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RESUMO 

 

 

Faria IS. Efeitos do 17β-estradiol e da metformina na captação de glicose, 
ativação das vias de sinalização de FOXO3a e do receptor de insulina em 
células ovarianas in vitro [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2022. 

Na mulher durante a menacme, o 17 β-estradiol (E2) é a forma mais ativa de 
estrogênio natural e, para desempenhar sua função, depende da ativação de 
seus receptores alfa e beta (ERα ou β). Sabe-se que o E2 pode ativar a via de 
sinalização fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K/AKT) pela sua  interação com o 
Erα. Atua na via PI3K/AKT que, em resposta à insulina, induz à fosforilação do 
fator de transcrição FOXO. Essa via pode ser inibida pela metformina, evitando 
a translocação do FOXO3a para o citoplasma e inibindo a expressão de genes 
indutores da RI. O presente estudo, tem como objetivo avaliar os efeitos do 17β-
estradiol e da metformina na captação de glicose, ativação das vias de 
sinalização de FOXO3a e do receptor de insulina em células ovarianas de 
hamster ‘’in vitro’’. Para isso, foram realizadas culturas de células CHO- K1 
(ATCC CRL9606) – ovário de Hamster. As células foram tratadas com baixa e 
alta concentração de glicose (LowGli = 1.000 mg/L e HighGli = 5.000 mg/L, 
respectivamente) e subdivididas em 8 grupos: 1) Controle (sem tratamento), 2) 
17 β-estradiol, 3) metformina, 4) insulina, 5) 17 β -estradiol e metformina, 6) 17 
β- estradiol e insulina, 7) metformina e insulina e 8) 17 β -estradiol, metformina 
e insulina. A expressão de moléculas relacionadas às vias de sinalização do 
FOXO3a e do INSR foram avaliadas por PCR em Tempo Real. Já os efeitos 
dos tratamentos no comportamento das células foram analisados por meio de 
ensaios de proliferação. A análise dos resultados de amplificação mostrou, no 
grupo LowGli, hipoexpressão do gene FOXO3a nas amostras tratadas com 
metformina. Em todos os outros grupos com tratamento houve maior expressão 
do FOXO3a, em comparação com as células crescidas em meio normal. No 
grupo HighGli todos os tratamentos induziram à maior expressão desse gene. 
Observaram-se, maiores niveis de expressão de FOXO3a nas células que 
receberam maior concentração de glicose (HighGli). No grupo LowGli as células 
tratadas com Met; Insulina; E2 + Met, Ins + Met, Ins+ E2 e Ins+E2+ Met 
apresentaram maior expressão do gene do receptor de insulina, em comparação 
com as células crescidas em meio normal. No grupo HighGli, todos os 
tratamentos induziram à maior expressão gênica, porém, maiores valores foram 
observados para as células tratadas com Insulina e com os três fármacos 
combinados. Quanto ao IGF1, no grupo LowGli houve hipoexpressão nas 
células tratadas com Met, Ins, E2, E2+ Met,Ins+Met e Ins+E2+Met, em relação 
ao controle meio normal. No grupo HighGli, registrou-se hipoexpressão do gene 
nos grupos tratados com Met, E2, Ins+Met,Ins+E2+Met, em relação ao controle. 
Para os grupos Ins, E2+MET e Ins+ E2 foi observada hiperexpressão de IGF1. 
Concluimos que houve diminuição da expressão gênica do FOXO3a nos grupos 
que receberam metformina e baixa concentração de glicose. Nos que 
receberam baixa concentração de glicose, insulina e estradiol houve aumento 
da expressão gênica do FOXO3a. 



 
 

 

Descritores: Estradiol; Receptor alfa de estrogênio; Resistência à insulina; 
Ovário; Metformina; Proteína Forkhead Box O3; Receptor de insulina. 

 



 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Faria IS. Effects of 17β-estradiol and metformin on glucose uptake, activation of 
FOXO3a signaling pathways and insulin receptor in ovarian cells in vitro 
[dissertation]. Sao Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo”; 
2022. 

The 17β-estradiol (E2) is the most active form of natural estrogen during the 
reproductive age. The E2 action is through activation of its alpha and beta 
receptors (ERα or β). Also, E2 influences the activation of the 
phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K/AKT) signaling pathway through the 
nteraction with ERα. The PI3K/AKT response to insulin and induces the 
phosphorylation of the transcription factor FOXO, which may inhibite by 
metformin, which amy avoid the FOXO3a translocation to the cytoplasm and 
inhibite the expression of IR-inducing genes. In the present study, we proposed 
to evaluate the effects of 17β-estradiol and metformin on glucose uptake, 
activation of FOXO3a signaling pathways and insulin receptor in hamster ovarian 
cells 'in vitro'. For this, cultures of CHO-K1 (ATCC CRL9606) - Hamster ovary 
cells were performed. Cells were treated with low and high glucose concentration 
(LowGli = 1,000 mg/L and HighGli = 5,000 mg/L, respectively) and subdivided 
into eight groups: 1) control (no treatment), 2) 17 β-estradiol, 3 ) metformin, 4) 
insulin, 5) 17 β -estradiol and metformin, 6) 17 β- estradiol and insulin, 7) 
metformin and insulin and 8) 17 β-estradiol, metformin and insulin. The 
expression of molecules related to FOXO3a and INSR signaling pathways were 
evaluated by Real Time PCR. The effects of treatments on the behavior of cells 
will be evaluated through proliferation assays. The results were subjected to 
statistical analysis. Genes IGF1 and IRS1 were not observed amplification with 
the reference sample, thus, both were tested with all experimental samples. 
However, only IGF1 was expressed and can be evaluated in the samples used. 
For FOXO3a, the analysis of amplification results showed, in the LowGli group, 
hypoexpression of the gene in samples treated with Metformin. For all other 
treatments there was greater expression of FOXO3a compared to cells grown in 
normal medium. In the HighGli group, all treatments induced greater expression 
of this gene. Apparently, higher levels of FOXO3a expression were observed in 
cells induced with higher concentration of glucose (HighGli). The insulin receptor, 
in the LowGli group of Met-treated cells; Insulin; E2 + Met, Ins + Met, Ins+ E2 
and Ins+E2+ Met showed higher gene expression compared to cells grown in 
normal medium. In the HighGli group, all treatments induced greater gene 
expression, however, higher values were observed for cells treated with Insulin 
and with the three drugs combined. In the LowGli group, hypoexpression was 
observed in cells treated with Met, Ins, E2, E2+ Met, Ins+Met and Ins+E2+Met, 
compared to the normal medium control. For the HighGli group, gene 
hypoexpression in the groups treated with Met, E2, Ins+Met, Ins+E2+Met, 
compared to the control. For the Ins, E2+MET and Ins+ E2 groups, 
hyperexpression of IGF1 was observed. We conclude the metform decreases 
the FOXO3a express in low glucose concentration; Ins and E2 positively 
influence the gene expression of FOXO3a. 



 
 
 
 
 
 

 

Descriptors: Estradiol; Estrogen receptor alpha; Insulin resistance; Ovary; 
Metformin; Forkhead box protein O3; Receptor; insulin. 

 



 
 
 
 
 

Introdução  1 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

 Os esteroides sexuais são hormônios que são responsáveis por uma 

série de processos na saúde da mulher. Nos ovários, a produção e secreção de 

progesterona, androgênios (testosterona [T] e androstenediona [A4]) e de 

estrogênios (estrona [E1], 17β-estradiol [E2] e estriol), são fundamentais para a 

fisiologia da reprodução (Chen et al., 1999). Embora parte dos esteroides 

(progesterona e androgênios) possam ser sintetizados também na suprarrenal, 

o ovário é a principal fonte dos estrogênios que são os principais hormônios 

femininos. O processo de produção de esteroides sexuais é chamado 

esteoidogênese (Taylor et al., 2019). 

 Durante o período reprodutivo, o estradiol [E2] é a forma mais importante 

e ativa dos estrogênios (Mungenast e Thalhammer, 2014). O estrogênio é 

produzido nas células da granulosa dos folículos ovarianos e também por 

conversão periférica no tecido adiposo. Virtualmente todo o estrogênio provem 

da conversão de um androgênio, seu principal precursor, em reação mediada 

pela enzima aromatase (CYP19) nos tecidos citados acima. Uma vez 

sintetizados, são secretados na corrente sanguínea e alcaçam os órgão alvo 

para desempenahrem sua função biológica. Para desempenhar sua função na 

reprodução, desenvolvimento e metabolismo, faz uso de processos integrados 

e convergentes por meio da ativação de seu receptor (ER) (Jordan, 2015). 



 
 
 
 
 

Introdução  2 

 

 

 O estradiol é um hormônio endógeno, mas que também é utilizado como 

um suplemento de hormônio oral para tratar condições relacionadas à síndrome 

do ovário policístico (SOP), menopausa ou câncer de próstata. Dependendo da 

doença, o estradiol é administrado em doses orais entre 1 e 10 mg por dia, o 

que resulta em uma biodisponibilidade relativamente  baixa de 2–10% (Nielsen 

et al., 2021). 

 Existem dois tipos de ERs conhecidos: ERα e ERβ, que possuem papéis 

específicos e, algumas vezes, opostos. O Erα é o receptor primário de E2, 

enquanto o Erβ possui funções limitadas (Mungenast e Thalhammer, 2014). 

 ERα e ERβ possuem arquitetura similar, composta de três domínios 

funcionais independentes e interativos (Morán et al., 2013). No primeiro domínio, 

N- TerminalA/B, encontra-se o subsítio AF-1 (activation function-1), que interage 

com co-ativadores da transcrição genética, mesmo na ausência de um ligante. 

