907 MYD88 0,8344 MAPK3 1,2809 TIMP1 2,3593 CDKN1A 15,0882 

CDK2 0,4009 PTK2 0,8846 CASP9 1,2879 ILK 2,3701 JUN 15,3666 

FAS 0,4137 CTNNB1 0,8922 B2M 1,2928 TOLLIP 2,5115 SERPINB5 16,5401 

MAPK8 0,4184 MTOR 0,8956 ANGPT2 1,3047 WASL 2,5695 FOS 17,3140 

BCL2 0,4397 EIF4G1 0,8971 MCAM 1,3064 NFKBIA 2,6894 SERPINE1 140,6060 

GJA1 0,4627 CDKN1B 0,9037 ITGA2 1,3181 PDK1 2,8066 CXCL8 287,1803 

BTK 0,5013 RAC1 0,9087 THBS1 1,3387 VEGFA 2,8441   

FKBP1A 0,5121 RASA1 0,9566 TP53 1,3417 FOXO3 2,8549   

YWHAH 0,5149 GSK3B 0,9619 PIK3CA 1,3660 NFKBIA 2,8721   

IGF1 0,5172 SYK 0,9722 ELK1 1,3822 PDGFB 2,9041   

CSNK2A1 0,5381 RHOA 0,9855 TCL1A 1,3825 PLAUR 2,9231   

MTA1 0,5464 PRKCZ 0,9915 RPS6KA1 1,4487 SHC1 3,0176   

CDC42 0,5472 PDGFA 1,0072 ATM 1,4576 TSC2 3,0451   

BRCA1 0,5504 TGFBR1 1,0099 ITGB5 1,4852 TNFRSF1A 3,1819   

PNN 0,5939 PTEN 1,0366 ADAR 1,4884 CASP8 3,2412   

CDK4 0,6037 ETS2 1,0490 TLR4 1,5215 HTATIP2 3,2829   

RPL13A 0,6371 MTA2 1,0561 IRAK1 1,5416 ITGAV 3,4380   

AKT1 0,6421 PIK3R1 1,0577 TGFB1 1,5501 TIRAP 3,4451   

MAPK14 0,6642 TERT 1,0717 PRKCA 1,5615 EPDR1 3,5433   

CHUK 0,6710 RHEB 1,0741 TSC1 1,5995 MMP9 3,9204   

Os níveis de expressão do RNAm em células K562 tratadas com NT157 (0,8 µM) por 48 horas foram 

normalizados por aqueles verificados nas células K562 tratadas com veículo, e os genes que apresentaram 

variação ≥ 2 vezes (genes com expressão <0,5 e genes com expressão >2) após o tratamento estão indicados em 

negrito. 


