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RESUMO 

 

RODRIGUES ALVES, A. P. N. Investigação Funcional da Participação da Via de 

Sinalização IGF1R/IRS1 na Leucemia Linfoide Aguda. 2018, 96f. Tese de 

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

Ribeirão Preto, 2018. 

 

A leucemia linfoide aguda (LLA) é uma neoplasia hematológica agressiva, 

caracterizada pela expansão clonal de progenitores linfoides e ativação exacerbada de 

vias de sinalização. A via de sinalização de IGF1R/IRS1 inicia-se pela ligação do 

ligante IGF1 ao seu receptor transmembrana IGF1R, e subsequente ativação de seu 

substrato IRS1, que transmite sinais mitogênicos e antiapoptóticos, principalmente 

através da modulação das vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e MAPK . Estas vias 

de sinalização desempenham uma importante função na proliferação, sobrevivência e 

migração de células de leucêmicas. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi 

investigar o efeito dos inibidores farmacológicos da via de sinalização IGF1R/IRS1 na 

LLA. Linhagens celulares Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji foram tratadas ou não com 

inibidor de IGF1R/IRS1-2, NT157, ou com inibidor de IGF1R/IR, OSI-906, e 

submetidas à avaliação da viabilidade celular, apoptose, proliferação, ciclo celular, 

migração e expressão/ativação gênica e proteica. Células mononucleares de pacientes 

com LLA e de doadores saudáveis foram submetidas aos ensaios de viabilidade e 

apoptose, após tratamento com NT157 e OSI-906. O efeito do NT157 in vivo foi 

avaliado utilizando modelo de xenotransplante de células CEM em camundongos NSG. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Comitê de Ética no Uso dos 

Animais da Instituição. A análise estatística foi realizada pelo teste ANOVA e teste t de 

Student. O tratamento com NT157 reduziu a viabilidade e a proliferação, induziu 

apoptose e modulou o ciclo celular em todas as linhagens testadas (p<0,05). 

Similarmente, OSI-906 reduziu a viabilidade e a proliferação, modulou o ciclo celular 

(p<0,05), porém não foi capaz de induzir apoptose nas linhagens de LLA. Os 

tratamentos com NT157 e com OSI-906 diminuíram significativamente a migração de 

Jurkat em fibronectina, porém não modularam a migração de Namalwa. Em um 

contexto molecular, a exposição ao NT157 resultou em inibição da fosforilação de 

proteínas da via de sinalização PI3K/AKT/mTOR e modulou a expressão de 25 genes 



 
 

relacionados com a via de sinalização MAPK, dentre eles CDKN1A (p21), FOS e JUN 

(p<0,05). OSI-906 modulou a ativação das proteínas da via de sinalização 

PI3K/AKT/mTOR e a expressão gênica de p21, FOS e JUN, porém de uma forma 

diferente da modulação encontrada pelo tratamento com NT157 (p<0,05). Em células 

mononucleares de pacientes com LLA, NT157 reduziu a viabilidade e induziu apoptose, 

e OSI-906 reduziu a viabilidade (p<0,05), porém não foi capaz de induzir apoptose 

nestes pacientes. Os tratamentos com NT157 e OSI-906 não apresentaram 

citotoxicidade em células de doadores saudáveis. Adicionalmente, o tratamento in vivo 

com veículo ou NT157 na dose de 50mg/kg/dia, via intraperitoneal, em modelos de 

xenotransplante com células CEM em camundongos NSG (n=5 para cada grupo) não 

apresentou efeitos antineoplásicos. Em conclusão, a inibição farmacológica de 

IGF1R/IRS1-2, por NT157, e de IGF1R/IR, por OSI-906, apresentaram efeitos 

antineoplásicos significativos em modelos de linhagens celulares e amostras primárias 

de pacientes com LLA in vitro. Os resultados dos estudos in vivo em modelos de 

xenotransplante indicam a necessidade de estudos de farmacocinética e 

farmacodinâmica para o NT157. Nossos resultados revelaram que NT157 exerce um 

efeito citotóxico nas células de LLA, enquanto que OSI-906 tem um efeito 

predominantemente citostático. Em conclusão, a inibição direta de IRS1 pode ser um 

potencial alvo terapêutico em LLA. 

 

Palavras-chave: Leucemia linfoide aguda; vias de sinalização; NT157; IGF1R; IRS1 



 
 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES ALVES, A. P. N. Functional Investigation of IGF1/IRS1 signaling 

pathway in acute lymphoblastic leukemia. 2018, 96f. Tese de Doutorado - Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Acute lymphoid leukemia (ALL) is an aggressive hematological neoplasm, 

characterized by clonal expansion of lymphoid progenitors and exacerbated activation 

of signaling pathways. The IGF1R/IRS1 signaling pathway initiated through binding of 

the ligand IGF1 to its transmembrane receptor IGF1R, and the subsequent activation of 

its substrate IRS1, which transmit mitogenic and antiapoptotic signals, mainly through 

the modulation of the PI3K/AKT/mTOR and MAPK signaling pathways. These 

signaling pathways play an important function in cell proliferation, survival and 

migration of leukemia cells. Therefore, the aim of our study was to investigate the 

biological effects of IGF1R/IRS1 pharmacological inhibition in ALL. Jurkat, MOLT-4, 

Namalwa and Raji cell lines were treated or not with IGF1R/IRS1-2 inhibitor, NT157, 

or with IGF1R/IR inhibitor, OSI-906, and evaluated for cell viability, apoptosis, 

proliferation, cell cycle, migration, gene and protein expression/activation. Mononuclear 

cells from patients with ALL and from healthy donors were submitted to the viability 

and apoptosis assays, after treatment with NT157 and OSI-906. The NT157 effect in 

vivo was evaluated using CEM cell line xenograft model in NSG mice. The study was 

approved by the Research Ethics Committee and the Ethics Committee on the Use of 

Animals of the Institution. Statistical analysis was performed by ANOVA and Student t 

test. Treatment with NT157 reduced viability and proliferation, induced apoptosis, and 

modulated the cell cycle in all cell lines tested (p<0.05). Similarly, OSI-906 reduced 

viability and proliferation, modulated the cell cycle (p<0.05), but was not able to induce 

apoptosis in ALL cell lines. Treatments with NT157 and OSI-906 significantly 

decreased the migration of Jurkat in fibronectin, but did not modulate the Namalwa 

migration. In a molecular context, the NT157 exposure resulted in inhibition of the 

PI3K/AKT/mTOR signaling pathway protein phosphorylation and modulated the 

expression of 25 genes related to the MAPK signaling pathway, including CDKN1A 

(p21), FOS and JUN (p<0,05). OSI-906 modulated the activation of the 

PI3K/AKT/mTOR signaling pathway proteins and the p21, FOS and JUN gene 



 
 

expression, but in a different way from the modulation found by treatment with NT157 

(p<0.05). In mononuclear cells of patients with ALL, NT157 reduced cell viability and 

induced apoptosis, and OSI-906 reduced viability(p<0.05), but was not able to induce 

apoptosis in these patients. Treatments with NT157 and OSI-906 did not show 

cytotoxicity in healthy donor cells. Additionally, in vivo treatment with vehicle or 

NT157 at the dose of 50 mg/kg/day, intraperitoneally, in xenotransplantation models 

with CEM cells in NSG mice (n=5 for each group) showed no antineoplastic effects. In 

conclusion, the pharmacological inhibition of IGF1R/IRS1-2, by NT157, and 

IGF1R/IR, by OSI-906, showed significant antineoplastic effects in cell line models and 

in primary samples of patients with ALL in vitro. The results of in vivo studies in 

xenotransplantation models indicate the need for pharmacokinetic and 

pharmacodynamic studies for NT157. Our results revealed that NT157 exerts a 

cytotoxic effect on ALL cell lines and primary ALL cells, whereas OSI-906 has a 

predominantly cytostatic effect. In conclusion, direct inhibition of IRS1 may be a 

potential therapeutic to target in ALL. 

 

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia; signaling pathway; NT157; IGF1R; IRS1 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Leucemia linfoide aguda 

 

A leucemia linfoide aguda (LLA) é uma neoplasia maligna hematológica em que 

a proliferação descontrolada de linfoblastos ocorre na medula óssea, sangue e/ou 

tecidos. A LLA possui uma distribuição bimodal com cerca de 60% casos 

diagnosticados em pacientes com menos de 20 anos de idade, representando quase 80% 

das leucemias infantis e o segundo pico é em torno da quinta década de vida e responde 

por apenas 20% dos diagnósticos de leucemias em adultos1. Os pacientes pediátricos 

têm taxas elevadas de cura com taxa de aproximadamente 95% de remissão completa e 

taxas estimadas de sobrevida livre de eventos em cinco anos de 79 a 82% dos casos2; 3 4. 

Em menor frequência, a LLA ocorre também nos adultos, e embora avanços 

significativos tenham sido atingidos no tratamento da LLA de adultos, a taxa de cura 

para estes pacientes ainda é insatisfatória por causa das recaídas5; 6; 7. A sobrevida global 

em cinco anos é aproximadamente de 90% em crianças e de 30 a 40% em pacientes 

adultos e idosos6.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2008, a classificação 

da LLA é baseada na combinação citogenética e características imunofenotípicas dos 

blastos8; 9. A LLA se divide em dois grandes grupos: precursor B (LLA B) e precursor T 

(LLA T), de modo que elas podem ser subclassificadas de acordo com o grau de 

diferenciação B ou T das células leucêmicas, pois a expressão das proteínas celulares 

reflete a ontogenia linfoide normal10. A LLA de células B compreende 

aproximadamente 90% dos casos em crianças e 75% em adultos, enquanto a LLA de 

células T compreende os demais casos11. As alterações citogenéticas encontradas na 

LLA B são: hiperdiploidia de pelo menos 5 cromossomos (incluindo X, 4, 6, 10, 14, 17, 

18, e 21); hipodiploidia com menos de 44 cromossomos; e translocações recorrentes, 

incluindo t(12;21)(p13;q22) que codifica ETV6-RUNX1, t(1;19)(q23;p13) que codifica 

TCF3-PBX1, t(9;22)(q34;q11) que codifica BCR-ABL1 (cromossomo Philadelphia ou 

Ph), rearranjos MLL e rearranjos MYC12. A LLA T não apresenta alterações 

citogenéticas e a mutação no gene NOTCH1 é a mais frequente12. Na revisão da OMS 

de 2016, além das categorias linfoblástica B e T, a LLA é classificada com duas novas 

entidades genéticas provisoriamente adicionadas: LLA B com amplificação 

intracromossômica do cromossomo 21; e LLA B com translocações envolvendo 
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tirosinoquinases ou receptores de citocinas, denominadas LLA “BCR-ABL1-like” ou 

“Philadelphia-like” (Ph-like)11. A LLA Ph-like possui perfil de expressão gênica 

semelhante à LLA BCR-ABL1 positivo, é responsável por 15 a 20% das LLA em 

adolescentes e jovens adultos e está relacionado a um prognóstico desfavorável13.  

A incorporação de agentes direcionados nos protocolos padrão de tratamento da 

LLA em adulto melhorou a sobrevivência em vários subconjuntos de pacientes, como 

por exemplo, ao adicionar o imatinibe no tratamento da LLA BCR-ABL1 positivo 

houve melhoras nas taxas de remissão completa da doença e na sobrevida global destes 

pacientes14. Contudo, para a maioria dos adultos recém-diagnosticados com LLA, 

apesar da capacidade de obter uma completa remissão da doença, esses resultados 

raramente são duradouros e apenas alguns pacientes podem ser levados para o 

transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas7. Desta forma, novos agentes de 

tratamento estão sendo desenvolvidos para melhora no tratamento da LLA em adulto. 

Um dos grupos de compostos sob investigação em ALL em maior evidência são 

os anticorpos monoclonais. Os linfoblastos expressam vários antígenos de superfície 

celular que podem servir como alvos para anticorpos monoclonais. Mais de 95% das 

células de LLA B expressam CD19 e mais de 90% expressam CD22, tornando-os assim 

atraentes sítios alvos1. Existem quatro construções diferentes de anticorpos monoclonais 

que estão sendo desenvolvidas atualmente na LLA: (1) os anticorpos não conjugados 

rituximabe (anti-CD20)15 e epratuzumabe (anti-CD22)16 que destroem e atingem as 

células através da citotoxicidade de células dependentes de anticorpos; (2) ozogamicina 

de inotuzumab17 e SGN-CD19a18 que são anticorpo conjugados a fármaco; (3) 

SAR341919 e combotox20; 21 que são anticorpos conjugados a toxinas; e (4) 

blinatumomabe que é um anticorpo biespecífico (anti-CD3 e anti-CD19), onde o anti-

CD3 reconhece as células citotóxicas T e o anti-CD19 reconhece os linfoblastos22. Além 

das CAR T cells (do inglês Chimeric Antigen Receptor T Cell) que é uma molécula 

híbrida composta de domínios de ligação ao antígeno fundidos com domínios de 

ativação e co-estimulatórios de células T23. 