O segundo domínio (C-domain) contém estruturas zinc-finger-like que permitem 

a dimerização do ER em sequências-alvo do ácido desoxirribonucleico (DNA). 

O terceiro domínio, C-Terminal D/E/F, participa da dimerização do ER por meio 

do AF- 2 (activation function-2), um subsítio ligante-dependente localizado no 

núcleo (Morán et al., 2013; Su et al., 2017).  

 O 17 beta estradiol (E2) é sintetizado nos ovários, glândula adrenal e 

Sistema Nervoso Central (SNC). Esse hormônio exerce suas ações por meio de 

vários mecanismos que são classificados como: clássicos e não clássicos. Em 

geral, os efeitos não clássicos de E2 ocorrem rapidamente e ocorrem tanto em 

níveis de membrana quanto citoplasmáticos, além disso o E2 ocasiona efeitos 

ao interagir com ER, que pertence à família dos fatores de transcrição 
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dependentes de ligantes (Hernández-Hernández et al., 2019). ER é expresso 

como dois subtipos: ER-α (66 kDa) e ER-β (55 kDa), que são transcritos de 

diferentes genes. Foi relatado que ER-α é um ativador transcricional mais forte 

do que ER-β devido a diferenças no domínio da função de ativação-1 na região 

do terminal amino(Hernández-Hernández et al., 2019). 

 Foi demonstrado que os subtipos ER são funcionalmente distintos em 

termos de sua capacidade de ativar genes alvo na mesma célula e regular 

diferentes processos fisiológicos e patológicos. Além disso, o ER modula a 

transcrição do gene alvo recrutando componentes transcricional basal e 

interagindo com proteínas co-reguladoras (Hernández-Hernández et al., 2019). 

 No entanto, o ER também pode modular a expressão gênica sem se ligar 

diretamente ao DNA. Os receptores em tais casos são amarrados por meio de 

interações proteína-proteína a um complexo de fator de transcrição que contata 

o DNA. Por esse mecanismo, os ERs regulam a expressão de genes 

responsivos ao estrogênio que não contêm sequências ERE. O mecanismo é 

usado por membros da superfamília de receptores nucleares e é conhecido 

como cross-talk transcricional. O ER tem funções duplas como fator de 

transcrição nuclear e como modulador das vias de sinalização celular. Além dos 

efeitos transcricionais diretos mediados por ER nuclear, E2 pode ativar 

rapidamente as vias de sinalização da proteína tirosina quinase (SrcK) / proteína 

quinase ativada por mitogênio (MAPK) e fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) / AKT 

(Hernández-Hernández et al., 2019). 

 A capacidade do E2 de regular a transcrição de um determinado gene 

depende de muitos fatores, como a presença de certos fatores de transcrição 
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no tecido, os subtipos expressos de ER e a sequência de DNA na região 

promotora do gene. Assim, a possível convergência de ações clássicas e não 

clássicas em elementos de resposta múltipla fornece um grau de controle 

extremamente fino para a regulação da transcrição por ERs (Hernández-

Hernández et al., 2019). 

Várias condições patológicas estão associadas as alterações da 

esteroidogênese. Entre elas, uma das mais prevalentes é a Síndrome dos 

Ovários Policísticos (SOP). A SOP atinge de 5 a 15% das mulheres em idade 

reprodutiva e é caracterizada por excesso de androgênios, anovulação crônica 

e ovários de aspecto policísticos ao ultrassom (Silva, 2018). A síndrome 

frequentemente se associa à obesidade, infertilidade e resistência à insulina (RI) 

em graus variáveis (Marin-Juez et al., 2014). Esta, que corresponde à deficiência 

da insulina em exercer seu papel no metabolismo da glicose, proteínas e lipídios 

(Crescenzo et al., 2014), tendo como consequência o surgimento de alterações 

como obesidade, diabete melito, dislipidemia e hipertensão (Torres et al., 2018). 

 Portadoras de SOP apresentam na maioria dos casos resistência à 

insulina a ação da insulina no músculo estriado, quanto no tecido adiposo. O 

aumento da insulina circulante tem efeito direto na produção de androgênios 

ovarianos, uma vez que estimula a produção de androgênios. Além disso, a 

insulina também está envolvida na redução da produção da proteína carreadora 

de androgênios (Steroid-Hormone Binding Globulin – SHBG) pelo fígado; estes 

dois efeitos juntos aumentam a concentração de testosterona livre, ou seja, da 

fração ativa do hormônio (Febrasgo, 2018). Respectivo ao potencial 

antidiabetogênico do E2 acredita-se que o uso da mesma seja de grande 
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importância clínica no tratamento da RI, comum na SOP (Crescenzo et al., 

2015). 

 Atualmente, grande avanço na compreensão e caracterização da 

alteração energética presente na RI foi conquistado no mundo científico. 

Contudo, o número de fármacos utilizados no tratamento das morbidades 

relacionadas a esse problema ainda é limitado (Poher et al., 2015). O tratamento 

da RI com agentes sensibilizadores de insulina, como a metformina, passa por 

grande discussão clínica. Acredita-se que esses tratamentos devem ser 

empregados apenas em pacientes com intolerância à glicose, como alternativa 

para prevenção de diabete melito (DM) e/ou risco cardiovascular. Atualmente, a 

metformina tem sido utilizada no tratamento do hirsutismo, acne e RI na SOP 

(Pradas et al., 2019). 

 Em relação à RI, a metformina exerce várias ações em diferentes tecidos 

sensíveis à insulina, incluindo músculo esquelético, tecido adiposo, fígado, 

endotélio e ovários. Seu uso parece melhorar a saúde das mulheres com SOP 

a longo prazo, prevenindo o câncer endometrial, diabetes e doenças 

cardiovasculares (Pradas et al., 2019). 

 

1.1. Via da Sinalização da Insulina 

 A insulina é um hormônio essencial para a regulação da homeostase da 

glicose, do crescimento e da diferenciação celular e secretado pelas células 

β das ilhotas pancreáticas em resposta ao aumento dos níveis circulantes de 

glicose e de aminoácidos após as refeições. A insulina regula a homeostase de 

glicose em diversos níveis, reduzindo a produção hepática de glicose 
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(diminuição da gliconeogênese e glicogenólise) e causa o aumento da captação 

de glicose, principalmente nos tecidos muscular e adiposo. Estimula também a 

lipogênese no fígado e nos adipócitos reduzindo a lipólise, bem como aumenta 

a síntese e inibe a degradação protéica (Carvalheira et al.; 2002). 

A insulina se liga na superfície da célula ao receptor de insulina (IR), um 

receptor tirosina quinase (RTK). Além da sua fisiologia normal, a IR desempenha 

um papel nas doenças que estão entre os problemas de saúde mais prevalentes 

e crescentes tais como: diabetes tipo 2 (T2D), obesidade e síndrome metabólica. 

Enquanto os alvos clássicos responsivos à insulina são vistos como fígado, 

músculo e tecido adiposo, uma vez que medeiam a homeostase de nutrientes 

de todo o corpo, a RI é expressa de forma total (Hancock et al., 2019). 

 A insulina tem efeitos poderosos sobre o sistema nervoso, incluindo 

cognição, adicionalmente, como crescimento e sobrevivência de neurônios, e a 

resistência à insulina se correlaciona fortemente com doenças 

neurodegenerativas. Além disso, a sinalização excessiva de insulina contribui 

para variedades de cânceres (Hancock et al., 2019). 

A resistência à insulina é um fenômeno muito complexo, envolvido em 

vários processos biológicos e pode ser causada por múltiplos fatores, incluindo 

obesidade, disfunção lipídica, inflamação e disfunção mitocondrial entre outros. 

Estes fatores contribuem de maneira diferente para a alteração da sinalização 

da insulina (Nigi et al., 2018). 

 Fisiologicamente, a sinalização da insulina gera mudança conformacional 

na subunidRade β do seu receptor e fosforilação de múltiplas tirosinas. As 

fosfotirosinas possuem função regulatória tipo quinase e tornam-se substratos 
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de ligação no domínio SH2 (Src Homology 2), que ativa proteínas adaptadoras, 

Shc, GRB2 (Growth fator receptor-bound protein 2) e a via PI3K. Esta, conecta-

se a via PDK1 (phosphoinositide- dependent-kinase-1), que fosforila AKT1 e 

AKT2 (Protein kinase 1 e 2) nas regiões Ser473 e Thr308 (Yung et al., 2011). 

Tais subunidades sinalizadoras são requisitos fundamentais na ação metabólica 

da insulina (Bhattacharyya et al.; 2015). 

 As proteínas IRS fosforiladas em tirosina recrutam então heterodímeros 

de fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) contendo uma subunidade p85 reguladora 

e uma subunidade p110 catalítica. Existem três isoformas da subunidade 

catalítica PI3K codificadas por três genes (PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD) (Petersen 

e Wengel, 2003). 

 A ativação da via PI3K é desencadeada pela ligação da subunidade 

reguladora p85 ou p55 da PI3K (um adaptador que possui 8 isoformas) ao IRS1 

e 2, resultando na ativação da subunidade catalítica p110 (que possui três 

isoformas) e geração de fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3), que leva à 

ativação das três isoformas de AKT/PKB por PDK (proteína quinase 

dependente de fosfoinositídeo) 1 e 2 (Figura 1) (De Meyts, 2016). 
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Fonte: De Meyts, 2016 

Figura 1 - Via de Sinalização da Insulina, apresentando a ativação do IRS1 
por meio do IRS, onde também ativa a via PI3KCA e a via do AKT 

 

A importância da atividade da via PI3K na ação da insulina está bem 

estabelecida: a inibição farmacológica de PI3K inibe a estimulação da insulina 

no transporte de glicose e síntese de DNA, e alguns modelos de subunidade 

PI3K geralmente apoiam a classificação da PI3K como sendo essencial na 

sinalização da insulina (De Meyts, 2016). 

