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1. Introducció 

 

La leucèmia mieloide aguda (LMA) és una proliferació neoplàstica de cèl·lules 

immadures (mieloblasts) que procedeixen d’un progenitor hematopoètic lesionat 

amb capacitat de maduració alterada. Arran de la seva proliferació excessiva, els 

mieloblasts desplacen les cèl·lules hematopoètiques normals i generen 

insuficiència medul·lar. Addicionalment, les cèl·lules leucèmiques poden infiltrar 

teixits extramedul·lars. 

 

En les dues últimes dècades s’ha profunditzat en el coneixement de les 

característiques biològiques de l’LMA, particularment en aspectes citogenètics i 

moleculars. Tot i així, el tractament, a excepció del de la leucèmia promielocítica 

aguda, no ha canviat de manera substancial i la majoria de pacients acaben morint 

a causa de la seva malaltia. Aproximadament un 70-80% dels pacients entren en 

remissió completa amb quimioteràpia intensiva d’inducció. Lamentablement, entre 

el 30% i 80%, en funció de l’edat i la citogenètica, presenten recidives leucèmiques 

gairebé sempre al moll d’os. El nivell de toxicitat acceptable en la poliquimioteràpia 

actual ha arribat al seu llindar, per la qual cosa són necessàries noves estratègies 

terapèutiques menys tòxiques que permetin millorar la supervivència dels 

pacients. 

 

En l’LMA les troballes en la caracterització molecular tenen un significat pronòstic 

creixent. Malgrat que s’han detectat diferents alteracions que s’associen a diferent 

comportament evolutiu, la capacitat de predicció és encara insuficient. Per això, el 

coneixement més profund sobre la fisiopatologia molecular de l’LMA pot 

identificar nous marcadors i descobrir noves dianes terapèutiques. En l’LMA, la 

senyalització a través d'integrines i receptors de citocines és essencial per a la 

supervivència de les cèl·lules leucèmiques i la seva sobreexpressió es relaciona 

amb mal pronòstic. 
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L’activació d’ambdós tipus de receptors indueix la senyalització a través de la via 

de les adhesions focals. Els objectius principals d’aquest projecte són l’avaluació 

del valor pronòstic de l’expressió de les proteïnes de les adhesions focals en LMA i 

el desenvolupament preclínic d’un nou inhibidor de la senyalització per mitjà de les 

adhesions focals, el compost E7123. 

 

Objectius  

1. Avaluar l’efecte i el mecanisme d’acció de l’E7123, un nou derivat pirazolònic, in 

vitro i in vivo, en un nou model murí de leucèmia mieloide aguda (LMA). 

a) Avaluar l’alteració de la senyalització a través de les adhesions focals produïda 

per l’E7123 in vitro en cèl·lules humanes d’LMA. 

 

b) Determinar l’efecte antitumoral in vitro de l’exposició de cèl·lules d’LMA a l’E7123 

amb Ara-C, Daunorubicina i Idarubicina o a la combinació d’aquests fàrmacs. 

 

c) Analitzar l’efecte de la sobreexpressió de proteïnes de les adhesions focals en 

l’efecte antitumoral de l’E7123. 

 

d) Establir un nou model animal d’LMA en ratolins NOD/SCID i avaluar l’efecte 

antitumoral i la toxicitat de l’E7123 in vivo. 

 

e) Avaluar l’efecte de la sobreexpressió de les proteïnes de les adhesions focals en 

l’efecte antitumoral de l’E7123 in vivo. 