Estes são apenas alguns dos exemplos mais reconhecidos dos 

avanços que ocorreram no campo do desenvolvimento de novas terapias para o 

tratamento da LLA. Apesar dessas descobertas, pacientes adultos diagnosticados com 

LLA continuam a apresentar recaída da doença e resistência às opções de tratamento 

disponíveis, o que sugere que a necessidade de desenvolver novas abordagens que 

possam ser usadas isoladamente ou em combinação com as modalidades terapêuticas 
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atuais para erradicar a doença permanece crítica. Ainda existem importantes lacunas no 

conhecimento do mecanismo biológico para o desenvolvimento da fisiopatologia da 

LLA, e um fator relevante seria a identificação de genes e proteínas diferencialmente 

expressos, que podem contribuir para o entendimento da fisiopatologia da doença, e 

representar novos alvos terapêuticos24.  

Dessa forma, grandes esforços têm sido feitos na tentativa de se desenvolver 

terapias alvos que atuem em vias de sinalização que participem da proliferação e 

sobrevivência celular. As vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e MAPK são 

frequentemente desreguladas em neoplasias, contribuindo para o fenótipo leucêmico da 

LMA25; 26, e da LLA27; 28.  

Nosso grupo de pesquisa tem se dedicado ao estudo da investigação das 

proteínas IRS, responsáveis pela ativação das vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e 

MAPK e da eficácia dos inibidores farmacológicos destas proteínas em modelos 

leucêmicos. As proteínas responsáveis pela ativação destas vias ainda são pouco 

exploradas na fisiopatologia da LLA. Dessa forma, o presente trabalho tem como foco a 

via de sinalização IGF1R/IRS1, a qual ativa as vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e 

MAPK na LLA, e representa um potencial alvo para o desenvolvimento de novas 

drogas em neoplasias hematológicas25; 29. 

 

 

1.2. A via de sinalização do IGF1R/IRS 

  

O gene IGF1R (do inglês, Insulin-like growth fator 1 receptor) está localizado 

no braço longo do cromossomo 15 (15q25.26), e codifica a glicoproteína 

transmembrana IGF1R que possui atividade tirosinoquinase intrínseca30. 

Estruturalmente, IGF1R é semelhante ao receptor de insulina (IR) com 

aproximadamente 50% de homologia na sequência de aminoácidos, e é composto por 

uma subunidade α extracelular, responsável pela ligação de IGF1R ao seu ligante IGF1, 

e uma subunidade β, constituída por um domínio transmembrana e um domínio 

catalítico com atividade tirosinoquinase31. 

Os substratos do receptor de insulina (IRS) são proteínas citoplasmáticas 

adaptadoras compostas por 6 membros (IRS1-6)32; 33; 34; 35; 36; 37  que atuam conectando o 

sinal de um receptor transmembrana com atividade tirosinoquinase às vias de 

sinalização intracelular38. As proteínas IRS1 e IRS2 são os membros da família IRS que 
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estão presentes na maioria dos tecidos normais39. As proteínas IRS1/2 não possuem 

atividade enzimática intrínseca e contribuem para a sinalização através de suas funções 

como adaptadoras33, ambas compartilham homologia na porção N-terminal, em que 

dois domínios altamente conservados contribuem para o recrutamento de IRS até seus 

receptores40; 41. A associação das proteínas IRS com seus receptores resulta na 

fosforilação de 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, MAPK e JAK2/STAT34; 42; 43. As proteínas IRS1/2 são comuns aos 

membros da família de receptores tirosinoquinase, tais como, IR, IGF1R, EGFR, os 

quais podem influenciar na tumorigênese e progressão do câncer38; 44.As atividades pró-

oncogênicas do IGF1R são altamente dependentes das proteínas adaptadoras IRS1 e 

IRS2, por exercerem importantes funções na transformação celular45. 

A via de sinalização do IGF1R inicia-se através da ligação do ligante IGF1 ao 

seu receptor IGF1R e subsequente ativação de seus substratos IRS1 e IRS246. A via de 

sinalização estimulada pelo IGF1 regula o crescimento normal das células e contribui 

para transformação e crescimento de células malignas em muitos contextos de 

neoplasia29. As proteínas IRS, uma vez fosforiladas em tirosina pelo receptor IGF1R, 

transmitem sinais mitogênicos, antiapoptóticos e antidiferenciação, principalmente por 

meio da ativação das vias de sinalização tais como, PI3K/AKT/mTOR e MAPK, 

fundamentais para a diferenciação e proliferação celular47; 48 (Figura 1).  
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Figura 1. Via de sinalização mediada pelas proteínas IRS1/2. As proteínas IRS são recrutadas pelos 

seus domínios de PH/PTB e fosforiladas em resíduos de tirosina pelos receptores tirosinoquinase IGF1R 

ou IR. A fosforilação em tirosina das proteínas IRS desencadeia a ativação da sinalização 

PI3K/AKT/mTOR e MAPK, regulando muitos processos biológicos, incluindo proliferação celular, 

síntese de proteínas, sobrevivência e expressão gênica em tecidos humanos específicos. Abreviaturas: P, 

fosforilação; PY, fosforilação da tirosina. A figura foi produzida através da plataforma Servier Medical 

Art disponível em http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank. 
 

Evidências substanciais de que a via de sinalização IGF1R/IRS é importante 

para a manutenção e a sobrevida de células malignas de tumores sólidos e de neoplasias 

hematológicas têm sido demonstradas45. Além disso, a via de sinalização IGF1R/IRS 

também é conhecido por dar às células malignas a capacidade de sobreviver 

independente de ancoragem, apoiando a invasão tumoral e disseminação metastática49; 

50. 

As proteínas IRS estão frequentemente mais expressas em tumores humanos, 

quando comparados ao tecido normal39. Os tipos de tumores sólidos reportados com alta 

expressão de IRS1 e de IRS2 são câncer hepatocelular51, pancreático52, de próstata53, e 

mesotelioma54. Em neoplasia de mama55, ovário56 e meduloblastoma57, o IRS1 se 

apresenta com altos níveis de expressão e sua função na proliferação celular foi 

dependente da ativação de IGF1R38.  

As proteínas IRS também estão frequentemente mais expressas nas neoplasias 

hematológicas. Recentemente, o nosso grupo de pesquisa identificou que o RNAm de 

IRS1, β-catenina e MYC estavam altamente expressos em um coorte de 45 pacientes 

com LLA em comparação com células mononucleares de 13 doadores saudáveis. A 

http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank
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expressão de mRNA do MYC correlacionou-se positivamente com a β-catenina e com o 

IRS1. O aumento da idade e a expressão de MYC afetaram negativamente a sobrevida 

global destes pacientes por meio de análise univariada58. Fernandes e Rodrigues Alves 

et al.58 também relataram altos níveis de expressão proteica de IGF1R, IRS1, MYC e β-

catenina em linhagens celulares de LLA. Além disso, observaram que IRS1 e β-catenina 

estavam colocalizados no núcleo e no citoplasma das células58, corroborando com os 

dados de Chen e colaboradores59 que haviam descrito previamente que o IRS1, através 

da sinalização de IGF1R, é a proteína responsável pela translocação nuclear e ativação 

de β-catenina59. 

Em um estudo usando células primárias de pacientes adultos com LLA B, Juric e 

colaboradores62 identificaram, através de análises computacionais de dados obtidos por 

microarray, uma baixa expressão de IRS1 em células de LLA B BCR-ABL1 positivo 

em relação às células LLA B BCR-ABL1 negativo. No entanto, a elevada expressão de 

IRS1 encontrada em alguns pacientes com LLA B BCR-ABL1 positivo foi 

negativamente correlacionada com a sobrevida destes pacientes, independente da idade 

e da contagem de leucócitos no momento do diagnóstico62. 

Traina e colaboradores60 demonstraram pela primeira vez o envolvimento da 

proteína IRS1 na transdução de sinal BCR-ABL1 na leucemia mieloide crônica (LMC). 

Em K562, linhagem celular positiva para BCR-ABL1 derivada de um paciente com 

LMC em crise blástica, a proteína IRS1 mostrou ser constitutivamente fosforilada e 

associada à fosforilação de BCR-ABL1. O estudo também descreveu a associação entre 

IRS1 e PI3K em células K56260. O envolvimento funcional do IRS1 na via de 

sinalização BCR-ABL1 foi demonstrado mais tarde utilizando o silenciamento do IRS1 

por shRNA lentiviral nas células K56261. A inibição do IRS1 reduziu a proliferação 

celular e o crescimento clonal, interrompendo a progressão do ciclo celular na fase 

G0/G1. A inibição de IRS1 também diminuiu a fosforilação de AKT, P70S6K e ERK, 

indicando inibição das vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e MAPK. A inibição do 

IRS1 não modulou a apoptose e nem a fosforilação de BCR-ABL161.  

Chapuis e colaboradores25 identificaram que a elevada expressão de 

IGF1/IGF1R resultante da produção autócrina de IGF1 e ativação constitutiva de IGF1R 

são responsáveis pela ativação de PI3K/AKT/mTOR em leucemia mieloide aguda 

(LMA). O tratamento de células primárias de LMA com inibidor de IGF1R, αIR3, 

resultou na inibição da via PI3K/AKT/mTOR em 70% dos casos de LMA com ativação 

constitutiva de PI3K25. 
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A elevada expressão de IGF1R foi também identificada em células primárias de 

leucemia linfoide crônica (LLC), sugerindo a contribuição da via de sinalização 

IGF1R/IRS para patologia da doença63. O tratamento com inibidores de IGF1R 

(AG1024, PPP) e inibidores de IGF1R/IR (OSI-906) reduziu a viabilidade de células 

primárias de LLC e induziu apoptose. A perda da atividade ou expressão de IGF1R foi 

associada com redução significativa dos níveis de fosforilação de IRS1, PI3K, AKT, 

MEK, e ERK63. 

Em tricoleucemia, ou HCL (do inglês, Hairy Cell Leukemia), Durham e 

colaboradores64 identificaram, através de sequenciamento e análise de número de 

cópias, uma nova mutação de ganho de função no IRS1 que contribuiu para a resistência 

clínica ao inibidor de BRAFV600E vemurafenibe em 1 de 53 pacientes com tricoleucemia. 

Além disso, eles observaram que o IRS1 mutado foi capaz de ativar a via de sinalização 

PI3K/AKT e fosforilar ERK1/2, levando ao crescimento celular independente de 

citocina in vitro de células Ba/F364. 

 

1.3 Inibidores farmacológicos da via de sinalização IGF1R/IRS 

 

A inibição farmacológica de IGF1R foi descrita como uma estratégia terapêutica 

potencial na LLA. Medyouf e colaboradores65 observaram que a inibição da sinalização 

de IGF1R por inibidores farmacológicos (BMS-536924 e αIR3) bloqueou o crescimento 

e a sobrevida de células primárias e de linhagens humanas leucêmicas de LLA T 

(ALLSIL e HPBALL), confirmando prévios resultados com inibidores de membros da 

via PI3K/AKT/mTOR66; 67. Além disso, ilustraram que a ativação de IGF1R estimulada 

por IGF1, contribuiu positivamente na via de sinalização PI3K/AKT/mTOR nas LLA T 

com mutação em NOTCH65. Outros estudos mostraram que o inibidor seletivo do 

IGF1R picropodophyllin (PPP) diminuiu eficientemente a viabilidade celular, a 

apoptose induzida e a interrupção do ciclo celular na fase G2/M em linhagens celulares 

de malignidades hematológicas, tais como a LLA T68 e o linfoma difuso de grandes 

células B69. 

O inibidor de tirosinoquinase GZD824 teve um efeito antitumoral em células de 

LLA pré-B, inibindo ambas as vias de sinalização SRC quinase e PI3K/AKT/mTOR, e 

as células de LLA pré-B com menor expressão de IRS1 foram mais sensíveis ao 

tratamento com GZD824. Portanto, a expressão de IRS1 poderia ser usada como um 



26 
 

biomarcador para prever a eficácia de GZD824 no tratamento de células de LLA pré-

B70.  

O inibidor OSI-906 é seletivo para os receptores tirosina quinase IGF1R e IR, e 

seu efeito antiproliferativo in vitro foi comprovado em linhagens celulares de tumores 

sólidos colorretal, mama, pulmão, pâncreas e rabdomiossarcoma71. Em neoplasias 

hematológicas, o tratamento com OSI-906 reduziu a viabilidade celular e induziu a 

apoptose em células primárias de pacientes com LLC63. Em linhagens celulares e 

células primárias de pacientes com mieloma múltiplo, o OSI-906 mostrou ter ação 

antitumoral sinérgica com bortezomibe72. O inibidor OSI-906 é interessante pela sua 

capacidade de ser altamente seletivo para dois receptores tirosina quinase, IGF1R e IR, 

e por possuir eficácia na inibição de vias de sinalização comum a ambos os receptores, 

incluindo a via PI3K/AKT/mTOR e MAPK, com consequente inibição de proliferação 

celular71. Atualmente, o OSI-906 está sendo usado em ensaios clínicos de Fase I/II/III 

que incluem pacientes com uma variedade de tumores sólidos e neoplasias 

hematológicas (www.clinicaltrials.gov). 