As vias canônicas de sinalização IR envolvem cascatas de enzimas 

quinase. A principal via é a via fosfoinositídeo-3-quinase (PI3K) -AKT, que regula 

várias proteínas alvo para regular de forma aguda os processos no citoplasma, 

incluindo a atividade do transportador de glicose, síntese de glicogênio e 

tradução de proteína. AKT também exerce controle de longo prazo da expressão 
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gênica por fosforilação de fatores de transcrição, incluindo FOXO3a, que regula 

genes envolvidos no metabolismo de carboidratos. No entanto, os principais 

aspectos de longo prazo da ação da insulina e resistência à insulina 

permanecem mal compreendidos, sugerindo mecanismos a jusante ainda 

desconhecidos (Hancock et al.; 2019). 

A insulina ativa o receptor de insulina tirosina quinase (IR), que fosforila 

e recruta diferentes adaptadores de substrato, como a família de proteínas IRS. 

O IRS fosforilado em tirosina exibe locais de ligação para várias vias de 

sinalização. Entre eles, o PI3K que apresenta um papel fundamental na função 

da insulina, principalmente pela da ativação das cascatas Akt / PKB (De Meyts, 

2016). 

O processo de sinalização do INSR1 age em diversos tecidos, regulando 

as reservas de energia e a utilização de glicose durante o metabolismo 

(Bedinger et al.,  2015). A insulina estimula a captação de glicose nos músculos 

e adipócitos pela translocação das proteinas GLUT4 para a membrana 

plasmática. A translocação de GLUT4 envolve a via PI3K/Akt. A sinalização da 

insulina também possui efeitos mitogênicos e de crescimento, os quais são 

principalmente mediados pela cascata Akt, bem como pela ativação da via Ras 

/MAPK (De Meyts, 2016). 

A proteína Akt ativada induz à síntese de glicogênio pela inibição da 

GSK-3; a síntese de proteínas pela via mTOR e outros componentes e a 

sobrevivência celular por meio da inibição de vários agentes pró-apoptóticos 

(entre eles os fatores de transcrição FOXO, GSK-3 e MST1); Ainda, fosforila e 

inibe diretamente os fatores de transcrição FOXO, que também regulam o 
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metabolismo e a autofagia. Ao contrário, sabe-se que o MAPK regula 

diretamente o FOXO3 e ativa a atividade transcricional (Bedinger et al., 2015). 

 

1.2. A Metformina e o 17β- estradiol 

A metformina (MET) é obtida pela união de duas moléculas de guanidina 

e eliminação de amônio (Filizola et al., 1995). A substituição de dois hidrogênios 

por grupos metila aumenta a estabilidade metabólica da molécula evitando-se a 

formação de metabólitos potencialmente danosos (Hollenbeck et al., 1991). A 

absorção da metformina ingerida por via oral é rápida e, ao cair na corrente 

sanguínea, não se liga a proteínas plasmáticas, circulando, portanto, de forma 

livre (Liu et al, 2016). 

A MET é considerada um fármaco “antihiperglicemiante”, por sua 

capacidade de reduzir a hiperglicemia do paciente diabético sem provocar 

hipoglicemia (Yerevanian e Soukas, 2019). O efeito é extrapancreático, ou seja, 

amplia a resposta celular à ação da insulina (Dunn et al., 1984). A metformina 

também tem um efeito redutor do peso corporal (Quintão, 1992). Seu 

mecanismo induz a diminuição da Insulina basal e da glicose estimulada, 

também há aumento no número e/ou afinidades dos seus receptores em células 

da corrente sanguínea e adipocitos na ação dos níveis pós-receptores; inibe a 

absorcao da glicose e ocorre a diminuição da gliconeogênese devido a inibição 

da oxidação dos ácidos graxos; já nos músculos estimula o metabolismo 

(oxidativo ou não oxidativo) da glicose causando o aumento da captação 

(Quintão, 1992). 
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A MET é usada no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) e, 

diferentemente de outros derivados da guanidina, progrediu de forma 

terapeutica devido ao seu perfil de segurança superior. Seu uso se estendeu 

ainda mais para tratar distúrbios, incluindo nefropatia diabética, sindrome dos 

ovários policísticos, vários tipos de câncer, diabetes gestacional e doenças 

cardiovasculares (Docrat et al., 2020). 

Vários estudos mostraram a eficiência da metformina em relação à 

insulina em termos de redução do risco de hipoglicemia fetal, fetos grandes para 

a idade gestacional, hipertensão associada à gravidez e ganho de peso 

gestacional materno (Mitric et al., 2019). Os dados sugerem que entre 14 e 50% 

dos casos tratados com metformina terão que utilizar insulina adicional para 

atingir os níveis de glicose no sangue alvo, tornando difícil para qualquer estudo 

avaliar o efeito da metformina sozinha, devido ao uso frequente de insulina 

adicional. Até o momento, poucos estudos avaliaram o impacto do uso de 

metformina durante a gravidez na saúde materna e fetal de longo prazo (Mitric 

et al., 2019). 

Quanto aos ER, existem dois tipos conhecidos como já foi apresentado 

anteriormente: ERα e ERβ, que possuem papéis específicos e, algumas vezes, 

opostos (Chason et al., 2015). 

O papel do ERα no núcleo da célula é bem conhecido (Manavathi et al., 

2014, Su et al., 2017) e compreende complexa atividade transcricional, 

proveniente da ligação do receptor á sequências especificas do genoma 

humano (Liu et al., 2016). Por outro lado, A sinalização extranuclear do ERα 

envolve sua forma clássica     e não clássica onde o mecanismo de sinalização do 



 
 
 
 
 

Introdução  12 

 

 

ERα é iniciado fora do núcleo chamando a atenção dos pesquisadores, pois 

pode ser responsável por ativar vias envolvidas no metabolismo energético da 

célula (Chason et al., 2015). 

A MET e o E2 podem reduzir a insulinemia em mulheres com SOP e RI, 

prevenindo o diabete melito e diminuindo o risco cardiovascular (Soares-Jr., 

2014). 

Em outro estudo, foi realizado um ensaio de captação de glicose nas 

diferentes fases do ciclo ovariano, observou-se maior taxa de absorção desse 

composto durante a fase folicular (maior quantidade de E2), em comparação a 

fase lútea (maior quantidade de progesterona). Esses dados sugerem um efeito 

protetor do estrogênio na RI (Campbell e Febrão, 2002). 

 

1.3 FOXO3a 

Um dos principais alvos da sinalização de insulina é a família FOXO 

(Forkhead) de fatores de transcrição, que translocam do núcleo para o 

citoplasma após a fosforilação estimulada pela insulina (Zekas e Prossnitz, 

2015). Os fatores de transcrição são proteínas que se ligam as sequências 

específicas do DNA para ativar ou reprimir a expressão de genes alvos. O fator 

de transcrição FOXO foi descrito em  Caenorhabditis elegans como DAF16, 

único ortólogo em nematoides desta família. Em C. elegans a proteína atua 

como fator de transcrição primário, responsável pela sinalização para o 

metabolismo da insulina e longevidade (Ogg et al., 1997). A família de fatores 

de transcrição FOXO regula a expressão de genes em eventos fisiológicos 

celulares, incluindo apoptose, controle do ciclo celular, metabolismo da glicose, 
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resistência ao estresse oxidativo e aumento da longevidade (Maiese et al., 

2008). 

Todas as proteínas FOXO compartilham um domínio de ligação ao DNA 

altamente conservado, apresentando 110 aminoácidos dobrados em três 

hélices α e duas grandes alças em forma de asa. Além disso, a estrutura possui 

um sinal de localização nuclear, um motivo de sinal de exportação nuclear e 

uma região ativa transcricional C-terminal (Zhang et al.; 2020) 

Dentro da família FOXO, o FOXO3a é o fator de transcrição cuja 

regulação da expressão já foi associada ao desenvolvimento de diversos tipos 

de cânceres (Zhang et al.; 2020). 

Alguns trabalhos mostraram que camundongos nocautes para FOXO3 

sofrem de inflamação nos órgãos, resultante do desenvolvimento comprometido 

de células T reguladoras (Harada et al., 2010). Aproximadamente 10% dos 

medicamentos prescritos atualmente, têm como alvo direto a classe de 

receptores nucleares de fatores de transcrição (Overington et al., 2006). Além 

de sofrer regulação por AKT, também atuam na fosforilação de membros da 

família FOXO de fatores de transcrição Forkhead (entre eles: FOXO1, FOXO3 

e  FOXO4) (Sakaguchi et al., 2019). 

A via de sinalização do FOXO3a tem associação com a insulina e seus 

receptores, tornando de grande interesse seu estudo em condições relativas a 

essas moléculas, como na SOP e na RI (Sakaguchi et al. 2019). 

No que diz respeito ao FOXO3a, a MET mostrou efeitos indutores 

significativos de parada do ciclo celular e do apoptose mediado por este fator de 

transcrição (Queiroz et al., 2014). A metformina foi avaliada quanto aos seus 
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efeitos indutores da parada do ciclo celular e da apoptose mediadas por este 

fator de transcrição (Ricci, 2018). Na Figura 2 observa-se o mecanismo proposto 

por Zhang et al. (2017) da ação da metformina na via de ativação do FOXO3a. 