 

2. Determinar el valor pronòstic de l’expressió de les proteïnes de les adhesions 

focals FAK, Pyk2, p130Cas, Hef-1, Src i Lyn en mostres de moll d’os de pacients 

d’LMA. 
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2. Resultats  

 

Avaluació de l’efecte i mecanisme d’acció del compost E7123 en línies 

cel·lulars 

de LMA. Hem demostrat la implicació de les adhesions focals en el mecanisme 

d’acció antitumoral de l’E7123, un nou compost pirazolònic patentat pel nostre 

grup. Aquest compost indueix la mort de les cèl·lules d’LMA mitjançant la inhibició 

de l’expressió i/o fosforilació de diferents proteïnes implicades en la senyalització a 

través de les adhesions focals (FAK, p130Cas, Lyn, Paxillin). També hem demostrat 

que l’E7123 indueix la proteòlisi de p130Cas i genera un fragment de 31kDa que és 

translocat al nucli, on s’ha descrit que regula la transcripció gènica. D’altra banda, 

hem avaluat l’efecte antitumoral de l’E7123 en combinació amb diferents fàrmacs 

quimioteràpics utilitzats actualment en clínica (Ara-C, Idarubicina i Daunorubicina), 

tot observant que totes les combinacions tenen un efecte additiu. Això implica que 

l’E7123 i els compostos amb els quals l’hem combinat actuen per vies de 

senyalització diferents i que, per tant, la seva combinació in vivo podria millorar 

l’activitat antitumoral. 

 

Efecte de la sobreexpressió de les proteïnes de les adhesions focals. En aquest 

projecte hem generat diferents línies cel·lulars que sobreexpressen les proteïnes 

FAK o p130Cas i hem avaluat el paper d’aquestes en el comportament cel·lular. 

Hem pogut demostrar que la sobreexpressió de FAK i p130Cas augmenta la 

proliferació cel·lular en línies d’LMA. A més, la sobreexpressió de FAK també 

reverteix en part l’efecte antitumoral in vitro de l’Ara-C. D’altra banda, en assajos in 

vivo també hem pogut observar que la sobreexpressió de FAK augmenta 

significativament la disseminació de les cèl·lules leucèmiques al moll d’os i la 

melsa, tal com demostra l’augment dels nivells de bioluminescència. Tot i així, 

aquest augment no es tradueix en una alteració del temps de supervivència dels 

animals. 
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Resultats amb models animals. Durant aquest projecte hem posat a punt un 

nou model animal d’LMA per avaluar nous fàrmacs antitumorals. S’han realitzat 

diversos experiments utilitzant diferents línies cel·lulars, tècniques d’injecció i 

soques de ratolins. Finalment hem conclòs que la injecció en el moll d’os de 

ratolins immunodeprimits NSG de la línia d’LMA THP-1 genera un model animal 

amb un patró de disseminació similar al que s’observa en pacients (figura 1A). 

Aquest model produeix un 100% de taxa d’empelt i un temps de supervivència 

molt similar en tots els animals. A més, les línies injectades tenen bioluminescència 

i, per tant, és possible el seguiment in vivo de la disseminació de les cèl·lules 

leucèmiques, tot facilitant l’estudi de l’efecte de compostos antitumorals. S’ha 

demostrat que en aquest model el tractament amb Ara-C disminueix la 

disseminació de les cèl·lules i augmenta significativament la supervivència dels 

animals (figura 1B). Un cop posat a punt el model, es van realitzar diferents assajos 

in vivo per tal d’avaluar l’efecte antitumoral del nou compost E7123. En tots els 

experiments realitzats es va poder observar com el compost disminuïa 

significativament la disseminació de les cèl·lules leucèmiques mitjançant el 

seguiment per bioluminescència (figura 1B). Tot i així no vam observar un augment 

significatiu de la supervivència dels animals. Creiem que això pot ser perquè el 

model utilitzat és molt agressiu, essent el temps de supervivència dels animals 

massa curt, fet que no permet administrar-los un nombre suficient de dosis per 

poder tenir un impacte sobre la seva supervivència. Actualment estem posant a 

punt nous models animals amb un temps de supervivència més llarg, amb els 

quals esperem demostrar un efecte del compost E7123 en la supervivència a part 

del ja observat respecte de la inhibició de la disseminació leucèmica.  
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Figura 1. Model animal d’LMA. A) Imatge d’H&E i IHQ de CD45 del moll d’os i melsa mostrant la 

infiltració de cèl·lules leucèmiques. B) Imatge representativa dels nivells de bioluminescència dels 

ratolins del grup control, E7123 i Ara-C, 9 dies després d’iniciar el tractament. Es pot observar que el 

tractament amb E7123 o amb Ara-C disminueix la disseminació de cèl·lules leucèmiques. 