A inibição da sinalização das proteínas IRS ocorre quando estas estão 

fosforiladas em serina, o que causa a inibição e a degradação das proteínas IRS, 

inibindo a sua função73. NT157 foi identificado como uma droga especifica e capaz de 

inibir o IRS1 e IRS2 em neoplasias sólidas74. Reuveni e colaboradores74 demonstraram 

que, em modelos de linhagens de neoplasias sólidas, o NT157 induz a fosforilação do 

IRS1 e IRS2 em serina, resultando na sua degradação, com consequente inibição da via 

de sinalização PI3K/AKT/mTOR, redução da proliferação celular e aumento da 

apoptose. O tratamento com NT157 in vivo, inibiu significativamente o crescimento de 

tumores sólidos, como câncer de ovário e próstata74. Achados semelhantes foram 

relatados em câncer de próstata75 e osteosarcoma76. Recentemente, foi demonstrado que 

o NT157 é um agente de direcionamento duplo para inibir não apenas a IGF1R/IRS1-2, 

mas também a via de sinalização STAT3, ao exercer sua atividade anticâncer em células 

de melanoma, enquanto não mostrou efeitos sobre melanócitos normais77. O NT157 

também demonstrou efeitos anticâncer, afetando tanto as células malignas quanto seu 

microambiente no câncer colorretal através da inibição das vias de sinalização 

IGF1R/IRS1-2 e STAT3, e da inibição da expressão de citocinas pró-tumorigênicas, de 

quimiocinas e de fatores de crescimento que contribuem para tumorigênese78. Em 

neoplasias hematológicas, NT157 demonstrou diminuir a viabilidade celular em células 

de pacientes com neoplasia mieloproliferativa JAK2V617F  positivo79. 
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1.4. Justificativa do trabalho 

 

Tendo em vista a identificação da relevância das proteínas IGF1R e IRS1 na 

fisiopatologia da LLA e a dificuldade em se encontrar tratamentos eficazes para 

pacientes adultos com LLA, o nosso trabalho tem como hipótese que IGF1R/IRS1 

representa um alvo de inibição com grande potencial para o tratamento da LLA. Como 

estratégia de inibição, utilizamos o composto NT157, inibidor de IGF1R/IRS1-2, e o 

composto OSI-906, inibidor seletivo de IGF1R e IR, para estudos funcionais e de 

expressão/ativação gênica e proteica em modelos de LLA para elucidar o significado 

biológico destas proteínas na fisiopatologia da LLA. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho é investigar o efeito dos inibidores 

farmacológicos de IGF1R/IRS1-2, NT157, e de IGF1R/IR, OSI-906, na leucemia 

linfoide aguda. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

-Avaliar o efeito da inibição farmacológica de IGF1R/IRS1-2 por NT157 e de 

IGF1R/IR por OSI-906: 

✓ Em linhagens celulares de leucemia linfoide aguda: 

• Nos processos celulares de viabilidade, apoptose, proliferação, ciclo 

celular e migração; 

• Na expressão/ativação gênica e proteica das vias de sinalização 

PI3K/AKT/mTOR e MAPK. 

✓ Em células primárias de pacientes com leucemia linfoide aguda e em células 

mononucleares do sangue periférico de doadores saudáveis: 

• Na viabilidade e na apoptose celular. 

 

-Avaliar o efeito da inibição farmacológica de IGF1R/IRS1-2 por NT157: 

✓ Em um modelo de camundongos xenotransplantados com linhagem celular 

humana de leucemia linfoide aguda: 

• No fenótipo neoplásico e na sobrevida. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística 

 

3.1.1. Células hematopoiéticas normais  

 

Amostras de sangue periférico de doadores saudáveis foram coletadas de 

voluntários do laboratório de Hematologia (n=4). A mediana de idade dos controles 

normais foi de 35 anos (mínimo: 27 - máximo: 44).  

 

3.1.2. Células primárias de pacientes com LLA  

 

Amostras de sangue periférico ou medula óssea de pacientes com LLA, ao 

diagnóstico ou no momento da recidiva, foram coletadas no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP). A mediana de idade dos pacientes foi de 33 anos (mínimo: 19 - máximo: 61). Os 

pacientes foram classificados como LLA B (n=8) e LLA T (n=2). Os pacientes também 

foram classificados como BCR-ABL1 positivo (n=2) e BCR-ABL1 negativo (n=8). As 

amostras foram obtidas de medula óssea (n=4) ou sangue periférico (n=6). Para as 

amostras obtidas de medula óssea, a porcentagem de blastos na medula óssea variou de 

45% a 97% (mediana: 78%). Para as amostras obtidas de sangue periférico a 

porcentagem de blastos no sangue periférico variou de 45% a 98% (mediana: 82%). As 

características clínicas dos pacientes incluídos no estudo estão detalhadas na Tabela 1. 

A utilização das amostras foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-

USP (ANEXO A).  

 

As amostras dos pacientes com LLA e dos doadores saudáveis foram submetidas 

à separação por gradiente, utilizando Ficoll-Hypaque (Sigma, St.Louis, MO, EUA) para 

a obtenção das células mononucleares, seguida de lise de hemácias com tampão 

contendo cloreto de amônio. Em seguida, as células foram ressuspendidas em meio 

RPMI, acrescido de 1% de penicilina/estreptomicina, enriquecido com 30% de SBF, 

IL7 (100 ng/mL), IL3 (30 ng/mL), SCF (30 ng/mL) e FLT3L (100 ng/mL), plaqueadas 

na ausência ou na presença de NT157 (0,4; 0,8 e 1,6 µM) e de OSI-906 (1, 5, 10 e 20 

µM) por 72 horas, e submetidas aos ensaios de viabilidade celular e apoptose.  
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3.2. Linhagens celulares  

 

Neste estudo, foram utilizadas as linhagens celulares humanas de LLA T (Jurkat 

e MOLT-4) e de LLA B (Namalwa e Raji). As linhagens celulares de leucemia linfoide 

aguda foram adquiridas da ATCC (ATCC, Philadelphia, PA, USA). As células foram 

autenticadas utilizando-se a técnica de Short Tandem Repeat (STR) e testadas para a 

presença de micoplasma. O cultivo foi realizado em meio RPMI, acrescido de 1% de 

penicilina/estreptomicina e enriquecido com 10% de soro bovino fetal (SBF). As células 

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

 

3.3. Inibidores farmacológicos 

 

O composto NT157 foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Alexander Levitzki 

(Unidade de Sinalização Celular, Departamento de Química Biológica, Universidade 

Hebraica de Jerusalém, Jerusalém, Israel) para a realização de testes iniciais, e 

posteriormente foi adquirido comercialmente de Sun-Shinechem (Sun-Shinechem, 

Wuhan, HB, China). O OSI-906 foi obtido da Selleckchem (Selleck Chemicals, 

Tabela 1. Características clínicas e laboratoriais dos pacientes com leucemia linfoide aguda  

Parâmetros Número 

Pacientes com LLA 

    Diagnóstico 

    Recidiva 

10 

7 

3 

Amostra 

    Medula óssea, % blastos [mediana (intervalo)] 

    Sangue periférico, % blastos [mediana (intervalo)] 

 

78% (45 - 97) 

82% (45 - 98%) 

Gênero 

    Masculino   

    Feminino 

 

8 

2 

Idade, anos [mediana (intervalo)] 33 (19 - 61) 

Imunofenotipagem 

    LLA T 

    LLA B 

 

2 

8 

BCR-ABL1 

    Positivo 

    Negativo 

 

3 

7 
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Houston, TX, EUA). Ambos os inibidores foram dissolvidos em DMSO (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e armazenados em soluções estoque de 10 mM (a 

concentração final de DMSO foi inferior a 0,02% em volume). Experimentos utilizando 

diferentes doses e tempos de exposição às drogas foram realizados para a definição das 

condições de tratamento para cada experimento proposto.  

 

3.4. Ensaios funcionais 

 

3.4.1. Avaliação da viabilidade celular  

 

A viabilidade celular foi avaliada através do ensaio de metabolização de 

methylthiazoltetrazolium (MTT). Para o tratamento, células Jurkat, MOLT-4, Namalwa 

e Raji foram submetidas à privação de SBF por quatro horas e após este período, 1x104 

células/poço foram cultivadas em placas de 96 poços na ausência (Ø) e na presença de 

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

906 nas concentrações (1, 5, 10 e 20 µM). Após os períodos de tratamento (24, 48 e 72 

horas), foram adicionados 10µL de uma solução de MTT (5 mg/mL) aos poços e as 

placas foram incubadas à 37ºC por 4 horas. Para interromper a reação, foram 

adicionados 100µL de 0,1N HCl em isopropanol. A avaliação da proliferação foi 

realizada pela mensuração da absorbância à 570nm por espectrofotometria. Os valores 

de IC50 foram calculados por meio de regressão não linear, utilizando-se o software 

CalcuSyn (Biosoft, Ferguson, MO, EUA). 

 

3.4.2. Avaliação da apoptose 

 

A indução da apoptose foi verificada através do ensaio de apoptose por 

citometria de fluxo, utilizando anexina V conjugada com FITC ou APC e iodeto de 

propídio (PI) e confirmada pela avaliação da atividade da caspase 3 através de Western 

Blot. Células Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji foram cultivadas em placas de 24 poços 

na ausência (Ø) e na presença de NT157 (0,2; 0,4; 0,8 e 1,6 µM) ou de OSI-906 (1; 5 e 

10 µM) por 24, 48 e 72 horas. Após tratamento, as células foram lavadas com PBS e 

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

V. As amostras foram incubadas por 15 minutos na ausência de luz em temperatura 

ambiente e analisadas em equipamento FACSCalibur (BD Bioscience, San Jose, CA, 
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EUA). Para cada amostra, foram adquiridos dez mil eventos. As análises foram 

realizadas com o software FlowJo (Treestar, Inc., San Carlos, CA, EUA). Em paralelo, 

o extrato total das células foram obtidos e submetidos a western blotting com anticorpo 

específico para Caspase 3 (#9665 - Cell Signaling Technology, Danvers, MA, EUA). 

 

3.4.3. Avaliação da proliferação celular  

 

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

Células Jurkat e Namalwa foram tratadas com NT157 (Ø; 0,2; 0,4; 0;8; 1,6 e 3,2 µM) e 

com OSI-906 (Ø; 1; 5; 10 e 20 µM) por 24 horas, fixadas com etanol 70% e 

armazenadas em freezer -20ºC. O ensaio de marcação com o antígeno Ki67 foi 

realizado de acordo com a orientação do fabricante (Ki-67 FITC clone B56; BD 

Bioscience, San Jose, CA, EUA) e a média da intensidade de fluorescência foi obtida 

através do aparelho FACSCalibur (BD Bioscience, San Jose, CA, EUA). Isótopo IgG 

foi utilizado como controle negativo. 

 

3.4.4. Análise do ciclo celular 

 

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

iodeto de propídeo (BD Cycletest™ Plus DNA Reagent Kit, BD Bioscience, San Jose, 

CA, EUA) de acordo com orientações do fabricante. Células Jurkat e Namalwa foram 

submetidas aos tratamentos com NT157 (Ø; 0,2; 0,4 e 0,8 µM) e com OSI-906 (Ø; 1; 5; 

10 µM) por 24 horas. A porcentagem de células em cada fase do ciclo foi adquirida por 

mensuração do conteúdo de DNA celular em aparelho FACSCalibur (BD Bioscience, 

San Jose, CA, EUA) e analisada através do software FlowJo (Treestar, Inc., San Carlos, 

CA, EUA).   

 

 

3.4.5. Avaliação da migração celular 

 

Os experimentos de migração celular foram realizados na King´s College 

London sob a supervisão da Prof. Dra. Anne J. Ridley através do financiamento do 

Programa Fórmula de Bolsas de Mobilidade Internacional Santander Universidades  

2015. Para avaliação da capacidade de migração celular, Jurkat e Namalwa foram 



35 
 

tratadas na ausência (Ø) e na presença de NT157 (0.4 µM) ou de OSI-906 (10 µM) 

durante 24 ou 48 horas. Após o tratamento, as células foram plaqueadas (1x105 células 

por poço) em placas de 24 poços previamente revestidas com 10 μg/mL de fibronectina 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) por 2 horas. A migração celular foi acompanhada 

por microscopia time-lapse e uma série de imagens foram adquiridas, 1 foto a cada 1,5 

minutos por 3 horas para Jurkat e a cada 5 minutos por 5 horas para Namalwa, em 

condições atmosféricas (37ºC, 5% CO2 ), usando um software Metamorph (Molecular 

Devices, Wokingham, Reino Unido) em um microscópio Nikon Eclipse TE2000 com 

objetivas de 10x ou 20x. As imagens em time-lapse da duração do experimento foram 

exibidas como um filme e as células foram rastreadas usando a ferramenta Manual 

Tracking do software ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij). A distância acumulada 

percorrida e a velocidade das células foram obtidas da média de pelo menos 30 células 

para cada condição. 

 

3.5. Ensaios moleculares 

 

3.5.1. Avaliação do perfil de expressão gênica por PCR array 

 

RNA total de células Jurkat tratadas ou não com NT157 0,8 µM por 24 horas foi 

isolado utilizando Trizol (Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA). Para mensurar a 

quantidade e qualidade do RNA, alíquotas de 2µL de cada amostra foram submetidas à 

leitura da densidade ótica a 260nm (DO260) pelo espectrofotômetro NanoVue (GE 

Healthcare, Little Chalfont, Reino Unido). Apenas amostras apresentando razão 

A260/A280 entre 1,7 e 2,0 foram utilizadas. O DNA complementar (cDNA), foi 

sintetizado a partir de 1 µg do RNA total, utilizando kit High-Capacity cDNA Archive 

Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA).  