Vários trabalhos mostram a ação anti-neoplásica da Metformina associada 

ao FOXO3a. Dentre eles, Queiroz et al. (2014) mostraram que a MET teve efeito 

antiproliferativo associado à parada do ciclo celular e apoptose, mediada tanto 

pelo estresse oxidativo como pela ativação da AMPK e FOXO3a (Ricci, 2018). 

 

 

Fonte: Ricci (2018), Modificado de: Zhang et al., 2017 

Figura 2 – Mecanismo de ação proposto da metformina na ativação do FOXO3a  

 

As vias do ERα e do receptor de fator de crescimento semelhante à insulina 

I (IGF-IR) estão envolvida em uma conversa cruzada funcional no câncer de 

mama, promovendo a progressão do tumor e maior resistência a tratamentos 

anticâncer e radioterapia. Em estudos foram observados novos mecanismos 
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através dos quais proteínas da via de sinalização IGF-I/IGF-IR podem regular a 

função ER na ausência de ligante. O FOXO3a colocaliza e coprecipita com ER 

no núcleo, onde se liga a sequências responsivas a Forkhead no alvo ER 

pS2/TFF-1 promotor (Zhang et al.; 2020).  

Além disso, o silenciamento de FOXO3a leva a um aumento da atividade 

transcricional do            ER, sugerindo um papel repressivo do fator de transcrição 

Forkhead na função do ER. Além disso, o 17β-estradiol regula positivamente os 

níveis de FOXO3a, o que poderia representar a base para um mecanismo 

homeostático mediado por ER. Esses achados fornecem mais evidências da 

importância dos mediadores da sinalização do fator de crescimento na 

regulação do ER, introduzindo o eixo Akt2/ FOXO3a como um alvo possível na 

terapia do câncer de mama ER-positivo (Morelli et al.; 2010, Zekas et al.; 2015). 

 

1.4 Célula de Ovário de Hamster CHO-K1 (ATCC® CCL-61™) 

A linhagem CHO é derivada de células do ovário de hamster chinês adulto 

(Cricetulus griseus), produzida por tecnologia de DNA recombinante. As células 

CHO, por serem derivadas de um sistema mamífero, possuem a capacidade 

de realizar modificações pós-transducionais de proteínas, de forma semelhante 

ao padrão humano. Além disso, possui fácil adaptação à condições 

regulamentadas de crescimento, sua classificação como hospedeira é segura e 

a fácil aprovação por agências reguladoras tornam essa linhagem responsável 

por 70% da produção de proteínas ou glicoproteínas recombinantes com fins 

terapêuticos ou diagnósticos (Kim et al., 2011). 
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As células CHO são diploides, caracterizam-se pelo número pequeno de            

cromossomos, mantém sua linhagem celular estável até́ 10 passagens com ciclo 

de divisão de, aproximadamente, 14 horas (Bretas, 2011). Células CHO crescem 

aderidas a um substrato, mas também são cultiváveis em suspensão se não 

houver substrato disponível, quando cultivadas estas células perdem sua 

morfologia alongada e tornam-se esféricas (Léo et al., 2008). 

As células CHO são diploides, caracterizam-se pelo número pequeno de 

cromossomos, mantém sua linhagem celular estável até́ 10 passagens com ciclo 

de divisão de, aproximadamente, 14 horas (Bretas, 2011). Células CHO crescem 

aderidas a um substrato, mas também são cultiváveis em suspensão se não 

houver substrato disponível, quando cultivadas estas células perdem sua 

morfologia alongada e tornam-se esféricas (Léo et al., 2008). 

Há inúmeras linhagens derivadas de CHO disponíveis nos bancos de 

células. Atualmente, a tecnologia do cultivo de células busca, através da 

amplificação e/ou integração de genes de interesse, a otimização da produção e 

desenvolvimento de novas proteínas terapêuticas a partir da criação de 

plataformas constituídas de clones de CHO apropriados (Kim et al., 2011). 

Pesquisas na área da engenharia celular visam entender a via secretora de 

células CHO. A linhagem celular CHO- K1 é uma derivação da célula de ovário 

de hamster parental a partir da realização da biópsia de um ovário de um hamster 

chinês adulto (Puck,1958). Evidenciado os dados da literatura o nosso grupo 

teve  como objetivo principal propor o tratamento in vitro em célula CHO- K1, 

utilizando 17β- estradiol, metformina para observar se há a relação entre a 
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captação de glicose e  as vias de sinalizações: FOXO3a e do receptor de 

insulina.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

Verificar os efeitos in vitro do 17β-estradiol e da metformina na captação de 

glicose, ativação das vias de sinalização do receptor de insulina e do FOXO3a  

em células ovarianas (linhagem celular - CHO- K1). 

 

2.2. Específico 

Analisar a expressão de genes componentes das vias do INSR e FOXO3a, por 

PCR em Tempo Real, após terapia com 17β- estradiol e metformina, em baixa 

e alta concentração de glicose, com e sem a administração de insulina; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

3.1. Delineamento experimental 

Todas as técnicas foram realizadas no Laboratório de Ginecologia 

Estrutural e Molecular - LIM 58 da Disciplina de Ginecologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. O projeto foi avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo sob parecer de Nº 3.081.409 (Anexo A). 

 

3.2. Cultura de células 

A linhagem celular selecionada para o estudo foi a CHO-K1(ATTC CCL- 

61) de ovário de hamster, cedida pelo Prof. Dr. Ivarne dos Santos Tersariol 

(Laboratório de Bioquímica da Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP). 

As células foram mantidas em cultura, utilizando os meios e as condições 

de cultivos específicos indicados pela ATCC, conforme orientação. As 

condições de crescimento das células CHO em nossa unidade laboratorial foi 

utilizado o protocolo de cultivo em meio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, Alemanha), 

suplementado com 20% de soro fetal bovino (Gibco, EUA) e antibióticos 

(penicilina, estreptomicina e anfotericina β) na concentração de 1:1000 com o 

pH 7,6 (Figura 3). 
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Figura 3 - Fotomicrografia de células de Ovário de Hamster (CHO-K1) em 
cultura (aumento de 10X e 40X) 

 

O meio de cultura das células foi trocado a cada 48 horas e as células são 

repicadas quando atingem até 90% de confluência. Para armazenamento, as 

células são tripsinizadas, contadas em aparelho Countness (Invitrogen, EUA), e 

congeladas gradualmente (-20 - 80 e -120 ºC). Para realização dos ensaios 

descritos nos itens a seguir, as células são utilizadas com viabilidade ≥ 90%. 

 

3.3. Avaliação e tratamento para descontaminação das células por 

Mycoplasma ssp 

A detecção de Micoplasmas foi realizada utilizando o Kit Mycoplasma 

PCR Detection após coleta de 100µl do meio das células em cultura (4 dias), 

incubado e fervido por 95°C por 5 minutos e centrifugado por 5 segundos. 

Foram      utilizados 2µl de amostra e 20µl de Master Mix no microtubo. As 

amostras foram submetidas aos ciclos de temperaturas descritos na Tabela 1, 

em seguida os fragmentos foram avaliados por eletroforese em géis de 

agarose 1,2%. 

40 X 

 

10 X 
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Tabela 1 - Temperaturas e ciclagens da reação da Detecção do Mycoplasma 
s sp 

Temperatura Tempo Ciclagem 

94 ° C 3 minutos 1 X 

94 ° C 30 segundos 
 

58 ° C 30 segundos 35 X 

72° C 30 segundos 
 

72 ° C 2 minutos 1 X 

4° C Infinito 
 

Fonte: Kit Mycoplasma PCR Detection 

 

Foi utilizado o antibiótico Plasmocin™, seguindo o protocolo contido no Kit, 

foi utilizada a diluição de 1:10 do antibiotico. O tratamento foi efetuado por     2 

semanas com a troca do meio a cada 24 ou 48 horas. Após esse periodo, eram 

realizados reações PCR e géis de agarose 1,2% para confirmar a 

descontaminação. 

 

3.4. Curva de proliferação e avaliação da viabilidade celular 

As células foram cultivadas até atingirem 80% de confluência. Então, foram 

removidas das garrafas de cultura com Tripsina-EDTA (0,05%) (Gibco,EUA). A 

solução foi transferida para um tubo tipo Falcon de 15 mL e centrifugado a 2000 

rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado celular 

ressuspendido em meio de cultura completo. Para contagem, em um microtubo 

foram adicionados 10 µL de azul de tripan (0,4%) (Gibco, EUA) e 10 µL da 
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suspensão de células (1:1). Um volume de 10 µL de solução foi adicionado nas 

lâminas específicas para utilização em aparelho Coutness (Invitrogen, EUA) 

para a contagem e avaliação da viabilidade celular. 

As células foram semeadas em placa de cultura de 96 poços na 

concentração 104 células/poço. Após os tempos de 24, 48, 72 e 96 horas de 

crescimento, foram adicionados 1:10 do reagente Presto Blue Cell Viability 

(Invitrogen, EUA) a cada poço, seguido de incubação por 2 horas a 37ºC sob 

atmosfera de 5% de CO2. As leituras das placas foram realizadas no aparelho 

GloMax Plus (Promega, EUA). O aparelho fornece a quantidade de 

fluorescência relativa ao número de células para cada poço. 

 

3.5. Tratamento da células com os fármacos 

Após atingirem 80% de confluência em cultura, as células foram removidas 

por tripsinização e centrifugadas a 2000 rpm por 6 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado celular ressuspendido em meio de cultura completo. 