 

Avaluació de l’expressió dels gens de les adhesions focals en mostres de moll 

d’os de pacients de LMA. Aquesta part del projecte s’ha dut a terme en tres 

hospitals: Hospital de Sant Pau (Barcelona), Hospital La Fe (València) i Hospital 

Universitario (Salamanca). Entre els tres centres s’han avaluat un total de 365 

mostres de pacients d’LMA de pronòstic intermedi. L’estudi s’ha centrat en aquest 

subgrup de pacients, ja que és en el grup que resulta més necessari l’establiment 

de nous factors pronòstics, ja que inclou pacients amb una evolució clínica molt 

diversa. En tots ells s’ha avaluat l’expressió dels següents gens implicats en la 

senyalització a través de les adhesions focals: FAK. Pyk2, p130Cas, Hef-1, Src i Lyn. 

Amb els resultats obtinguts s’ha calculat el valor pronòstic de tots pel que fa a 

supervivència global, supervivència lliure de malaltia i taxa de recidiva (figura 2). 
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Tant les corbes de supervivència (Kaplan Meier) com altres anàlisis univariant 

mostren que la sobreexpressió de Pyk2, Hef-1 o Lyn augmenta significativament la 

supervivència global i la supervivència lliure de malaltia dels pacients de LMA de 

pronòstic intermedi. 

 

A més, els pacients amb sobreexpressió de Pyk-2 o Hef-1 presenten una taxa 

menor de recidiva. Es van realitzar també anàlisis univariant de les principals 

variables d'evolució clínica dels pacients i es va observar que en tots els casos 

(supervivència global, supervivència lliure de malaltia i taxa de recidiva) l’edat (<50 

anys vs. >50 anys) i les mutacions d’FLT3+NPM (FLT3wt+NPMmut vs. altres 

combinacions) foren característiques significatives. En realitzar les anàlisis 

multivariant, incloent-hi les variables significatives en les anàlisis univariant, vam 

concloure que tant per a la supervivència global com per a la supervivència lliure 

de malaltia, les variables edat, mutació FLT3+NPM (FLT3wt+NPMmut vs. altres 

combinacions) i sobreexpressió de Hef-1 es mantenien com a factors pronòstics 

independents. En canvi, en l’anàlisi multivariant de la taxa de recidiva, foren valors 

pronòstic independents l’edat, la mutació FLT3+NPM i la sobreexpressió de Pyk2. 

És interessant remarcar que de les tres famílies de proteïnes de les adhesions 

focals estudiades (FAK, Cas i Src), hem identificat un membre de cadascuna com a 

nou factor de bon pronòstic en els pacients d’LMA de pronòstic intermedi. Així, 

dels dos membres de la família FAK estudiats (FAK i PYK2), només PYK2 és factor 

pronòstic en els pacients d’LMA, mentre que FAK no ho és. De la família de Cas, 

hem avaluat els gens p130Cas i Hef-1 i hem observat que només Hef-1 té valor 

pronòstic. Finalment, de la família Src s’han avaluat els gens Src i Lyn i només Lyn 

té valor pronòstic. Així, podem concloure que mentre que les tres famílies tenen 

valor pronòstic, només un membre de cada família s’identifica com a marcador 

pronòstic. 
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Figura 2. Corbes de supervivència (Kaplan Meier) per a la supervivència global, supervivència lliure 

de malaltia i taxa de recidiva per als gens que han mostrat valor pronòstic (Pyk2, Hef-1 i Lyn). Els 

valors de p s’han calculat amb el test de Logf Rank. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Els resultats obtinguts poden tenir repercussions clíniques principalment per dos 

motius: 
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a) Demostració de l’activitat antitumoral de l’E7123. Amb els resultats 

obtinguts fins al moment en aquest projecte encara no es pot concloure si el nou 

compost E7123, en un futur es podria utilitzar en clínica. Hi ha, però, dues dades 

que ens indiquen que pot tenir interès de continuar estudiant aquest compost. 