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

específicas para a determinação do perfil de expressão de genes relacionados à via de 

sinalização MAPK  (Human MAP Kinase Signaling Pathway RT² ProfilerTM PCR array 

kit - #PAHS-061A; SA Biosciences, Frederick, MD, EUA) de acordo com as instruções 

do fabricante. As placas são constituídas por 96 poços, incluindo 12 controles de 

qualidade da reação e 84 genes de interesse. A amplificação das amostras foi realizada 

em equipamento ABI 7500 Sequence Detector System (Life Technologies, Carlsbad, 

CA, EUA). Os dados obtidos no PCR array foram analisados em uma plataforma online 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR776BR778&biw=1366&bih=635&q=Carlsbad+Calif%C3%B3rnia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmqSInPVeIAsYtMyvO0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUA_pIQXEQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi228_C3cvbAhWKgJAKHUIRBP4QmxMIvQEoATAO
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR776BR778&biw=1366&bih=635&q=Foster+City+Calif%C3%B3rnia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyzMkuUuIAsYtMi020tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUAcxXrNkQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwib3veN3cvbAhUCIpAKHfrJBGAQmxMIswEoATAS
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR776BR778&biw=1366&bih=635&q=Carlsbad+Calif%C3%B3rnia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmqSInPVeIAsYtMyvO0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUA_pIQXEQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi228_C3cvbAhWKgJAKHUIRBP4QmxMIvQEoATAO
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR776BR778&biw=1366&bih=635&q=Carlsbad+Calif%C3%B3rnia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmqSInPVeIAsYtMyvO0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUA_pIQXEQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi228_C3cvbAhWKgJAKHUIRBP4QmxMIvQEoATAO
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disponibilizada pela empresa que forneceu as placas. Os níveis de RNA mensageiro 

foram normalizados em relação aos níveis de expressão das amostras não tratadas e para 

a determinação dos genes modulados adotou-se um fold-change de ≥ 2.  

 

3.5.2. Avaliação da expressão gênica por PCR quantitativo 

 

Para validar a modulação da expressão gênica identificada pelo PCR array, 

realizou-se PCR quantitativo (PCRq) para os principais genes alterados, nas linhagens 

Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji tratadas ou não com NT157 0,8 µM ou OSI-906 20 

µM por 24 horas. Foram realizados cinco experimentos independentes, extração de 

RNA total e transcrição em cDNA. As amostras foram amplificadas no equipamento 

ABI 7500 Sequence Detector System (Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) com 

iniciadores específicos para CDKN1A, FOS, JUN e o endógeno HPRT1. As sequências 

dos iniciadores estão descritas na Tabela 2. A quantificação relativa da expressão dos 

genes de interesse foi calculada utilizando-se a fórmula 2-∆∆CT. 

 

Tabela 2. Sequência dos iniciadores utilizados para validação do PCR array 

Genes-Alvo Sequência de iniciadores (5’ - 3’) 

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

RW: 5’ GCC GGC GTT TGG AGT GGT AG 3’ 

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

RW: 5’ CTT CTC CTT CAG CAG GTT GG 3’ 

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

RW: 5’ GTT TGC AAC TGC TGC GTT AG 3’ 

HPRT1 
FW: 5’ GAA CGT CTT GCT CGA GAT GTG A 3’ 

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

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR776BR778&biw=1366&bih=635&q=Carlsbad+Calif%C3%B3rnia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmqSInPVeIAsYtMyvO0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUA_pIQXEQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi228_C3cvbAhWKgJAKHUIRBP4QmxMIvQEoATAO
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3.5.3. Análise da expressão e ativação proteica por western blotting 

 

Células Jurkat e Namalwa foram tratadas ou não com NT157 0.8 µM e com 

OSI-906 20 µM por 1, 4, 8, 12, 24 e 48 horas e submetidas a avaliação da expressão e 

ativação proteica. Após o tratamento, o precipitado celular contendo 5x106 células foi 

submetido a extração de proteína e quantificação. Ao produto do extrato total proteico, 

foi adicionado tampão de Laemmli contendo 100 mmol/L de ditiotreitol (DTT, Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, EUA). Em seguida, as proteínas foram submetidas à 

eletroforese em gel de poliacrilamida 8% -SDS-PAGE em aparelho de eletroforese 

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

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

aparelho de transferência Mini-Protean (Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA, EUA). 

A ligação dos anticorpos às proteínas não-específicas foi reduzida por pré-incubação da 

membrana por pelo menos 1 hora com tampão de bloqueio. A membrana de 

nitrocelulose foi então incubada com anticorpos específicos diluídos em tampão de 

bloqueio por 12 horas a 4°C e então lavadas três vezes com solução basal (10 mmol/L 

de Tris, 150 mmol/L de NaCl, e 0.02% de Tween 20). Após este período, realizou-se 

incubação com anticorpos secundários e as membranas foram reveladas, utilizando-se o 

kit SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrate System (Thermo Fisher 

Scientific, San Jose, CA, EUA) e Gel Doc XR+ system (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA). 

Os anticorpos utilizados estão listados na Tabela 3. A intensidade de expressão proteica 

foi normalizada pela expressão da proteína endógena actina, e a intensidade da 

fosforilação proteica, através da expressão da proteína total correspondente. As imagens 

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

Empresa Proteína alvo Número de catálogo 

Santa Cruz Biotechnology  

 (Santa Cruz, CA, EUA) 

p-IRS1 

p-P70S6K 

P70S6K 

γH2AX 

sc-17195 

sc-7984-R 

sc-8418 

sc-517348 

 

Cell Signaling Technology 

 (Danvers, MA, EUA) 

p-IGF1R 

IGF1R 

IRS1 

p-AKT1/2/3 

AKT1/2/3 

p-mTOR 

mTOR 

p-4EBP1 

4EBP1 

#3918 

#9750 

#3407 

#4060 

#4685 

#2971 

#2972 

#9455 

#9452 

 

Life Technologies 

 (Carlsbad, CA, EUA) 

p-ERK1/2T183/Y185 

ERK1/2 

700012 

44-654G 

Novus Biologicals 

 (Littleton, CO, EUA) 
Actina NB600-501H 

 

 

3.6. Padronização de um modelo de camundongos xenotransplantados com 

linhagem celular humana de LLA T (CEM) 

 

3.6.1. Animais  

 

Para a padronização do modelo murino, foram utilizados oito camundongos 

fêmeas NSG, com idade entre 11 e 12 semanas. Os animais foram fornecidos pelo 

Laboratório de Estudos Experimentais em Animais (LEEA) do Hemocentro de Ribeirão 

Preto. Durante os experimentos, os animais foram alojados em racks ventiladas de 

pressão positiva, mantidos em grupos com quatro indivíduos em caixas com dimensões 

de 10x30 cm, forradas com maravalha. A limpeza das caixas foi realizada de duas a três 

vezes por semana e o regime alimentar, composto por água e ração autoclavadas à 

vontade. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com o protocolo aprovado 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR776BR778&q=novus+biologicals+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sEw3N48vU-IEsdMtcorTtDQyyq30k_NzclKTSzLz8_Tzi9IT8zKrEkGcYqv0xKKizGKgcEYhANYydFhDAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYtce0ltbbAhVJvJAKHT6qAnUQmxMIogEoATAS
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pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(CEUA 046/2017) - ANEXO B. 

 

3.6.2. Geração de células CEM expressando luciferase 2  

 

O modelo de xenotransplante de células CEM em camundongos NSG foi 

previamente descrito por Correia e colaboradores80, no entanto, relevantes alterações 

foram realizadas. Neste trabalho, optou-se por transformar as células, incorporando o 

gene da luciferase (Luc2), para possibilitar o acompanhamento da leucemogênese 

através da leitura da bioluminescência. O vetor lentiviral contendo o gene da luciferase 

(pMSCV-Luc2-T2A-Puro) foi gentilmente cedido pelo Dr. Lucas Eduardo Botelho de 

Souza do Hemocentro de Ribeirão Preto81. 

Para a transdução, 2x105 células da linhagem CEM foram incubadas com 6 

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

quatro horas, após 60 minutos de centrifugação a 800g. Após o período de incubação, as 

células foram centrifugadas e ressuspendidas em 500 µL de meio RPMI suplementado 

com 10% de SBF e incubadas por um período de 48 horas em placa de 24 poços. Após 

48 horas, deu-se início ao período de seleção das células transduzidas, através da adição 

de antibiótico puromicina (1µg/ml) por 15 dias. Ao final da seleção, a bioluminescência 

das células CEM (agora denominadas CEMLuc2)
 foi avaliada in vitro por processamento 

de imagem baseado em bioluminescência (PIBB). As células CEMLuc2 (1x107 células por 

criotubo) foram criopreservadas em freezer à -80ºC. 

 

3.6.3. Processamento de imagem baseado em bioluminescência  

 

A aquisição da bioluminescência foi realizada através do equipamento IVIS 

Lumina System (Perkin Elmer, Walthan, MA, EUA). Para a avaliação in vitro, foram 

utilizadas seis diferentes concentrações de células CEMLuc2 (1x104, 2x104, 4x104, 6x104, 

8x104 e 10x104). Aos poços contendo as células, adicionou-se enzima D-luciferina 

(Perkin Elmer, Walthan, MA, EUA) a uma concentração final de 150 µg/mL.  

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

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

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

oxigênio) e foram posicionados no equipamento IVIS Lumina System (Perkin Elmer, 
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Walthan, MA, EUA). Durante o período da captura das imagens, a sedação foi mantida 

por exposição constante ao isoflurano (1,5%).  

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

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

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

region of interest), disponibilizada pelo software Living Image 3.0. A intensidade é 

contabilizada como fluxo de fótons e expressa em fótons/s. 

 

3.6.4. Xenotransplante  

 

Células CEMLuc2 foram descongeladas 15 dias antes da injeção e expandidas em 

meio RPMI, suplementado com 10% de SBF e puromicina (1µg/ml) para manter a 

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

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

camundongos por via endovenosa, através da veia caudal. Os camundongos foram 

pesados no dia do transplante, que foi considerado como D0. Nos dias D+6, D+12 e 

D+18, os animais foram novamente pesados e submetidos à avaliação da 

bioluminescência in vivo para acompanhar a leucemogênese. Todos os animais foram 

mantidos para análise de sobrevida.   

 

3.7. Experimento piloto para o tratamento com NT157 in vivo 

 

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

recebeu injeção de células CEMLuc2 para indução da leucemia. Os animais foram 

acompanhados através da avaliação da bioluminescência in vivo, nos dias D+6, D+13, 

D+20 e D+27. No dia D+1 os animais foram divididos em dois grupos para tratamento 

com NT157 (50 mg/kg de NT157 diluído em 2-Hidroxipropil Beta-Ciclodextrina 20%) 

ou veículo. O tratamento foi realizado diariamente, por injeção intraperitoneal até a data 

do sacrifício. Para a avaliação da sobrevida, os animais foram acompanhados até 

apresentarem problemas para excreção de urina e fezes e/ou problemas de locomoção 

ou alimentação.  
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3.8. Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Instat 5 

(GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, EUA). Os testes t de Student e ANOVA com 

pós-teste Bonferroni foram empregados, conforme apropriado. A sobrevida dos 

camundongos foi descrita através da curva de Kaplan Meier. Valores de p<0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos.  
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4. RESULTADOS  

 

4.1. A inibição farmacológica de IGF1R/IRS1 por NT157 e de IGF1R/IR por OSI-

906 reduzem a viabilidade em linhagens celulares de LLA 

 

Inicialmente, investigamos os aspectos funcionais de linhagens celulares de LLA 

T (Jurkat e MOLT-4) e LLA B (Namalwa e Raji) tratadas ou não com o inibidor 

farmacológico de IGF1R/IRS1-2, NT157, a 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 μM, por 24, 48 e 72 

horas. Após a exposição ao fármaco, avaliamos o impacto da inibição farmacológica 

sobre a viabilidade celular submetendo as linhagens ao ensaio de MTT. Para cada 

condição, as análises foram realizadas em sextuplicatas e pelo menos três experimentos 

independentes foram realizados para cada tempo de tratamento. 

NT157 reduziu significativamente a viabilidade celular de Jurkat, MOLT-4, 

Namalwa e Raji; o tempo e a dose de tratamento necessários para a redução da 

viabilidade variou para cada linhagem celular (Figura 2A-D). NT157, por 72 horas, nas 

doses de 0,4 a 3,2 µM, reduziu significativamente a viabilidade celular nas 4 linhagens 

celulares avaliadas. As menores doses e tempos de tratamento necessários para 

induzirem redução significativa da viabilidade celular foram obervadas para a linhagem 

Jurkat (Figura 2A). A viabilidade das células Raji foi significativamente reduzida 

somente após 72 horas de tratamento com NT157 (Figura 2D). Utilizando uma análise 

de regressão não-linear, a IC50 para citotoxicidade de Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji 

às 72 horas de tratamento foi de 0,3; 0,9; 1,8 e 1,9 uM, respectivamente (Figura 2E). 
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Figura 2. NT157, inibidor de IGF1R/IRS1-2, reduz a viabilidade celular de linhagens celulares 

de LLA. A viabilidade celular das linhagens (A) Jurkat, (B) MOLT-4 (C) Namalwa e (D) Raji foi 

determinada pelo ensaio de methylthiazoltetrazolium (MTT) após 24 horas, 48 horas e 72 horas de 

incubação na ausência (ø = controle) ou na presença de NT157 (0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM). Os 

resultados estão representados como média ± DP de pelo menos três experimentos independentes; 

*p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 para células tratadas com NT157 versus células não tratadas, teste 

ANOVA e pós-teste Bonferroni. (E) Tabela dos valores de IC50
 encontrados para cada linhagem 

testada após 72 horas de tratamento com NT157. 