Em seguida, as suspensão de células foi submetida a contagem e avaliação da 

viabilidade celular. 

As células foram semeadas em placa de cultura de 96 poços na 

concentração 104 células/poço. Após as primeiras 24 horas foi adicionados 

diferentes concentrações de 17 β- estradiol (E2), Insulina e Metformina, isoladas 

ou em combinação; bem como o mesmo volume dos veículos utilizados para 

solubilização dos compostos. Após pesquisa na literatura, foram utilizadas as 

concentrações de 1nm, 5nm, 10nm, 20nm e 40nm/ml para o 17β- estradiol. Para 



 
 
 
 
 

Material e Métodos  23 

 

  

a insulina: 0.1ug, 1ug, 10ug, 20ug, 40ug e 80ug/ml. Para a metformina: 

1mM,10mM,20mM, 50mM,100mM e 200mM/ml.  

Para as células tratadas com E2 foi realizado a troca do meio contendo o 

fármaco diariamente. Para a Insulina e a Metformina a troca foi realizada a cada 

48 horas. O tratamento foi avaliado após 24, 48, 72, 96 e 120 horas de 

incubação.  

As leituras foram realizadas conforme descrito no item 3.4. 

 

3.6. Extração de RNA e síntese de DNA complementar (cDNA) 

Os RNAs das amostras foram extraídos pelo método do Trizol® 

(Invitrogen, USA), seguindo as especificações do fabricante. A quantificação das 

amostras obtidas foram avaliadas em espectrofotômetro tipo NanoDrop 

(Thermoscientific). O material genético foi armazenado a -80°C parautilização. 

O DNA complementar foi sintetizado a partir de 2 ug do RNA total utilizando o 

High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Life Technology), segundo 

especificações do fabricante. A eficiência da síntese de cDNA e presença de 

contaminação com DNA genômico foi avaliadas através de PCR convencional 

utilizando iniciadores específicos para b-actina, seguida por eletroforese 

horizontal em gel de agarose (1 %). Os cDNAs foi armazenados em freezer a 

– 20 ºC até o momento do uso. 
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3.7. Reações de PCR em Tempo Real 

As reações de QRT-PCR foram feitas no aparelho Applied Biosystems 

7500HT Real-Time PCR System (Applied Biosystem). Os ensaios foram 

realizados utilizando o sistema SYBR Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems), seguindo as especificações do fabricante. Os pares de iniciadores 

foram desenhados com auxílio do programa Primer Express 3.0 (Applied 

Biosystems), usando os parâmetros padrões do programa. As sequências dos 

iniciadores utilizados nas reações estão listadas nas Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Sequências dos iniciadores utilizados nas reações 

Gene Sequência 5’ - 3’ Nº de bases 

INSR GGAACAACTTGACCAGGCTG 
CTTTCAGACTCTCCAGGCCA 

20 

IRS1 TCCTCGCCCAACTTCTGATT 
TCGCTCTTTTGTTGTTGGGT 

20 

IGF1 TCACCTTTACCAGCTCTGCC 
TTCTCAGATCACAGCTCCGG 

20 

FOXO3a GACAGTCCTTCCCAGCTCTC 
GACGTCATCCAACTCTGTGC 

20 

β-Actina GACAGTCCTTCCCAGCTCTC 
GACGTCATCCAACTCTGTGC 

20 

 

Todas as reações de QRT-PCR foram desenvolvidas no volume total de 

20 µL, contendo 10 ng de cDNA. As reações com SYBR Green PCR Master Mix 

foram realizadas com 200 nmol de cada iniciador. 

O Valor do ciclo Threshold (Ct) foi definido manualmente de acordo com 

o perfil da curva de amplificação obtida para cada gene (fase exponencial). 

Foi utilizada a ciclagem padrão do aparelho: 2 min a 50 ºC, 10 min a 95 ºC, 45 

ciclos de 10 sec a 95 ºC e 1 min a 60 ºC.  
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A especificidade das reações foi confirmada através da curva de 

dissociação pós-reação. Como controle endógeno foi testado -actina. O perfil 

de eficiência dos genes constitutivos foi avaliado com auxílio do programa PCR 

UCSC In-Silico (https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/). 

Os produtos das reações de PCR convencional e quantitativo foram 

analisados através de eletroforese em géis de agarose (2%) Os cálculos de 

expressão relativa foram realizados utilizando o CT (GraphPrism 8). 
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4. RESULTADOS  
 

 

As células da linhagem CHO-K1 mantida sob condições de cultivo 

recomendadas pela ATCC, foi primeiramente testada quanto a contaminação 

cruzada e por Micoplasma. Após verificarmos a presença da contaminação 

(Figura 4), as células foram tratadas com PlasmocinTreatment a 1:50 por 2 

semanas, trocando o meio de cultivo – a cada 24 horas. Após as 2 semanas 

foi realizado novo teste para Micoplasma que demonstrou êxito na 

descontaminação (Figura 5). 

 
 

MW         CHO 2D  CHO 2D   CHO 7D      CHO 7D    CN         CP 

 

Figura 4 - Gel de agarose, 1,2% impregnado com Brometo de etídio, para 

avaliação das reações de PCR para detecção de contaminação das células. As 

células foram tratadas por 14 dias com plasmocin. As reações foram realizadas 

com o MycoPlasma PCR Detection Kit. A banda indicativa de amplificação 

270pb está indicada pela seta vermelha. MW= padrão de peso molecular  de 

100pb, CHO 2D= células tratadas por 2 dias, CHO 7D= células tratadas por 7 

dias, CN= controle negativo, CP= controle positivo. As reações de tratamento 

após 2 e 7 dias foram realizadas em duplicata 
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MW CHO 7D CHO 7D CHO 14D CHO 14D CN CP 

 
 

Figura 5 - Gel de agarose, 1,2% impregnado com Brometo de etídio, 

apresentando o resultado do tratamento para descontaminação das culturas. As 

células foram tratadas por 14 dias. As células foram tratadas por 14 dias com 

plasmocin. As reações foram realizadas com o MycoPlasma PCR Detection Kit. 

A banda indicativa de amplificação 270pb está indicada pela seta vermelha. 

MW= padrão de peso molecular  de 100pb, CHO 7D= células tratadas por 7 

dias, CHO 14D = células tratadas por 14 dias, CN= controle negativo, CP= 

controle positivo. As reações de tratamento após 7 e 14 dias foram realizadas 

em duplicata 
 

Após a descontaminação, foi realizada a expansão da cultura e 

armazenamento de aliquotas de células. Em seguida, procedemos a análise da 

curva de proliferação (crescimento) da linhagem nos tempos de 24, 48, 72 e 96 

horas (ou até 100% de confluência do crescimento). Foram testadas as 

concentrações de 101, 102, 103, 104, 105. Para análise da proliferação foi 

utilizado o aparelho GloMax Plus (Promega, EUA) onde foi obtida a 

concentração de células viáveis por poço. A seleção de melhor tempo de 

crescimento em razão da concertação inicial de células semeadas foi realizada 

com auxilio do programa Excel. Foram avaliadas as médias de concentração de 

células  em cada ponto de tempo de crescimento. Os resultados indicaram  que 

72 horas seria o melhor ponto para continuidade dos experimentos, utilizando 

104 células/poço (Figura 6). 
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Figura 6 – Gráfico representativo do peril de crescimento das células. Foram 

semeadas 102, 103, 104, 105 e 106 células/poço. Os tempos de cresciemnto 

observados foram de 24, 48, 72 e 96 horas. As reações foram realizadas por 

adição do reagente PrestoBlue, após os tempos de cultivo indicados. A leitura 

das placas foi realizada em aparelho GloMax Plus (Promega, EUA); As linhas 

coloridas indicam a tendência de crescimento das células 
 

 Na sequência, as faixas de concentrações recomendadas na literatura, 

para cada fármaco, foram testadas. Inicialmente, foram testadas as 

concentrações de 1nm, 5nm, 10nm, 20nm e 40nm/ml para o 17β - Estradiol; 

1mM,10mM,20mM, 50mM,100mM e 200mM/ml para a Metformina; e 0.1ug, 

1ug, 10ug, 20ug, 40ug e 80ug/ml para Insulina. Foram semeadas 104/ poço, nos 

tempos de 24, 48, 72, 96 e 120 horas (ou até 100% de confluência do 

crescimento).A Figura 7 apresenta o perfil de crescimento das células para cada 

fármaco, utilizando as faixas de concentrações descritas na literatura. Desse 

ponto em diante, as células eram cultivadas em meio sem adição de antibiótico. 