D’una banda, s’ha demostrat que la combinació de l’E7123 amb alguns dels 

compostos que s’utilitzen actualment en clínica tindria un efecte additiu i, per tant, 

podria millorar la resposta dels pacients. Tot i això, les dades obtingudes in vitro 

s’haurien de validar in vivo per valorar la rellevància d’aquestes observacions. 

 

El fet que hàgim observat un efecte additiu ens indica que l’E7123 té un 

mecanisme d’acció diferent dels quimioteràpics clàssics (Ara-C, Idarubicina, 

Daunorubicina) i que, per tant, actuaria sobre vies de senyalització alternatives. 

 

D’altra banda, de tots els assajos realitzats per avaluar l’efecte antitumoral de 

l’E7123 in vivo, hem pogut concloure que aquest compost és capaç de disminuir la 

disseminació de les cèl·lules leucèmiques, tal com s’ha observat en el seguiment 

per bioluminescència. Per contra, no hem pogut demostrar encara que aquest 

compost pugui augmentar significativament la supervivència in vivo, que és el que 

caldria per continuar desenvolupant el compost. Creiem que un dels possibles 

motius podria ser que el model animal utilitzat és massa agressiu, ja que la 

supervivència dels animals és només d’aproximadament dues setmanes. Estem 

considerant en aquests moments l’avaluació d’aquest compost en nous models 

que estem desenvolupant amb altres línies cel·lulars menys agressives que 

permetin administrar el fàrmac durant més temps per veure si té efecte o no 

sobre la supervivència. Calen, doncs, més resultats per tal de poder valorar la 

rellevància clínica d’aquest estudi i les possibilitats que el compost E7123 pugui 

acabar entrant en assajos clínics. 

 

b) Identificació de nous factors pronòstics en pacients de LMA de pronòstic 

intermedi. Els resultats obtinguts en l’avaluació de l’expressió dels 6 gens de les 

adhesions focals podrien tenir una repercussió clínica rellevant. Hem analitzat el 
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valor pronòstic dels gens FAK, Pyk2, p130Cas, Hef-1, Src i Lyn en pacients d’LMA de 

pronòstic intermedi. Aquest subgrup de pacients no s’identifica per tenir cap 

alteració molecular concreta, sinó que inclou tots aquells pacients que no tenen els 

marcadors que identifiquen els pacients de bon i mal pronòstic. Per tant, malgrat 

que s’han identificat alguns marcadors moleculars pronòstics, el grup de pacients 

de pronòstic intermedi encara inclou pacients molt diversos, amb característiques 

clíniques diferents i que individualment presenten una resposta i supervivència 

molt variada. Per aquest motiu, hi ha una necessitat clínica important de trobar 

nous marcadors que ajudin a diferenciar aquells pacients que necessiten una 

teràpia més agressiva dels que tenen millor pronòstic i poden respondre amb un 

tractament menys intensiu. En aquest estudi hem identificat un grup de pacients 

que tindrien un pronòstic més favorable: són aquells que presenten 

sobreexpressió dels gens Pyk2, Hef-1 o Lyn. La sobreexpressió de Pyk2, Hef-1 o 

Lyn s’associa amb una major supervivència global i supervivència lliure de malaltia. 

La sobreexpressió de Pyk2 o Hef-1 també està associada a una menor taxa de 

recidiva. Aquests factors, doncs, podrien ajudar a millorar el pronòstic dels 

pacients d’LMA identificant els de pronòstic intermedi que respondran millor a la 

teràpia. 

 

Els resultats obtinguts concorden amb el fet que aquestes tres proteïnes (Pyk2, 

Hef-1 i Lyn) estan implicades en la regulació de la migració i adhesió de les cèl·lules 

hematopoètiques normals. En aquests moments és necessari, però, validar els 

resultats obtinguts en una sèrie independent de pacients d’LMA per tal de 

confirmar aquestes conclusions. Per aquest motiu un dels nostres pròxims 

objectius és aconseguir mostres de pacients d’un altre centre per fer aquesta 

validació independent. 
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