 

Investigamos também a viabilidade celular destas linhagens tratadas ou não com 

o inibidor farmacológico de IGF1R/IR, OSI-906, a 1, 5, 10 e 20 μM, por 24, 48 e 72 

horas. Após a exposição ao fármaco, a viabilidade celular foi significativamente 

reduzida em relação ao controle em todas as doses testadas nas linhagens Jurkat, 
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MOLT-4 e Namalwa (Figura 3A-C). A viabilidade das células Raji, tratadas com OSI-

906 foi significativamente reduzida somente nas doses de 10 e 20 µM (Figura 3D). 

Altas doses de OSI-906 foram necessárias para induzir a citotoxicidade; a IC50 de 

Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji às 72 horas de tratamento foram de 9, 30, 30, e 28 

µM, respectivamente (Figura 3E). 

 

 
Figura 3. OSI-906, inibidor de IGF1R/IR, reduz a viabilidade de linhagens celulares de LLA. A 

viabilidade das linhagens (A) Jurkat, (B) MOLT-4 (C) Namalwa e (D) Raji foi determinada pelo 

ensaio de methythiazoletetrazolium (MTT) após 24 horas, 48 horas e 72 horas de incubação na 

ausência (ø = controle) ou na presença de OSI-906 (1, 5, 10 e 20 μM). Os resultados são representados 

como média ± DP de pelo menos três experimentos independentes; *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

para células tratadas com OSI-906 versus células não tratadas; teste ANOVA e pós-teste Bonferroni. 

(E) Tabela dos valores de IC50
 encontrados para cada linhagem testada após 72 horas de tratamento 

com OSI-906. 
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4.2 O inibidor farmacológico NT157, mas não o OSI-906, induz a apoptose e 

clivagem de caspase 3 em linhagens celulares de LLA 

 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de viabilidade celular, procuramos 

avaliar se estes efeitos poderiam ser secundários a um aumento das taxas de apoptose. 

Para isso, as células Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji tratadas ou não com NT157 (0,2; 

0,4; 0,8 e 1,6 µM) por 24, 48 e 72 horas foram submetidas à análise de apoptose através 

da avaliação de anexina V conjugada com FITC ou APC e iodeto de proprídio (PI) por 

citometria de fluxo. Para cada condição, as análises foram realizadas em triplicatas e 

pelo menos três experimentos independentes foram realizados para cada tempo de 

tratamento. 

Nas células Jurkat, a inibição farmacológica de IGF1R/IRS1 por NT157 

aumentou significativamente a porcentagem de células apoptóticas (anexina V 

positivas) em relação ao controle nas concentrações 0,8 e 1,6 µM de NT157 nos três 

tempos de tratamento, e as médias das porcentagens foram de 50 e 59% em 24 horas, 72 

e 79% em 48 horas, e 78 e 87% em 72 horas de tratamento (Figura 4A). Nas células 

MOLT-4, o tratamento com NT157 aumentou significativamente a porcentagem de 

células apoptóticas nas doses 0,8 e 1,6 µM nos tempos de 48 e 72 horas, e as médias das 

porcentagens foram de 38 e 89% em 48 horas, e 59 e 95% em 72 horas de tratamento 

(Figura 4B). Nas células Namalwa, o tratamento com NT157 aumentou 

significativamente a porcentagem de células apoptóticas em relação ao controle na 

concentração 1,6 µM nos três tempos de tratamento, e as médias das porcentagens 

foram de 29%, 40% e 41% após 24, 48 e 72 horas de tratamento (Figura 4C). Nas 

células Raji, o tratamento com NT157 aumentou significativamente a porcentagem de 

células apoptóticas em relação ao controle apenas na concentração 1,6 µM com 48 

horas de tratamento (40% de células apoptóticas) (Figura 4D). 
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Figura 4. NT157, inibidor de IGF1R/IRS1-2, induz apoptose nas linhagens celulares de LLA. A 

apoptose foi analisada através da avaliação de anexina V/PI por citometria de fluxo nas linhagens 

celulares (A) Jurkat, (B) MOLT-4, (C) Namalwa e (D) Raji após 24 horas, 48 horas e 72 horas de 

incubação na ausência (ø = controle) ou na presença de NT157 (0,2; 0,4; 0,8 e 1,6 µM). Um dot plot 

representativo de um experimento é ilustrado para cada linhagem estudada. A porcentagem (%) de 

células apoptóticas (anexinaV+/PI- e anexina V+/PI+) foi comparada entre as células controles (ø) e 

tratadas com NT157 em diferentes doses e tempos, e está representada pelos gráficos de barra; 

*p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001 para células tratadas versus não tratadas; Teste ANOVA e pós-teste 

Bonferroni.  
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Avaliamos também a apoptose das linhagens celulares de LLA tratadas com o 

OSI-906, inibidor dos receptores IGF1R/IR. Para isso, células Jurkat, MOLT-4, 

Namalwa e Raji tratadas ou não com OSI-906 (1, 5, e 10 µM) por 24, 48 e 72 horas 

foram submetidas à análise de apoptose através da avaliação de anexina V conjugada 

com FITC ou APC e iodeto de proprídio (PI) por citometria de fluxo. Para cada 

condição, utilizaram-se triplicatas e pelo menos três experimentos independentes para 

cada tempo de tratamento.  

O inibidor farmacológico de IGF1R/IR, OSI-906, aumentou significativamente a 

apoptose apenas em células Jurkat, na dose de 10 µM, após 48 horas de tratamento; a 

média de células apoptóticas foi 18% (Figura 5A). OSI-906 não induziu apoptose de 

células MOLT-4, Namalwa e Raji em todas as doses e tempos testados (Figura 5B-D). 

O tratamento com OSI-906 1 e 10 µM por 24 horas reduziu significativamente a 

porcentagem de células Raji Anexina V positivas se comparadas ao controle (Figura 

5D). 
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Figura 5. OSI-906, inibidor de IGF1R/IR, induz apoptose na linhagem celular Jurkat apenas na 

maior dose testada, e não induz a apoptose nas linhagens MOLT-4, Namalwa e Raji. A apoptose 

foi analisada através da avaliação de anexina V/PI por citometria de fluxo nas linhagens celulares (A) 

Jurkat, (B) MOLT-4, (C) Namalwa e (D) Raji após 24 horas, 48 horas e 72 horas de incubação na 

ausência (ø = controle) ou na presença de OSI-906 (1, 5 e 10 µM). Um dot plot representativo de um 

experimento é ilustrado para cada linhagem estudada. A porcentagem (%) de células apoptóticas 

(anexinaV+/PI- e anexina V+/PI+) foi comparada entre as células controles (ø) e tratadas com OSI-906 

em diferentes doses e tempos, e está representada pelos gráficos de barra; *p<0.05 e **p<0.01 para 

células tratadas versus não tratadas; Teste ANOVA e pós-teste Bonferroni. 
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Para confirmar os resultados obtidos por citometria de fluxo, avaliamos através 

de Western blotting, a clivagem de caspases 3, 8 e 9 após 48 horas de exposição ao 

composto NT157 em diferentes concentrações. O tratamento com NT157 promoveu 

clivagem da caspase 3 nas quatro linhagens célulares testadas, e clivagem das caspases 

8 e/ou 9 de forma diferente em cada linhagem, indicando a indução da apoptose em 

células Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Tratamento com NT157, inibidor de IGF1R/IRS1-2, provoca aumento de clivagem de 

caspase 3 nas linhagens celulares de LLA. Western blotting para análise dos níveis de caspases 3, 8 e 9 

(total e clivada) em extratos proteicos de células Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji após 48 horas de 

incubação na ausência (ø = controle) ou na presença de NT157 (0,2; 0,4; 0,8 e 1,6 µM); membranas 

foram incubadas com anticorpos para a detecção das respectivas proteínas e da actina, e reveladas com o 

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

Adicionalmente, avaliamos a clivagem de caspase 3 após 48 horas de exposição 

ao OSI-906 em diferentes concentrações. O tratamento com OSI-906 não promoveu 

clivagem da caspase 3 em nenhuma das quatro linhagens celulares testadas (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Tratamento com OSI-906, inibidor de IGF1R/IR, não provoca clivagem de caspase 3 

em linhagens celulares de LLA. Western blotting para análise dos níveis de caspases 3 (total e 

clivada) em extratos proteicos de células Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji após 48 horas de incubação 

na ausência (ø = controle) ou na presença de OSI-906 (1, 5, 10 e 20 µM); membranas foram incubadas 

com anticorpos para a detecção das respectivas proteínas e da actina, e reveladas com o reagente 

SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrate e o sistema Gel Doc XR+. 
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4.3 Os tratamentos com NT157 e OSI-906 reduzem a proliferação e atrasam a 

progressão do ciclo celular em linhagens celulares de LLA  

 

Escolhemos uma linhagem de LLA T (Jurkat) e uma de LLA B (Namalwa) para 

darmos seguimentos aos ensaios funcionais e de expressão/ativação proteica, pois os 

experimentos de viabilidade celular e apoptose revelaram que estas foram as linhagens, 

em cada subgrupo da doença, que melhor responderam aos inibidores farmacológicos 

utilizados. 

Para continuarmos à avaliação dos efeitos celulares do tratamento com NT157, 

realizamos a análise de proliferação celular através da marcação para Ki-67. As células 

Jurkat e Namalwa foram tratadas ou não com NT157 a 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 μM por 

24 horas. O tratamento com NT157 reduziu significativamente a proliferação de células 

Jurkat a partir da dose de 0,8 µM, sendo que na dose de 3,2 µM a proliferação foi 

reduzida em mais de 50% (p˂0.001). NT157 reduziu drasticamente a proliferação de 

células Namalwa desde a dose 0,2 µM (p<0.01), sendo que a partir da dose 0,8 µM a 

proliferação foi reduzida em mais de 50% (p˂0.001) (Figura 8A). 

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

celular, as células Jurkat e Namalwa foram submetidas ao tratamento com NT157 nas 

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

µM não foram utilizadas para a avaliação do ciclo celular, pois os experimentos de 

viabilidade celular e apoptose revelaram um significativo número de células mortas 

nestas concentrações, o que poderia interferir na marcação com iodeto de propídeo. A 

avaliação foi realizada apenas após 24 horas de tratamento, visto que alterações no ciclo 

celular antecedem os eventos celulares já avaliados, não sendo ideal avaliá-lo em 

períodos mais tardios. 

Em ambas as linhagens celulares analisadas, o tratamento com o NT157 resultou 

em uma parada da progressão do ciclo celular. Em Jurkat, o tratamento na dose de 0,8 

µM provocou um aumento significativo na percentagem de células na fase S (p˂0.01), 

sugerindo uma parada no ciclo celular em S, que corresponde à fase de replicação do 

DNA. Em Namalwa, os tratamentos com as doses 0,4 e 0,8 µM provocaram redução 

significativa na percentagem de células na fase G2/M (p<0.05) e um forte acúmulo de 

células na fase G0/G1 (p<0.001), na qual se encontra o principal ponto de checagem para 

a integridade do DNA82 (Figura 8B).  
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Figura 8. O NT157, inibidor de IGF1R/IRS1-2, reduz a proliferação e atrasa a progressão do ciclo 

celular em células de leucemia linfoide aguda. (A) A média de intensidade de fluorescência (M.I.F.) 

de Ki-67 foi determinada por citometria de fluxo em células Jurkat e Namalwa incubadas na ausência (ø) 

ou na presença de NT157 (0,2; 0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 µM) por 24 horas e um histograma é ilustrado. A 

M.I.F. de Ki-67 foi normalizada pelas respectivas células controle e os resultados são apresentados como 

média ± DP de pelo menos três experimentos independentes. (B) A progressão do ciclo celular foi 

determinada pelo kit BD Cycletest™ Plus DNA Reagent em células Jurkat e Namalwa incubadas na 

ausência (ø) ou na presença de NT157 (0,2; 0,4 e 0,8 µM) por 24 horas. Um histograma representativo 

para cada condição é ilustrado. Os gráficos de barra representam a média ± DP das percentagens de 

células em G0/G1, S e G2/M após tratamento de pelo menos três experimentos independentes. Os valores 

de p estão indicados nos gráficos; *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001 para células tratadas com NT157 

versus células não tratadas; Teste ANOVA e pós-teste Bonferroni. 
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Adicionalmente, realizamos a análise de proliferação celular através da 

marcação para Ki-67 nas células Jurkat e Namalwa após tratamento com OSI-906 a 1, 5, 

10 e 20 μM por 24 horas. O tratamento com OSI-906 reduziu significativamente a 

proliferação celular de Jurkat na dose de 20 µM (p˂0.01), e de Namalwa nas doses de 

10 e 20 µM (p˂0.01) (Figura 9A).  