Com base nesses resultados, foram selecionadas as concentrações de 5 uM,7.5 

uM ,10 uM para E2; 10mM, 15mM, 20mM para Metformina; e 1ug, 5ug, 10ug, 
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para Insulina. Como veículos foram testados H2O (V1 – meftormina e Insulina)  

DMSO (V2 – Estradiol) individualmente ou em combinação (Figuras 7a, b e c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7a - Perfil de crescimento observado para as células após tratamento 

com insulina. A concentrações testadas estão indicadas pelas linhas coloridas 

nos gráficos. O gráfico superior apresenta os resultados obtidos a partir da faixa 

de concentrações recomendada na literatura. No gráfico inferior  estão os perfis 

observado com as concentrações mais baixas recomendadas e com número de 

células similar ao obtido nas culturas não tratadas 
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Figura 7b - Perfil de crescimento observado para as células após tratamento 

com 17 β-estradiol (E2). A concentrações testadas estão indicadas pelas linhas 

coloridas nos gráficos. O gráfico superior apresenta os resultados obtidos a 

partir da faixa de concentrações recomendada na literatura. No gráfico inferior  

estão os perfis observado com as concentrações mais baixas recomendadas e 

com número de células similar ao obtido nas culturas não tratadas 
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Figura 7c - Perfil de crescimento observado para as células após tratamento 

com Metformina. A concentrações testadas estão indicadas pelas linhas 

coloridas nos gráficos. O gráfico superior apresenta os resultados obtidos a 

partir da faixa de concentrações recomendada na literatura. No gráfico inferior  

estão os perfis observado com as concentrações mais baixas recomendadas e 

com número de células similar ao obtido nas culturas não tratadas 

 

Os dados foram comparados com os grupos controles sem tratamento 

(células crescidas em meio normal). O objetivo era selecionar uma concentração 

única que não afetasse negativamente o crescimento das células. Assim, os 

experimentos prosseguiram com as concentrações de 5uM para E2, 10ug para 

Insulina, 15mM para Metformina, isoladas ou em combinação. As combinações 
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testadas foram: E2 + Insulina; E2 + Metformina; Insulina + Metformina; E2+ 

Insulina+ Metformina e V1/V2. As células foram desafiadas utilizando meio 

LowGli, no qual adicionamos 1g de glicose e meio HighGli, com 5g/ de glicose. 

Assim, 2x104  de células  foram semeadas em placas de 24 poços, cultivadas e 

tradas por 48 e 72 horas para extração do RNA total e realização das reações 

de qRT-PCR. 

A amostra utilizada como referência de expressão gênica, para a 

comparação dos tratamentos foi o controle meio. Na Figura 8, é possivel 

observar confluência de 50% tanto no experimento LowGli como HighGli das 

células não tratadas (Cont. Meio).   

No grupo LowGli os tratamentos Met + Ins e Met + E2 + Ins inibiram a 

proliferação, porém em níveis comparáveis ao controle grupo meio. Para os 

demais tratamentos não houve diferença significativa(Figura 8). 

Já no grupo HighGli a adição de glicose induziu maior proliferação celular 

após 48 horas, quando comparado ao LowGli. Após os tratamentos, observou-

se inibição da proliferação para os grupos Met + E2 e Met + E2 + Ins (Figura 9). 
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Figura 8 – Fotomicrografias representativas dos perfis de crescimento 

observados para as células CHO do grupo LowGli, após os tratamentos. As fotos 

foram tiradas após 48 horas de tratamento com os fármacos, isolados ou em 

combinação, conforme indicado nas imagens. ContGli = células crescidas em 

meio com adição de Glicose, Cont. Meio = células crescidas em meio normal, 

V1= água, V2= DMSO, Met. = metformina, Ins. = insulina e E2 = 17 b-estradiol 
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Figura 9 - Fotomicrografias representativas dos perfis de crescimento 
observados para as células CHO do grupo HighGli, após os tratamentos. As 
fotos foram tiradas após 48 horas de tratamento com os fármacos, isolados ou 
em combinação, conforme indicado nas imagens. ContGli = células crescidas 
em meio com adição de Glicose, Cont. Meio = células crescidas em meio normal, 
V1= água, V2= DMSO, Met. = metformina, Ins. = insulina e E2 = 17 b-estradiol 

 

Embora as células que receberam somente veículo tenham mostrado 

relevante redução de proliferação esse efeito parece ter sido pontual. No tempo 
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de 48 horas, para as células tratadas com 1g e 5g de concentração de glicose, 

os poços avaliados mostraram redução na quantidade de células. Porém, nesse 

mesmo tempo, as células que receberam fármacos não apresentaram o mesmo 

perfil de inibição.  

Além disso, após 72 horas de tratamento observou-se efeito relativamente 

menor e a quantidade de células foi comparável àquelas observadas nos demais 

poços.      

Nas células LowGli o efeito inibitório com Met + Ins se manteve, ao passo 

que as células que receberam a combinação Met + E2 + Ins voltaram a proliferar. 

No entanto, as células tratadas com Ins e Met+ E2 apresentaram redução na 

proliferação (Figura 10). 

Não houve diferença entre os grupos controle meio e controle glicose. Já 

nas células HighGli, após 72h de tratamento, o resultado observado para o 

tempo de 48 horas se manteve. Os tratamentos com Met + E2 e Met + E2 + Ins 

induziram maior inibição de proliferação (Figura 11). 
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Figura 10 - Fotomicrografias representativas dos perfis de crescimento 

observados para as células CHO do grupo LowGli, após os tratamentos. As fotos 

foram tiradas após 72 horas de tratamento com os fármacos, isolados ou em 

combinação, conforme indicado nas imagens. ContGli = células crescidas em 

meio com adição de Glicose, Cont. Meio = células crescidas em meio normal, 

V1= água, V2= DMSO, Met. = metformina, Ins. = insulina e E2 = 17 b-estradiol 
 

 

 



 
 
 
 
 

Resultados  37 

 

 

 

 

Figura 11 - Fotomicrografias representativas dos perfis de crescimento 

observados para as células CHO do grupo LowGli, após os tratamentos. As fotos 

foram tiradas após 72 horas de tratamento com os fármacos, isolados ou em 

combinação, conforme indicado nas imagens. ContGli = células crescidas em 

meio com adição de Glicose, Cont. Meio = células crescidas em meio normal, 

V1= água, V2= DMSO, Met. = metformina, Ins. = insulina e E2 = 17 b-estradiol 
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As mesmas culturas apresentadas nas fotos, foram utilizadas para a 

extração de RNA total. Os materiais obtidos foram quantificados e avaliado 

quanto aos seus perfis de qualidade e integridade em géis de agarose (1 %) 

corado com brometo di-etídeo (Figura 12). Nas fotos, representativas dos dois 

experimentos, é possivel verificar as bandas dos RNAs ribossomais e ausência 

de contaminação das amostras obtidas. 

 

 

Figura 12 - Gel de agarose 1%, impregnado com Brometo de etídio, 

representativo do resultado da extração de RNA pelo método Trizol. As bandas 

indicativas de amplificação 28s, 18s e 5s estão indicada pelas setas. MW= 

padrão de peso molecular 100pb, amostras: 1 a 8 LowGli, 9 a 16 HighGli e 13 a 

23  Controles 

 

RNA total – 2 ug 

   1      2     3     4     5     6     7      8     9    10    11   12 

    13    14    15   16    17   18    19    20    21    22    23 
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Em seguida, procedemos a síntese do DNA complementar sintetizado a 

partir de 2 ug do RNA total. A avaliação da eficiência da síntese, bem como 

ausência de contaminação com DNA genômico foi avaliada por PCR 

convencional, utilizando iniciadores específicos para 18S. Os produtos 

amplificados foram avaliados por eletroforese horizontal em géis de agarose 

(2%) como pode ser observado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Gel de agarose 2% impregnado com Brometo de etídio, 
representativo do resultado  da Pcr Convencional. A banda indicativa de 
amplificação 18s está indicada pela seta. P= padrão de peso molecular 100pb, 
amostras: 1 a 8 LowGli, 9 a 16 HighGli e 13 a 23  Controles 

 
 

PCR (18S) – cDNA  

 P   C1  C2  P   1   2   3    4     5    6    7    8     P   9   10  11  

   12   13   14    15  16     P  17   18   19    20  21   22  23   P 
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As reações de qRT-PCR foram realizadas no aparelho 7500HT Real 

Time PCR System (Applied Biosystem). Os ensaios foram realizados utilizando 

o sistema SYBR GREEN® de detecção por fluorescência, para os seguintes 

genes: INSR, IRS1 IGF1, FOXO3A e β-actina. Inicialmente foram realizados os 

testes para padronização da concentração dos oligonucleotídeos iniciadores 

(primers). Foram testadas as concentrações de 50, 100, 200 e 400 nm para cada 

par de iniciadores. A partir dos resultados de amplificação, foram testadas as 

concentrações de 25 nM para os iniciadores do INSR; 40 nm para IGF1, 50 nm 

para FOXO3a e 25 nM para ACTB. Para todas as reações foram realizadas as 

curvas de dissociação dos produtos (curva de melting).   

Após padronização da diluição dos oligonucleotídeos iniciadores, foram 

realizadas as curvas de eficiência dos mesmos. Essas reações são realizadas 

utilizando a concentração ideal dos iniciadores e concentração decrescente do 

cDNA teste (100 ng, 10 ng, 1 ng, 0.1 ng e 0.01 ng). Para essas análises, foi 

utilizado o cDNA das células crescidas em meio normal (Figura 14).  

Como pode ser observado nas figuras, os iniciadores para INSR, FOXO3a 

e ACTB apresentaram eficiencia superior a 80%. Dessa forma, permitindo a 

realização das reações com alta qualidade e confiabilidade. Para os inciadores 

dos genes IGF1 e IRS1 não foi observada amplificação com a amostra 

referencia, assim, ambos foram testados com todas as amostras experimentais. 

Porém, somente IGF1 foi expresso e pode ser avaliado nas amostras utilizadas. 

Para FOXO3a, as análises dos resultados de amplificação mostraram, no 

grupo LowGli, hipoexpressão do gene nas amostras tratadas com MET. Para 

todos os outros tratamentos houve maior expressão do FOXO3a, em 
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comparação com as células crescidas em meio normal. No grupo HighGli todos 

os tratamentos induziram maior expressão desse gene (Figura 15). 

Aparentemente, maiores niveis de expressão de FOXO3a foram observados 

nas células induzidas com maior concentração de glicose (HighGli). 