Para verificarmos os efeitos do tratamento com OSI-906 na progressão do ciclo 

celular, as células Jurkat e Namalwa foram tratadas ou não com OSI-906 em diferentes 

concentrações (1, 5 e 10 µM) por 24 horas. A dose de 20 µM não foi utilizada para a 

avaliação do ciclo celular, pois os experimentos de viabilidade celular revelaram uma 

significativa redução no número de células viáveis nesta concentração, o que poderia 

interferir na marcação com iodeto de propídeo.  

Nas células Jurkat, a inibição de IGF1R/IR por OSI-906 não demonstrou 

diferença significativa na progressão do ciclo celular em relação ao controle nas 

concentrações testadas de OSI-906 por 24 horas de tratamento. Entretanto, nas células 

Namalwa, o tratamento provocou acúmulo significativo na percentagem de células na 

fase G0/G1 (p<0.01) e consequente redução de células na fase G2/M (p<0.05) em relação 

ao controle (Figura 9B), o que sugere atraso na progressão do ciclo celular. 

 

Os resultados da análise de proliferação celular em Jurkat e Namalwa foram 

condizentes com os resultados obtidos na análise do ciclo celular destas linhagens 

quando tratadas com o NT157 e com o OSI-906. 
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Figura 9. O OSI-906, inibidor de IGF1R/IR, reduz a proliferação e atrasa a progressão do ciclo 

celular em células de leucemia linfoide aguda. (A) A média de intensidade de fluorescência (M.I.F.) 

de Ki-67 foi determinada por citometria de fluxo em células Jurkat e Namalwa incubadas na ausência 

(ø) ou na presença de OSI-906 (1, 5, 10 e 20 µM) por 24 horas e um histograma é ilustrado. A M.I.F. 

de Ki-67 foi normalizada pelas respectivas células controle e os resultados são apresentados como 

média ± DP de pelo menos três experimentos independentes. (B) A progressão do ciclo celular foi 

determinada pelo kit BD Cycletest™ Plus DNA Reagent em células Jurkat e Namalwa incubadas na 

ausência (ø) ou na presença de NT157 (1, 5 e 10 µM) por 24 horas. Um histograma representativo para 

cada condição é ilustrado. O gráfico de barra representa a média ± DP das percentagens de células em 

G0/G1, S e G2/M após tratamento de pelo menos três experimentos independentes. Os valores de p 

estão indicados nos gráficos; *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001 para células tratadas com OSI-906 

versus células não tratadas; Teste ANOVA e pós-teste Bonferroni. 
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4.4 Os inibidores farmacológicos NT157 e OSI-906 reduzem a migração de células 

Jurkat 

 

Uma complicação clínica recorrente em pacientes com LLA é a infiltração de 

células leucêmicas em alguns órgãos, como baço, fígado e sistema nervoso central 

(SNC)7. Proteínas das vias de sinalização ativadas por IGF1R/IRS participam da 

mobilidade celular83. Desta forma, investigamos os efeitos de NT157 e de OSI-906 na 

migração das células Jurkat e Namalwa. Após o tratamento com NT157 a 0,4 µM e 

OSI-906 10 µM por 24 horas, células Jurkat foram semeadas em uma monocamada de 

fibronectina e imagens foram adquiridas por microscopia de time-lapse a cada 1,5 

minutos por 3 horas, em condições atmosféricas (37ºC, 5% CO2). Ambos os inibidores 

reduziram significativamente a distância acumulada e a velocidade de migração de 

células Jurkat em relação às células não tratadas (p <0,05) (Figura 10A).  

As células Namalwa foram tratadas nas mesmas condições que as células Jurkat, 

porém por 48 horas de tratamento. Após serem semeadas em uma monocamada de 

fibronectina, as imagens foram adquiridas por microscopia de time-lapse a cada 5 

minutos por 5 horas, em condições atmosféricas. Mesmo após um tempo maior de 

exposição aos fármacos e um tempo maior para captura das imagens em relação às 

condições utilizadas para as células Jurkat, ambos os inibidores não modularam a 

migração de células Namalwa em relação às células não tratadas (Figura 10B). 
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Figura 10. NT157, inibidor de IGF1R/IRS1-2, e OSI-906, inibidor de IGF1R/IR, reduzem a 

migração de células Jurkat. Utilizando-se microscopia de time-lapse, imagens de células (A) Jurkat 

foram capturadas a cada 1,5 minutos por 3 horas e de (B) Namalwa a cada 5 minutos por 5 horas, após 

serem tratadas na ausência (ø) ou na presença de NT157 0,4 µM e de OSI-906 10 µM . Pelo menos 30 

células por condição foram analisadas individualmente e os diagramas dos gráficos de quimiotaxia 

ilustram a migração de células Jurkat e Namalwa nas três condições testadas. O ponto de partida de cada 

trilha é colocado na origem do eixo. Os gráficos de barras representam a média ± DP da distância 

acumulada e da velocidade de migração das células em fibronectina de pelo menos três experimentos 

independentes. Os valores de p estão indicados nos gráficos; *p<0.05, **p<0.01 para células tratadas 

com NT157 ou OSI-906 versus células não tratadas; Teste ANOVA e pós-teste Bonferroni. 
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4.5 NT157 modula a expressão de 25 genes da via de sinalização MAPK 

 

Para investigar os efeitos moleculares do tratamento com NT157 e compreender 

melhor os resultados obtidos nos ensaios funcionais, realizamos um PCR array para a 

via de sinalização MAPK. Este experimento foi realizado com placas comerciais 

(Human MAP Kinase Signaling Pathway RT² Profiler™), compostas por 12 controles 

da reação e 84 genes de interesse. Este experimento permitiu a análise do perfil de 

expressão gênica de um painel de genes relevantes à via de sinalização e ao 

desenvolvimento e progressão de doenças, incluindo oncogenes, supressores tumorais, e 

genes envolvidos em processos celulares essenciais, como proliferação, progressão do 

ciclo celular e apoptose. Foram analisadas amostras de células Jurkat não tratadas (ø) e 

tratadas por 24 horas com NT157 na concentração de 0,8 µM, provenientes de 2 

experimentos independentes. O tratamento com NT157 modulou a expressão de 25 

genes desta via de sinalização, 5 genes regulados negativamente, dentre eles o oncogene 

MYC, e 20 genes regulados positivamente, dentre eles CDKN1A (p21), FOS e JUN. 

Todos os genes modulados encontram-se listados no heat map ilustrativo apresentado 

na Figura 11A. Os dados obtidos no PCR array foram analisados em uma plataforma 

online disponibilizada pela empresa que forneceu as placas. A análise é baseada em um 

método de 2-ΔΔCT, normalizado com os dados dos genes endógenos e para a 

determinação dos genes modulados, adotou-se um fold-change de 2. A lista com todos 

os genes avaliados e suas expressões relativas encontra-se na Tabela Suplementar 1 

(APÊNDICE A). 

Baseados nos resultados dos experimentos funcionais e função dos genes da via 

de sinalização em estudo, foram selecionados CDKN1A (p21), FOS e JUN para serem 

validados através de PCR quantitativo (PCRq) em um número maior de experimentos 

(n=5), em Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji, submetidas ao tratamento com os dois 

inibidores farmacológicos estudados, NT157 e OSI-906. O aumento da expressão de 

CDKN1A, FOS e JUN induzidos pelo tratamento com NT157 observado no PCR array 

foi confirmado por PCRq nas 4 linahgens testadas (p<0.05), exceto o gene FOS na Raji. 

O tratamento com OSI-906 também aumentou significativamente a expressão de FOS 

nas quatro linhagens celulares estudadas. Entretanto, OSI-906 induziu o aumento 

significativo da expressão de CDKN1A e JUN apenas nas linhagens Raji e Jurkat, 

respectivamente (Figura 11B-C). 
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A redução da expressão gênica de MYC induzido por NT157 em células Jurkat 

observado no PCR array foi confirmada através da análise da expressão proteica por 

western blotting em células Jurkat e Namalwa tratadas com NT157 e OSI-906 (Figura 

11D), corroborando com dados publicados da redução da expressão proteica de MYC 

por OSI-90658. 

 

 

Figura 11. O tratamento com o inibidor de IGF1R/IRS1-2, NT157, modula a expressão de 25 genes 

da via de sinalização MAPK. (A) Heat map ilustrativo, contendo os dados do PCR array de células 

Jurkat tratadas, ou não, com NT157 0,8 µM por 24 horas. Para as células Jurkat não tratadas, os níveis de 

RNAm foram expressos como fold change = 1 e os genes que apresentaram fold change ≥ 2 depois do 

tratamento com NT157 foram apresentados no heat map. Os dados são provenientes de dois 

experimentos independentes para cada condição; cor verde indica níveis reduzidos de RNAm e 
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vermelho, aumento nos níveis de expressão. (B-C) Os genes CDKN1A, FOS e JUN foram escolhidos 

para a validação por PCR quantitativo (PCRq), em um número maior de experimentos (n=5), nas 

linhagens celulares Jurkat, MOLT-4, Namalwa e Raji tratadas, ou não, com (B) NT157 0,8 µM e com 

(C) OSI-906 20 µM por 24 horas. A linha pontilhada representa a média da expressão gênica de células 

não tratadas e as barras representam o fold change da expressão gênica de células tratadas em relação às 

não tratadas. Os valores de p encontram-se indicados nos gráficos; *p˂0.05; **p˂0.01; ***p˂0.001 para 

células tratadas com NT157 ou OSI-906 versus células não tratadas; Teste t de Student. (D) Análise de 

western blotting nos extratos proteicos totais de Jurkat e Namalwa tratadas, ou não, com NT157 a 1,6 

µM ou OSI-906 a 20 µM por 24 e 48 horas. As membranas foram incubadas com o anticorpo para a 

detecção da proteína MYC e actina (endógeno), e reveladas com o SuperSignal™ West Dura Extended 

Duration Substrate, em aparelho Gel Doc XR+. 

 

4.6 NT157 e OSI-906 modulam as vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e MAPK 

em células de LLA 

 

Para caracterizarmos os efeitos do tratamento com NT157 na expressão e 

ativação das proteínas das vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e MAPK, células 

Jurkat e Namalwa foram tratadas na ausência (ø) ou na presença de NT157 1,6 µM por 

1, 4, 8, 12, 24 e 48 horas de tratamento. As amostras foram coletadas e o extrato 

proteico foi submetido à técnica de western blotting. Nesta etapa, avaliamos a 

ativação/fosforilação e a expressão das proteínas IRS1, IGF1R, AKT, mTOR, 4EBP1, 

P70S6K, ERK totais e fosforiladas, a expressão proteica de γH2AX e do endógeno 

actina.  

Nas células Jurkat, a análise de western blotting revelou que o tratamento com 

NT157 inibiu a fosforilação e a expressão proteica total de IGF1R, IRS1, AKT, mTOR 

e P70S6K; reduziu a fosforilação de 4EBP1; provocou aumento seguido de redução na 

fosforilação de p-ERK, não modulou a expressão proteica de ERK; e aumentou 

consideravelmente a expressão da proteína γH2AX a partir de 8 horas de tratamento 

(Figura 12). 

Nas células Namalwa, NT157 reduziu a fosforilação de p-IGF1R e p-IRS1, não 

modulou a expressão proteica de IGF1R, aumentou expressão de IRS1 em 24 horas de 

tratamento, mas depois reduziu drasticamente em 48 horas; inibiu a fosforilação e a 

expressão de AKT, mTOR e P70S6K, reduziu a fosforilação de 4EBP1, provocou 

aumento seguido de redução na fosforilação de p-ERK, não modulou a expressão 

proteica de ERK; e aumentou a expressão da proteína γH2AX a partir de 24 horas de 

tratamento (Figura 12).  
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Figura 12: O NT157, inibidor de IGF1R/IRS1-2, modula as vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR 

e MAPK nas células Jurkat e Namalwa. Análise por western blotting dos níveis de p-IGF1R, IGF1R, 

p-IRS1, IRS1, p-AKT1/2/3, AKT1/2/3, p-mTOR, mTOR, p-P70S6K, P70S6K, p-ERK1/2, ERK1/2, 

γH2AX e actina em extratos totais de células Jurkat ou Namalwa incubadas na ausência (ø) ou na 

presença de NT157 1,6 µM por 1, 4, 8, 12, 24 e 48 horas. As membranas foram incubadas com 

anticorpos para a detecção da respectiva proteína total ou da actina, utilizada como controle. A revelação 

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

Doc XR+. 
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Da mesma forma, para caracterizarmos os efeitos do tratamento com OSI-906 na 

expressão e ativação das proteínas das vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e MAPK, 

células Jurkat e Namalwa foram tratadas na ausência (ø) ou na presença de OSI-906 20 

µM por 1, 4, 8, 12, 24 e 48 horas de tratamento. As amostras foram coletadas e o extrato 

proteico foi submetido à técnica de western blotting. Nesta etapa, avaliamos a 

ativação/fosforilação e a expressão das proteínas IRS1, IGF1R, AKT, mTOR, 4EBP1, 

P70S6K, ERK totais e fosforiladas, a expressão proteica de γH2AX e do endógeno 

actina. 

Nas células Jurkat, a análise de western blotting revelou que o tratamento com 

OSI-906 inibiu a fosforilação de p-IGF1R, p-IRS1, p-mTOR, p-P70S6K e p-ERK; não 

modulou a fosforilação e a expressão de AKT e de 4EBP; e aumentou 

consideravelmente a expressão da proteína γH2AX a partir de 4 horas de tratamento 

(Figura 13). 

Nas células Namalwa, OSI-906 reduziu a fosforilação de p-IGF1R, p-IRS1, p-

mTOR, p-P70S6K e p-ERK; não modulou a fosforilação e a expressão de AKT e de 

4EBP; e aumentou consideravelmente a expressão da proteína γH2AX em 4, 8 e 12 

horas de tratamento, mas reduziu em 24 e 48 horas do tratamento com o OSI-906 

(Figura 13). 
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Figura 13: O OSI-906, inibidor de IGF1R/IR, modula as vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e 

MAPK nas células Jurkat e Namalwa. Análise por western blotting dos níveis de p-IGF1R, IGF1R, p-

IRS1, IRS1, p-AKT1/2/3, AKT1/2/3, p-mTOR, mTOR, p-P70S6K, P70S6K, p-ERK1/2, ERK1/2, 

γH2AX e actina em extratos totais de células Jurkat ou Namalwa incubadas na ausência (ø) ou na 

presença de OSI-906 20 µM por 1, 4, 8, 12, 24 e 48 horas. As membranas foram incubadas com 

anticorpos para a detecção da respectiva proteína total ou da actina, utilizada como controle. A revelação 

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

Doc XR+. 
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4.7 Os inibidores farmacológicos NT157 e OSI-906 reduzem a viabilidade celular 

de células primárias de pacientes com LLA, mas não de leucócitos normais 

 

A fim de validar os resultados obtidos em linhagens celulares de LLA, 

investigamos os efeitos do inibidor de IGF1R/IRS1-2, NT157, e do inibidor de 

IGF1R/IR, OSI-906, em células mononucleares de sangue periférico ou medula óssea 

de pacientes com o diagnóstico de LLA T (n=2) e de pacientes com LLA B (n=8), no 

momento do diagnóstico ou da recaída da doença. O mesmo tratamento foi realizado em 

células mononucleares de sangue periférico (CMSP) de doadores saudáveis (n=4). As 

células primárias de pacientes com LLA e as células dos doadores saudáveis, tratadas na 

ausência (ø) ou na presença de NT157 (0,4; 0,8 e 1,6 µM) por 72 horas, foram 

submetidas aos ensaios de viabilidade celular (MTT) e apoptose (Anexina V/PI). 

O tratamento com NT157 reduziu a viabilidade de células primárias de pacientes 

com LLA (n=10) de forma significativa; as duas amostras de células de pacientes com 

LLA T (LLA T #1 e LLA T #2) apresentaram diminuição proeminente na viabilidade 

celular, com média de 43% de redução de células viáveis após 72h de tratamento com 

NT157 1,6 M (Figura 14A). NT157 aumentou significativamente a apoptose (células 

anexina V positivas) de células de pacientes com LLA (n=7) na dose de 1,6 µM 

(p≤0,05) (Figura 14B).  

NT157 não foi capaz de modular a viabilidade ou a apoptose de CMSP de 

doadores saudáveis (n=4), em qualquer dose testada (Figura 14A-B). 
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Figura 14. NT157, inibidor de IGF1R/IR1-2, reduz seletivamente a viabilidade e induz apoptose em 

células primárias de pacientes com LLA. Células mononucleares de sangue periférico ou de medula 

óssea de pacientes com LLA e células mononucleares do sangue periférico (CMSP) de doadores 

saudáveis foram tratadas na ausência (ø) ou na presença de NT157 (0,4; 0,8 e 1,6 µM) durante 72 horas. 

Após o tratamento, (A) a viabilidade celular foi determinada pelo teste de methilthiazoltetrazolium 

(MTT) em células de pacientes com LLA (n=10) e em CMSP de doadores saudáveis (n=4). (B) A 

apoptose foi avaliada através da marcação de anexina V/PI por citometria de fluxo em células de 

pacientes com LLA (n=7) e em CMSP de doadores saudáveis (n=4). As linhas nos gráficos representam 

células primárias de cada paciente com LLA ou de doadores saudáveis. Um dot plot representativo de um 

experimento de apoptose é ilustrado. Os valores p estão indicados nos gráficos; *p<0.05 para células 

tratadas com NT157 versus não tratadas; Teste ANOVA e pós-teste Bonferroni. 
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Da mesma forma, células primárias de pacientes com LLA e de doadores 

saudáveis, tratadas na ausência (ø) ou na presença de OSI-906 (5, 10 e 20 µM) por 72 

horas, foram submetidas aos ensaios de viabilidade celular e apoptose. 

O tratamento com OSI-906 reduziu significativamente a viabilidade de células 

primárias de pacientes com LLA (n=10) nas doses de 10 e 20 µM (p<0,01) (Figura 

15A), mas não foi capaz de modular a apoptose de células de pacientes com LLA (n=7) 

(Figura 15 B), corroborando com os dados observados no tratamento das linhagens 

leucêmicas de LLA com OSI-906.  

OSI-906 não modulou a viabilidade e a apoptose de CMSP de doadores 

saudáveis (n=4), em qualquer dose testada (Figura 15A-B). 
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Figura 15. OSI-906, inibidor de IGF1R/IR, reduz a viabilidade células primárias de pacientes com 

LLA. Células mononucleares de sangue periférico ou de medula óssea de pacientes com LLA e células 

mononucleares do sangue periférico (CMSP) de doadores saudáveis foram tratadas na ausência (ø) ou na 

presença de OSI-906 (1, 5 10 e 20 µM) durante 72 horas. Após o tratamento, (A) a viabilidade celular foi 

determinada pelo teste de methilthiazoltetrazolium (MTT) em células de pacientes com LLA (n=10) e 

em CMSP de doadores saudáveis (n=4), e (B) a apoptose foi avaliada através da marcação de anexina 

V/PI por citometria de fluxo em células de pacientes com LLA (n=7) e em CMSP de doadores saudáveis 

(n=4). As linhas nos gráficos representam células primárias de cada paciente com LLA ou de doadores 

saudáveis. Um dot plot representativo de um experimento de apoptose é ilustrado. Os valores p estão 

indicados nos gráficos; **p<0.01 para células tratadas com OSI-906 versus não tratadas; Teste ANOVA 

e pós-teste Bonferroni.  
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4.8. Padronização de modelo xenográfico de neoplasia sistêmica induzida por 

linhagem celular CEM  

 

A linhagem celular humana de LLA T (CEM) foi escolhida para padronizar o 

modelo de neoplasia sistêmica em camundongos através de xenotransplante80, pois as 

linhagens que utilizamos neste trabalho até o momento (Jurkat, MOLT-4, Namalwa e 

Raji) foram previamente testadas pelo grupo da Dra. Fabíola Traina e falharam em 

induzir leucemia sistêmica em camundongos.  

Células CEM foram transduzidas com partículas lentivirais (multiple of 

infection; MOI=6) contendo o gene da Luciferase 2 (Luc2) e o gene de resistência à 

puromicina. Após a seleção com puromicina por 15 dias, a eficiência e a atividade da 

luciferase foi demonstrada em um equipamento IVIS Lumina pela adição de 15 mg/mL 

de D-luciferina. Para esta avaliação, foram utilizadas seis concentrações de células 

CEMLuc2 (1x104, 2x104, 4x104, 6x104, 8x104 e 10x104). O processamento de imagem 

baseado em bioluminescência confirmou que as células CEM passaram a expressar 

luciferase biologicamente ativa, indicando o sucesso da transformação (Figura 16A). 

Em um experimento piloto, células CEMLuc2 (2×106 células/100 μL) foram injetadas 

pela veia caudal em camundongos NSG (n=8) e a atividade in vivo da luciferase foi 

avaliada após 6, 12 e 18 dias do transplante, o que indica a presença e localização das 

células CEMLuc2 injetadas. As análises demonstraram que as células CEMLuc2 

sobreviveram após o transplante e colonizaram o animal, confirmando a indução da 

neoplasia sistêmica com sinal forte na cabeça de fêmures e ossos da coluna vertebral; 

além de sinal forte na cabeça dos camundongos, mostrando a migração das células de 

CEMLuc2 para o cérebro. O sinal da bioluminescência, que é equivalente ao número de 

células expressando luciferase, aumentou a cada aquisição em todos os animais, 

evidenciando a progressão da doença (Figura 16B). Os primeiros 5 camundongos 

morreram aos 21 dias após o transplante, sendo a mediana de sobrevida de 21 dias 

(mínimo: 21 – máximo: 28). A curva de sobrevida composta pelos 8 animais está 

ilustrada na Figura 16C. 
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Figure 16. Padronização da indução de neoplasia sistêmica com células CEMLuc2 em 

camundongos NSG. (A) Avaliação da atividade e sensibilidade da luciferase in vitro em células 

CEMLuc2 através de diluição seriada e adição de D-luciferina. O número de células presente em cada 

poço está indicado. Note que a quimioluminescência apresentou sinal intenso e que foi proporcional à 

densidade celular. (B) Imagem representativa de um camundongo NSG que recebeu injeção de células 

CEMLuc2 após 6, 12 e 18 dias após o transplante e injeção de D-luciferina no momento da aquisição das 

imagens. A intensidade de bioluminescência é medida em fótons por segundo e está expressa no gráfico 

em Log10. O sinal da bioluminescência é diretamente proporcional ao número de células CEMLuc2 que 

expressam luciferase biologicamente ativa. A aquisição das imagens foi realizada em equipamento 

IVIS. (C) Curva de sobrevida dos camundongos NSG (n=8) após transplante das células CEMLuc2. O 

eixo x representa o dia pós transplante e o eixo y, a porcentagem de sobrevivência. Todos os animais 

(n=8) morreram entre o 21º e 28º dias após receberem as células leucêmicas humanas. A sobrevida dos 

camundongos foi descrita através da curva de Kaplan Meier. 
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4.9. Tratamento com NT157 em camundongos NSG xenotransplantados  

 

Após a padronização do modelo, realizamos um tratamento inicial com NT157 

no modelo estabelecido. Para tal, 10 animais receberam 2x106 células CEM Luc2, como 

descrito no tópico da padronização. A avaliação da bioluminescência in vivo para 

acompanhamento da leucemogênese foi realizada nos dias D+6, D+13, D+20 e D+27 

após o transplante. No dia D+1, os animais foram separados em dois grupos e 

começaram a receber NT157 50 mg/kg diluído em 2-Hidroxipropil Beta-Ciclodextrina 

20% (n=5) ou veículo (n=5), diariamente. Um fluxograma do experimento está 

detalhado na Figura 17.  

 

 
 
Figura 17. Desenho experimental. O experimento incluiu 10 fêmeas NSG entre 8 e 12 semanas de 

vida. Foram injetadas 2 x 106 células CEMLuc2. O tratamento foi iniciado no dia D+1 e os animais foram 

divididos em dois grupos de tratamentos diários: veículo e 50 mg/Kg de NT157. Os tratamentos foram 

interrompidos no dia D+29 e os animais foram sacrificados no dia D+32, devido à perda de peso 

excessiva.  

 

No dia D+7, um dos animais do grupo controle foi excluído e sacrificado, devido 

à perda de peso (≥20% peso corporal) e no dia D+20, um dos animais do grupo tratado 

morreu por causas desconhecidas. Os demais animais foram monitorados por até 32 dias 

após o xenotransplante das células CEMLuc2 para comparação da sobrevida entre os 

grupos. As análises de bioluminescência demonstraram que as células sobreviveram ao 

transplante e colonizaram o animal, induzindo a neoplasia sistêmica (Figura 18A). O 

tratamento com NT157 não alterou o número de células neoplásicas, sendo que os dois 

grupos apresentaram o mesmo padrão de desenvolvimento da doença e aumento das 

células (Figura 18B). O tratamento com NT157 também não resultou em aumento da 

sobrevida, sendo que todos os animais, exceto os dois animais já mencionados, foram 

sacrificados por eutanásia no dia D+32, quando o primeiro sinal de morbidade foi 

observado (Figura 18C). 
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Figura 18. Tratamento com NT157 em camundongos NSG xenotransplantados. (A) Rastreamento 

das células CEMLuc2 xenotransplantadas em camundongos NSG. As Células CEMLuc2 foram 

transplantadas em camundongos NSG (n=10). Quantificação da bioluminescência emitida pelas células 

CEMLuc2 nos dias D+6, D+13, D+20 e D+27 para os animais tratados com veículo (n=5) e NT157 (n=5). 

A imagem de um camundongo CTRL (controle) e de um tratado com NT157 (50 mg/kg/dia) está 

ilustrado. A aquisição das imagens foi realizada em sistema IVIS Lumina. (B) A intensidade de 

bioluminescência é medida em fótons por segundo e está expressa em Log10. O sinal da bioluminescência 

é diretamente proporcional ao número de células CEM que expressam luciferase biologicamente ativa 

(CEMLuc2). (C) Curva de sobrevida dos camundongos NSG xenotransplantados. O eixo x representa o dia 

pós transplante e o eixo y, a porcentagem de sobrevivência. Um animal de cada grupo morreu antes do 

término do experimento, os demais foram sacrificados por eutanásia no 32º dia após receberem as células. 