Figura 14 – Reações de qRT-PCR para os genes INSR, FOXO3a e ACTB. A –
C, curvas de eficiencia dos iniciadores. D – curvas representativas dos perfis de 
dissociação das amostras. E – curvas representativas dos perfis de amplificação 
das amostras 
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Figura 15 – Perfil de expressão gênica do FOXO3a nas células dos grupos 
LowGli (1g) e HighGli (5g), após a realização dos tratamentos por 72 horas. 
Controle = células crescidas em meio normal, V1= água, V2= DMSO, Met. = 
metformina, Ins. = insulina e E2 = 17 b-estradiol 

 

 

Para INSR, no grupo LowGli  as células tratadas com  Met; Insulina; E2 + 

Met, Ins + Met, Ins+ E2 e Ins+E2+ Met apresentaram maior expressão do gene, 

em comparação com as células crescidas em meio normal. No grupo HighGli, 

todos os tratamento induziram maior expressão gênica, porém, maiores valores 
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foram observados para as células tratados com Insulina e com os três fármacos 

combinados (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Perfil de expressão gênica do INSR (receptor de insulina) nas 
células dos grupos LowGli (1g) e HighGli (5g), após a realização dos tratamentos 
por 72 horas. Controle = células crescidas em meio normal, V1= água, V2= 
DMSO, Met. = metformina, Ins. = insulina e E2 = 17 b-estradiol 

 

Para IGF1, no grupo LowGli,  hipoexpressão foi observada nas células 

tratadas com Met, Ins, E2, E2+ Met,Ins+Met e Ins+E2+Met, em relação ao 

controle meio normal. Para o grupo HighGli hipoexpressão do gene nos grupos 
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tratados com Met, E2,Ins+Met,Ins+E2+Met, em relação ao controle. Para os 

grupos Ins, E2+MET e Ins+ E2 foi observada hiperexpressão de IGF1 (Figura 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Perfil de expressão gênica do IGF1 nas células dos grupos LowGli 
(1g) e HighGli (5g), após a realização dos tratamentos por 72 horas. Controle = 
células crescidas em meio normal, V1= água, V2= DMSO, Met. = metformina, 
Ins. = insulina e E2 = 17 b-estradiol 

 

Como mencionado anteriormente, IRS1 não foi detectado em nenhuma 

das amostras. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

  Nosso estudo mostrou que a concentração de glucose no meio 

intracelular é importante para ação da metformina sobre a expressãodo 

FOXO3a. Salienta-se que a linhagem de célula muscular esquelética humana 

SkMC (CC-2561) cedidas pela Universidade de Pisa foi a primeira empregada 

para este estudo, mas houve a necessidade de utilizar linhagem celular oriunda 

de células ovarians, conforme a sugestão de pareceristas do orgão de fomento 

a pesquisa, FAPESP.  

 Após ampla busca por linhagens celulares provenientes de origem 

ovariana, foram obtidas duas linhagens de células de ovário de hamster (CHO) 

que, além de apresentarem características do receptor de estrogênio (E2) e 

receptor da Insulina (IRS1). 

 A metformina agiu sobre as células de ovário de hamster chinês (CHO -

K1) quando o meio era adicionado 5g de glicose (HighGli). Não houve efeito 

utilizando ao utilizar E2 e Insulina, ou seja, há necessidade de ambiente 

hiperosmolar de glicose para haver a ação da metformina. Em adição, LaMoia 

e Shulman em 2021 reportaram que há consenso geral na literatura de que as 

concentrações plasmática de metformina em humanos efetivas são entre 1 μM 

e 40 μM. Portanto, empregamos a dose mais alta em nosso estudo.  
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 Estudos anteriores “in vitro” e em animais relataram que as 

concentrações plasmáticas de metformina de ~ 1 μM a ~ 700 μM, e muitos dos 

estudos não citaram uma referência de suporte (Kajbaf et al.; 2016). 

 A metformina aumenta a sensibilidade do receptor de insulina ao 

estrogênio, incrementando a captação e a utilização periférica de glicose, pois, 

esta substância é agonista da AMPK que ativa a via AKT e permite com que as 

proteínas de GLUT4 vão a superfície celular. Este fármaco também é 

administrado terapeuticamente a pacientes com diabete melito do tipo 2 para 

diminuir a produção hepática de glicose e a absorção intestinal de glicose. 

AMPK inibe processos anabólicos, como síntese de proteínas, aumenta a 

degradação de proteínas e autofagia e diminui os níveis de glicose sérica (Kang 

et al.; 2021).  

 Segundo Amador, et al. (2012), o dano ao DNA é maior células CHO-K1 

tratadas independente da concentração da metformina, mas a quatidade 

fragmentação da fita de DNA parece ser mais alta em concentrações menores 

de metformina.Este fato traz a questão que outros mecanismos devem estar 

envolvidos com o emprego da metformina. Sabe-se quando não há elevação 

compesatório do AMPK pela metformina, o sinal intracelular é desviado, com 

fosforização da serina, levando a proliferação celular e concomitamente, a 

apoptose, o que poderia justificar o achado de Amador et al. (2012).   

 O mecanismo dos efeitos da metformina nas moléculas de DNA é 

totalmente conhecido. No entanto, estes podem ser mediados por sua ativação 

de AMPK, aumentando assim a óxido nítrico sintase (Zhou et al., 2001; Davis et 

al.; 2006; Za’tara et al., 2008). A metformina é conhecida por se acumular nos 
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tecidos. Estudos indicaram que doses insuficientes para reduzir a hiperglicemia 

em animais diabéticos se concentram nos tecidos e podem ter efeitos tóxicos 

com dano endotelial (Wilcock e Bailey, 1994).  

 Hirsch et al. (2009) mostraram que baixas doses de metformina inibem a 

transformação celular e eliminam seletivamente as células-tronco do câncer em 

quatro tipos geneticamente diferentes de câncer de mama. Tomados em 

conjunto, pode-se sugerir que a exposição crônica à metformina seria 

potencialmente genotóxica, . Esses dados corroboram nossos resultados;  a 

exposição diária à metformina mostrou em nosso experimento que houve ação 

inibitória da proliferação. 

 A dose de metformina usada em estudos de câncer de próstata “in vitro” 

quando extrapolada para o organismo humano excede o nível muito além da 

tolerância à metformina. Por outro lado, a diminuição da dose não poderia 

desenvolver efeito anticâncer desejável. O nível médio de metformina no plasma 

de pacientes diabéticos atinge 10 µM, com o máximo de 40 µM após doses 

padrão (He, et al., 2015). Além disso, os níveis que devem ser alcançados para 

obter o efeito biológico em estudos pré-clínicos realizados em linhas de 

cânceres de próstata variam de 1 a 30 mM (Zingales et al., 2017; Crawley et al., 

2018). A heterogeneidade genética e biológica do câncer de próstata determina 

a eficácia da metformina. A presença sustentada de concentração micromolar 

de metformina pode ser responsável por esses efeitos biológicos cumulativos. 

 Segundo Kmetič et al. (2008), as células em crescimento foram 

semeadas em placas de seis poços (2 mL de solução de células / poço) no início 

concentração de 2 x 104 células / mL e 24 h para aderência antes do tratamento 
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com atrazina. O que também foi realizado em nosso estudo e dá força ao 

experimento. Este foi o racional para empregado a concentração celular em 

cada poço.  

 Chen, et al. (1999) avaliaram a regulação do gene GnRH humano em 

células CHO-K1 utilizando 17β-estradiol, pois  a atividade basal do promotor 

GnRH humano é muito baixa em células CHO-K1, com isso os possíveis efeitos 

do 17β-estradiol, se houver, foram difíceis de observar. As células CHO- K1 

foram tratado com 10 nM de 17β-estradiol corroborando com o nosso estudo, 

onde 17β-estradiol mas não produziu nenhuma mudança; no nosso estudo a 

utilização somente do 17β- estradiol (10uM) também não apresentou efeitos 

significativos, mas quando utilizada com insulina e metformina apresentou 

hiperexpressão nos genes da via da insulina e FOXO3a.  

 Chen et al. (1999) decidiram estudar se a falta de resposta ao tratamento 

com 17β- estradiol é devido ao baixo nível de receptor estrogênio (ER) nas 

células CHO-K1, eles utilizaram ER-alfa (ERa). Os resultados de outros estudos 

mostraram que ambos os subtipos alfa e beta de ER humano são 

transcricionalmente ativos em células CHO; no entanto, a atividade 

transcricional de ERa é significamente maior de ER beta.  

 Segundo Jenie et al.(2019), as células foram tratadas com combinação 

com E2 (0,1 e 1 nM) em 24, 48 e 72 h. As células não tratadas foram 

consideradas controles negativos. E concluiram que o efeito de 0,1 e 1 nM de 

E2 nas células testadas que não trouxeram efeito na proliferação de células 

CHO-K1 após 24 horas de tratamento, mas o perfil de proliferação se alterou 

após 48 h. O tratamento com uma concentração mais alta de E2 tende a elevar 
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a viabilidade celular em até 72 h, mas não em uma concentração mais baixa em 

comparação com as células não tratadas. Esse fato demonstrou que uma 

concentração diferente de E2 deu diferentes efeitos de proliferação celular. No 

nosso caso a utilização da concentração 5nm corroborou com o achado de Jenie 

et al., 2019 demonstrando que se tratar com uma concentração mais alta de E2 

ocorre a elevação a viabilidade celular em até 72 h, onde as células CHO K1 

atingiram confluência máxima. 