A sobrevida dos camundongos foi descrita através da curva de Kaplan Meier.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, realizamos a caracterização pré-clínica dos inibidores de 

IGF1R/IRS1-2, NT157, e de IGF1R/IR, OSI-906, em modelos celulares de LLA. 

Nossos resultados demonstraram que o NT157 reduziu a viabilidade celular, a 

proliferação, a progressão do ciclo celular e induziu a apoptose em células LLA. O OSI-

906 reduziu a viabilidade celular, a proliferação e a progressão do ciclo celular, mas em 

menor extensão que o NT157, e não induziu apoptose nas células de LLA.  

No cenário molecular, o NT157 regulou negativamente a expressão e a ativação 

das proteínas IGF1R e IRS1, e modula as vias de sinalização PI3K/AKT/mTOR e 

MAPK, reduzindo a ativação de AKT, mTOR, P70S6K e 4EBP1 em linhagens celulares 

Jurkat e Namalwa. Observamos também que NT157 regulou positivamente a expressão 

proteica de γH2AX e a expressão gênica de CDKN1A (o gene que codifica p21). 

γH2AX, a forma fosforilada em serina 139 de uma histona variante de H2AX, é um 

marcador de dano ao DNA, que recruta complexos de proteínas de reparo de DNA que 

ativam a expressão de p21 para deter a progressão do ciclo celular84; 85. É bem 

conhecido que o p21, dependente da ativação de p53, medeia a parada do ciclo celular 

na fase G1 e a apoptose sob uma variedade de tipos de stress celular86; 87; 88; 89, o que 

corrobora com os nossos achados em LLA. Além disso, o NT157 aumentou a expressão 

de JUN (o gene que codifica JNK) e FOS, que são subunidades do fator de transcrição 

AP-1 que atuam sob estresse celular90; 91. Recentemente, a análise proteômica dos 

efeitos do NT157 em linhagens celulares de melanoma relatou um aumento na ativação 

de quinases relacionadas ao estresse celular, JNK e p38 MAPK3792, o que corrobora 

com os nossos dados de que o NT157 induziu estresse celular em LLA.  

Entre os mecanismos de ação do NT157, um é a degradação de proteínas IRS 

mediada por ativação e fosforilação de ERK74. De fato, nossos resultados indicaram um 

aumento transitório de ERK nas primeiras horas de tratamento, seguido por uma 

redução consistente na expressão de IRS1 e uma posterior inibição de ERK, sugerindo 

que o mecanismo proposto de ação de NT157 em células de melanoma74 é preservado 

em LLA. Essa modulação transitória de ERK pode ser secundária a uma alça regulatória 

semelhante ao descrito para a ação da insulina93. O aumento nas subunidades de AP-1, e 

possivelmente a atividade de JNK, pode revelar um mecanismo de descoberta da 

regulação da proteína IRS1, uma vez que a JNK também é capaz de fosforilar e 

comprometer proteínas de IRS por degradação93. 
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O OSI-906, um inibidor duplo de recepctores tirosinoquinase IGF1R e IR, tem 

sido descrito por apresentar excelentes resultados pré-clínicos in vitro e in vivo, com 

efeitos antiproliferativos em várias linhagens de células cancerígenas e em um modelo 

xenográfico dirigido por IGF1R, respectivamente71. A diferença farmacodinâmica entre 

o NT157 e o OSI-906 é um ponto a ser destacado. O NT157 inibe as proteínas 

adaptadoras citoplasmáticas IRS1/274, e outras vias de sinalização ou receptores que 

dependem das proteínas IRS1/2, produzindo um efeito de amplificação. Por outro lado, 

o OSI-906 inibe seletivamente a sinalização celular do IGF1R e IR71, o que pode gerar a 

oportunidade para as células ativarem vias downstream por receptores alternativos. Um 

exemplo é a manutenção da ativação de AKT nos modelos celulares estudados no 

tratamento com OSI-906, mas não com o NT157. No presente estudo, o OSI-906 foi 

capaz de reduzir a proliferação celular, a ativação de mTOR e p70S6K, mas não reduziu 

a ativação de AKT nem induziu apoptose em células de LLA. Abbas e colaboradores84 

demonstraram que a AKT pode fosforilar a p21, que por sua vez inibe as proteínas 

proapoptóticas. A AKT fosforila e inibe o BAD, que é uma proteína da família BCL2 

chave envolvida na indução da via de apoptose intrínseca94; 95; 96. Nosso grupo de 

pesquisa já havia demonstrado que o eixo IGF1R/IRS1 desempenha um papel relevante 

na expressão de MYC, que foi um fator prognóstico independente na coorte de LLA 

analisada58. Nós confirmamos que tanto os inibidores NT157 como OSI-906 reduziram 

a expressão de MYC, o que pode contribuir para o fenótipo observado, incluindo a 

viabilidade celular reduzida97; 98. 

É notável que as linhagens celulares de LLA T tenham apresentado uma resposta 

mais alta que as células de LLA B, especialmente para NT157, o que foi corroborado 

pelos resultados observados em amostras primárias. A redução média na viabilidade 

celular foi de 43 ± 5% e 10 ± 8% na dose mais alta de NT157 para pacientes LLA T e 

LLA B, respectivamente. Neste sentido, NT157 inibiu a mobilidade de Jurkat (LLA T), 

mas não Namalwa (LLA B). Mais importante, ambas as drogas mostraram seletividade 

para linfócitos malignos, uma vez que nenhuma citotoxicidade foi observada para os 

linfócitos de doadores saudáveis, que expressam baixos níveis de expressão de IGF1R e 

IRS158. Resultados semelhantes foram relatados nos modelos de melanoma: o NT157 

reduziu a viabilidade de células de melanoma, mas não de melanócitos normais74.  

Para a expansão da investigação da participação da via de sinalização 

IGF1R/IRS1 na LLA, vislumbramos a necessidade de estabelecer um modelo in vivo. 

Para isso, partimos de um modelo descrito por Correia e colaboradores80 e 
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implementamos a transformação da linhagem celular de LLA T, CEM, com o gene da 

luciferase 2, o que permitiu a avaliação da leucemogênese através da atividade biológica 

da luciferase. Deste modo, reduz-se o número amostral necessário e todos os animais 

podem ser mantidos para análise da sobrevida, além de dispensar a citometria de fluxo 

para determinar a enxertia da doença. 

Diante da oportunidade de realizar um estudo preliminar do tratamento com 

NT157 no modelo murino estabelecido, avaliamos dois grupos de animais 

xenotransplantados, tratados com NT157 ou com o veículo. Nossos resultados 

indicaram que não houve diferença entre os grupos para todos os aspectos avaliados, 

incluindo características clínicas (peso corporal), carga tumoral (quantidade de células 

detectadas) e sobrevida. É relevante salientar que este modelo resulta no 

desenvolvimento de uma doença agressiva, com um curto período de sobrevida. Nesse 

cenário, a adequação do esquema de tratamento pode ser necessária, baseada em estudos 

de farmacodinâmica e farmacocinética da droga NT157. Todos os grupos de pesquisa 

que descreveram o tratamento com NT157 in vivo, optaram por uma frequência de 

tratamento de três vezes por semana e doses entre 50 a 100 mg/kg. No entanto, estes 

testes foram realizados somente em tumores sólidos, com evolução clínica mais lenta74; 

75; 77. Diante dessas considerações, adequações serão necessárias para se avaliar a 

eficácia do tratamento com NT157 in vivo em LLA. Em relação ao modelo de 

xenotransplante com células CEMLUC2, uma possível estratégia para melhorar a 

avaliação do efeito de droga seria a redução do número de células injetadas para a 

indução neoplásica, o que poderia reduzir a agressividade da neoplasia e possibilitar um 

tratamento mais longo.  

Os resultados negativos do uso do NT157 em modelos de xenotransplante com 

células CEM não invalida a nossa hipótese de que IRS1 é um bom alvo terapêutico em 

LLA. Possivelmente questões relacionadas a farmacocinética e farmacodinâmica da 

droga resultaram no efeito final observado nos animais. Destacamos a inexistência de 

trabalhos que avaliam aspectos farmacológicos do composto. O NT157 atua em vias de 

sinalização envolvidas em processos celulares metabólicos essenciais, como a via de 

sinalização da insulina. Um estudo do efeito do NT157 sobre o metabolismo energético 

e desenvolvimento se faz necessário e pode ser realizado através da avaliação de 

variáveis como peso corporal e concentração plasmática de lipídios, glicose e insulina.  
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Em suma, em modelos de LLA, a inibição de IGF1R/IRS1-2 através do 

composto NT157 apresentou notáveis efeitos antineoplásicos. O tratamento resultou na 

inibição efetiva das proteínas IGF1R e IRS1 e de proteínas das vias de sinalização 

PI3K/AKT/mTOR e MAPK, duas das principais vias de sinalização desreguladas em 

LLA. A análise da expressão gênica de genes da via de sinalização da MAPK 

possibilitou uma maior compreensão dos mecanismos moleculares da ação de NT157. 

A expansão dos estudos in vivo se faz necessária para a caracterização farmacocinética, 

farmacodinâmica e toxicológica do composto NT157 para verificação de sua ação 

antineoplásica em modelos de LLA e avaliação de seus efeitos secundários sobre o 

metabolismo. Por atuar sobre múltiplos alvos, NT157 apresentou resultados mais 

atrativos quando comparado com OSI-906. O NT157 mostrou exercer atividades 

citotóxicas, enquanto o OSI-906 induziu efeitos citostáticos, como evidenciado pela 

parada do ciclo G0/G1 e por não ter afetado a apoptose em células de LLA. Dessa forma, 

nossos achados indicam que a inibição farmacológica do IRS1, através do composto 

NT157, emerge como uma alternativa terapêutica em LLA. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O conjunto dos resultados apresentados neste trabalho permite as seguintes conclusões: 

 

• Em linhagens celulares de LLA, o tratamento com o inibidor farmacológico de 

IGF1R/IRS1-2, NT157, apresenta notáveis efeitos antineoplásicos: 

 Redução da viabilidade, proliferação e migração celular; 

 Indução da apoptose; 

 Atraso na progressão do ciclo celular. 

 

• A avaliação dos efeitos do tratamento com NT157 na expressão gênica e expressão/ 

ativação proteica em linhagens celulares de LLA, possibilitou a identificação de 

múltiplos alvos da droga: 

 Inibição da fosforilação de IGF1R, IRS1, AKT, mTOR, P70S6K e 4EBP1; 

 Aumento, seguido de redução, da fosforilação de ERK; 

 Aumento da expressão proteica do marcador de dano de DNA, γH2AX; 

 Redução da expressão do oncogene MYC e aumento da expressão dos genes 

supressores tumorais p21, FOS e JUN. 

 

• Em células primárias de pacientes com LLA, mas não em células de doadores 

saudáveis, o tratamento com NT157 reduz a viabilidade celular e induz a apoptose. 

 

• No modelo padronizado de camundongos xenotransplantados com células CEMLuc2 

para tratamento com NT157 in vivo: 

 As células CEMLuc2 sobrevivem ao transplante e induzem leucemia sistêmica; 

 A leucemogênese pode ser acompanhada através da atividade biológica da 

luciferase; 

 O tratamento com NT157 neste modelo, nas doses e frequência adotadas, não 

altera o desenvolvimento leucêmico e a sobrevida dos animais. 
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• Em linhagens celulares de LLA, o tratamento com o inibidor farmacológico de 

IGF1R/IR, OSI-906, apresenta notáveis efeitos antineoplásicos: 

 Redução da viabilidade, proliferação e migração celular; 

 Atraso na progressão do ciclo celular; 

 Não induz apoptose. 

 

• A avaliação dos efeitos do tratamento com OSI-906 na expressão gênica e 

expressão/ativação proteica em linhagens celulares de LLA, possibilitou a 

identificação de múltiplos alvos da droga: 

 Inibição da fosforilação de IGF1R, IRS1, mTOR, P70S6K e ERK; 

 Aumento da expressão proteica do marcador de dano de DNA, γH2AX; 

 Aumento da expressão do gene supressor tumoral FOS. 

 

• Em células primárias de pacientes com LLA, o tratamento com OSI-906 reduz a 

viabilidade celular, porém não induz a apoptose. OSI-906 não modula a viabilidade 

celular e a apoptose em células de doadores saudáveis. 

 

 

Em conclusão, a inibição farmacológica de IGF1R/IRS1-2, por NT157, e de 

IGF1R/IR, por OSI-906, apresentaram efeitos antineoplásicos significativos em 

modelos de linhagens celulares e amostras primárias de pacientes com LLA in vitro. 

NT157 exerce um efeito citotóxico nas células de LLA, enquanto que OSI-906 tem um 

efeito predominantemente citostático. 
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ANEXO A – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 
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Anexo B – Parecer de aprovação da Comissão de Ética ao Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
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APÊNDICE A – Tabela Suplementar 1: Genes relacionados a via de sinalização da 

MAPK avaliados por PCR array 
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