 Mamounas et al. (1989) utilizaram a célula CHO-K1 subsequente à 

adição de insulina (concentração, 20 ng/ml) onde foram previamente incubadas 

em meio MF12-I por 72 horas. Há um horário de 8 a 9 horas antes que as células 

respondam à estimulação induzida por insulina, concluindo que a insulina é o 

único hormônio necessário para o crescimento das células CHO-K1. No nosso 

caso, utilizamos 10ug/ml de insulina, mas em redução na proliferação em 72 

horas comparado com o controle meio.  

 Niswender (2011) descreveu que a utilização da insulina basal “in vivo”, 

a duração dependeu da dose de ação de 5,7 horas na dose mais baixa (0,1 Ug 

/ kg) a 23,2 horas na dose mais alta (1,6 Ug / kg), com um início de ação dentro 

de 1 a 2 horas. Embora a duração da ação das doses apresentou semelhança 

no aspecto clinicamente relevante com a faixa de dose de 0,4 a 0,8 Ug/ kg, 

ocorreu a  variabilidade dentro do indivíduo em efeito metabólico.  

 A correlação inversa entre a sinalização da insulina e a atividade de 

fatores de transcrição FOXO é conservada entre nematóides e humanos 

(Martins, et al., 2016) e a atividade FOXO aumentada foi detectada em 

camundongos diabéticos (Battiprolu, et al., 2012). Embora as consequências da 
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atividade elevada de FOXO no diabetes não sejam completamente 

compreendidas, a expressão do gene programas induzidos por FOXO são 

comparáveis entre as espécies (Martins, et al., 2016). Isto é plausível que o eixo 

FOXO proteja pessoas com diabetes de toxicidade tardia da metformina, 

semelhante ao seu papel em nematóides.  

 Segundo Greer et al. (2009), a metformina pode ativar a AMPK, que por 

sua vez, ativa FOXO3a, em condições de restrição alimentar. Algire et al. (2008) 

referiram que a metformina parece ativar AMPK pela LKB1 e esta ativação 

envolve regulação de vias relevantes para o controle da proliferação celular. 

Estudos experimentais desse grupo mostraram que a metformina, ativando 

AMPK, diminui a proliferação de células epiteliais por reduzir a ativação de 

mTOR. Em nosso estudo, observamos também a inibição da proliferação celular 

nos grupos LowGli e HighGli. 

 Chiacchiera et al. (2009) mostraram que o bloqueio da p38 alfa inibe o 

crescimento de células de câncer de cólon retal por ativar a AMPK, ao ativar o 

fator de transcrição FOXO3a. Porém, a ativação dos fatores de transcrição 

FOXO pela ação da metformina sobre a AMPK em células tumorais ainda é uma 

incógnita. 

 Nas células tratadas com  adição de glicose (10nM) houve ação evidente 

tanto na redução da proliferação celular quanto do estrogênio, pois o efeito da 

metformina segue os seguintes mecanismos: redução da gliconeogênese 

hepática, diminuição da absorção gastrointestinal de glicose, aumento da 

sensibilidade à insulina nos tecidos muscular e adiposo e melhora indiretamente 

a resposta da célula β à glicose por reduzir a glicotoxicidade e os níveis de 
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ácidos graxos livres (Rovaris, 2010). Já em nível molecular, a metformina gera 

muitos dos seus efeitos a partir da ativação da proteína quinase ativada por 

AMPK, que tem importante função na regulação do metabolismo e controla tanto 

o gasto de energia, como o apetite. O mecanismo pelo qual a metformina ativa 

essa enzima não é totalmente conhecido; porém, foi demonstrado que as 

biguanidas ativam a AMPK indiretamente via inibição do complexo I da cadeia 

respiratória, o que resulta em um aumento da relação AMP/ATP. De qualquer 

forma, isso é ainda  controverso, já que alguns experimentos in vitro não 

encontraram grandes mudanças nas concentrações desses nucleotídeos 

(Rovaris, 2010). 

 O uso de estrogênio deveria diminuir a resistência insulínica,  pois a ação 

do E2 pode ocorrer por um dos seguintes mecanismos. No mecanismo 

“clássico” de ação do estrogênio, este se difunde para dentro da célula e se liga 

ao ER localizado no núcleo. Este complexo nuclear estrogênio-ER liga-se aos 

elementos responsivos ao estrogênio, direta ou indiretamente, através de 

interações proteína-proteína com a proteína ativadora 1 (AP1) ou em locais SP1 

nas regiões promotoras de genes responsivos ao estrogênio. Esse processo 

resulta no recrutamento de proteínas correguladoras (co-ativadoras ou 

correpressoras) da transcrição gênica para promover a resposta fisiológica 

(através do aumento ou diminuição dos níveis de mRNA associados à produção 

de proteínas). Esse mecanismo ocorre dentro de algumas horas (Deroo e 

Korach, 2006). 

 Outro mecanismo de ação dos estrogênios, em que os mesmos podem 

agir mais rapidamente (dentro de segundos ou minutos), é o chamado 
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mecanismo “não-clássico”, que ocorre através do ER localizado na membrana 

plasmática ou no citoplasma resultando em respostas celulares a partir da 

ativação de vias intracelulares tais como o aumento dos níveis de Ca2+ ou de 

óxido nítrico e a ativação de cinases (Deroo e Korach, 2006). 

 Finalmente, a concentração de glicose no meio extracelular é importante 

para ação da metformina em relação à expressão do gene FOXO3a.Além disto, 

a insulina e a estrogênio tiveram ações semelhantes, aumentando a expressão 

do gene FOXO3a.  
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6. CONCLUSÕES 
 

 

 No grupo LowGli os tratamentos Met + Ins e Met + E2 + Ins inibem a 

proliferação, porém em níveis comparáveis ao controle meio. Para os 

demais tratamentos não houve diferença significativa. 

 Já no grupo HighGli a adição de glicose induziu maior proliferação das 

células, após 48 horas, quando comparado ao LowGli.Após os 

tratamentos, observamos inibição da proliferação para os grupos Met + E2 

e Met + E2 + Ins. 

 No tempo de 48 horas, para as células tratadas com 1g e 5g de 

concentração de glicose, os poços avaliados mostraram redução na 

quantidade de células. Porém, nesse mesmo tempo, as células com os 

fármacos não apresentaram o mesmo perfil de inibição.  

 Além disso, após 72 horas de tratamento observamos esse efeito 

relativamente menor e a quantidade de células foi comparável àqueles 

observados nos demais poços.    

 Nas células LowGli o efeito inibitório com Met + Ins se manteve, ao passo 

que as células que receberam a combinação Met + E2 + Ins voltaram a 

proliferar. No entanto, as células tratadas com Ins e Met+ E2 apresentaram 

redução na proliferação. 

 Não houve diferença entre os grupos controle meio e controle glicose. Já 

nas células HighGli, após 72h de tratamento, o resultado observado para 

o tempo de 48 horas se manteve. Os tratamentos com Met + E2 e Met + 

E2 + Ins induziram maior inibição de proliferação. 
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 No grupo LowGli, houve hipoexpressão do gene FOXO3a nas amostras 

tratadas com Metformina. Já os outros tratamentos houve maior expressão 

do FOXO3a, em comparação com as células crescidas em meio normal.   

 Maiores niveis de expressão de FOXO3a foram observados nas células 

induzidas com maior concentração de glicose (HighGli). 

 No grupo LowGli  as células tratadas com  Met; Insulina; E2 + Met, Ins + 

Met, Ins+ E2 e Ins+E2+ Met apresentaram maior expressão do gene 

INSR,, em comparação com as células crescidas em meio normal.  

 No grupo HighGli, todos os tratamento induziram maior expressão gênica 

do INSR, porém, maiores valores foram observados para as células 

tratados com Insulina e com os três fármacos combinados  

 Para IGF1, no grupo LowGli,  hipoexpressão foi observada nas células 

tratadas com Met, Ins, E2, E2+ Met,Ins+Met e Ins+E2+Met, em relação ao 

controle meio normal.  

 Houve hipoexpressão do gene nos grupos tratados com Met, 

E2,Ins+Met,Ins+E2+Met, em relação ao controle utilizando alta 

concentração de glicose . 

 Para os grupos Ins, E2+MET e Ins+ E2 foi observada hiperexpressão de 

IGF1. 
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7. ANEXO 

 

 

Anexo A - Aprovação do Comitê de ética 
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Apêndice 

 

 

DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 

Inicialmente foram utilizadas células de Leiomioma LM (CRL-4003 ATCC) e 

Leiomiossarcoma - LMS (HTB- 114 ATCC). Foi realizado cultivo das células e 

logo após a análise da curva de crescimento nos tempos de 24, 48, 72 e 96 

horas. Também foram avaliados os marcadores da via da sinalização da 

insulina: INSR, IRS1, IGF1 e PI3KCA tendo como controle o assay B2M. 

Os resultados obtidos mostraram que nas células de leiomioma (LM), houve 

maior expressão de IGF1 após 72 horas de cultivo. No tempo de 96 horas houve 

um problema de ordem técnica e não foi possível avaliarmos o nível de 

expressão de nenhum dos genes. Pois ocorreu erro manual na realização do 

mesmo. Já para os genes INSR e IRS1 foi observada maior expressão após 24 

horas de cultivo, enquanto para PI3KCA o pico de expressão foi após 72 horas. 

Esses resultados foram apresentados em Congresso Científico Internacional. 

Em pararelo, foi possível participar de outros projetos realizados no laboratório, 

onde está sendo analisado a função dos microRNAS em células de 

leiomiossarcoma uterino. Esses trabalhos também renderam apresentação em 

Congresso Científico Internacional. 
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