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A via de sinalização Janus Kinase/Transdutores de Sinal e Ativadores de 

Transcrição (JAK/STAT) é uma das mais importantes vias de sinalização para 

transdução do sinal usadas pelas citocinas. Entretanto, o papel da via 

JAK/STAT na lesão de isquemia reperfusão (IR) hepática ainda não foi 

explorado. Este estudo foca no papel da  proteína-quinase JAK2,  que está acima 

de STAT-1 na cascata de sinalização JAK/STAT, e o seu papel no mecanismo da 

lesão de IR hepática. Isquemia quente parcial (lobos esquerdo e médio) foi 

induzida no fígado de camundongos C57BL/6 por 90 minutos, seguidos por 6 

horas de reperfusão. Os animais foram tratados com o inibidor específico de 

JAK-2 (Tyrphostin AG490; 40 mg/kg, i.p) ou veículo (DMSO), 60 minutos antes 

do início da isquemia. O bloqueio de JAK2 resultou em significante redução da 

lesão hepática e da apoptose de hepatócitos. A análise imunohistoquímica 

revelou uma importante redução no infiltrado de macrófagos e de 

polimorfonucleares neutrófilos no tecido hepático dos animais que receberam 

AG490 anteriormente ao insulto isquêmico, comparado aos animais controle 

(DMSO). A expressão de citocinas pro-inflamatórias (TNF-α, IL-6, IL-1β) e das 

quimiocinas (CXCL-10 and CXCL-2) também estava reduzida no grupo tratado 

com AG490, comparado ao grupo controle. A análise da presença de células 

apoptóticas, através da técnica de TUNEL no tecido hepático dos 

camundongos, revelou menor número de hepatócitos em processo de apoptose 

no grupo tratado com AG490 consistente com o achado de western-blot que 

revelou menor expressão da proteína caspase-3 clivada em paralelo com o 

aumento da expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-XL, no grupo que 

recebeu AG490. Para confirmar nossos achados in vivo nós testamos AG490 (75 

mM) em culturas de macrófagos derivados da medula óssea (BMM) e em 

cultura de células da linhagem de hepatoma- CRL1830, ambas estimuladas com 

LPS (10 ng/ml). Em culturas de macrófagos derivados da medula óssea, AG490 

reduziu a expressão gênica das citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias (IL-6, 

IL-12p40, IL-1β, CXCL-10 e iNOS) que encontravam-se elevadas apos 
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estimulação com LPS. Em cultura de células da linhagem de hepatoma- 

CRL1830, AG490 reduziu a expressão de caspase-3 clivada. Além do que, o 

bloqueio de JAK2 inibiu a fosforilação de STAT1 e STAT3. Pela primeira vez 

demonstramos que a sinalização por JAK2 é essencial na fisiopatologia da lesão 

de IR hepática, já que seu bloqueio seletivo protegue o fígado contra inflamação 

e apoptose. 
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The Janus kinase/signal transducers and activators of transcription (JAK/STAT) 

signaling is one of the major pathways for cytokine signal transduction. 

However, the role of the JAK/STAT pathway in liver I/R is not clear. This study 

focuses on JAK2, which functions upstream of STAT-1 in JAK/STAT, and its 

role in the mechanism of liver IRI. Partial warm ischemia was produced in the 

hepatic lobes of C57BL/6 mice for 90min, followed by 6h of reperfusion. Mice 

were treated with JAK-2 inhibitor (Tyrphostin AG490; 40 mg/kg, i.p) or veicle, 

60min prior to ischemic insult. JAK2 blockade resulted in significant reduction 

of hepatocyte apoptosis and liver injury. Macrophage and neutrophil 

infiltration, as assessed by immunohistochemistry, was markedly decreased in 

AG490-treated livers, compared with controls. The expression of pro-

inflammatory cytokines (TNF-α, IL-6, IL-1β) and chemokines (CXCL-10 and 

CXCL-2) was also significantly reduced in AG490-treated group, compared 

with controls. AG490-treated livers showed less TUNEL positive cells and 

reduced cleaved caspase-3 protein expression in parallel with increased Bcl-XL 

expression. We employed AG490 (75 mM) in primary bone marrow-derived 

macrophage (BMM) and hepatoma cell (CRL1830) cultures, both stimulated 

with LPS (10 ng/ml). In BMM cultures, AG490 depressed otherwise LPS-

induced pro-inflammatory gene expression programs (IL-6, IL-12b, IL-1β, 

CXCL-10 and iNOS). In hepatoma cells, AG490 reduced cleaved-caspase-3 

expression. Moreover, JAK2 blockade inhibited STAT1 and STAT3 

phosphorylation. This is the first report, which documents that JAK2 signaling 

is essential in the pathophysiology of liver IRI, as its selective blockage 

ameliorated the disease process and protected livers from inflammation and 

apoptosis. 
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A cirurgia de transplante de fígado vem sendo realizada há cerca de 30 

anos. O primeiro transplante de fígado foi realizado em Denver, nos Estados 

Unidos, pela equipe do Dr Thomas Starzl em uma criança de três anos. Em 

1967, a mesma aquipe repetiu a procedimento no primeiro paciente a ter um 

ano de sobrevida pós-transplante. Durante a década de 70, mesmo com o 

desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, o transplante de fígado 

continuou sendo considerado um procedimento experimental com uma 

sobrevida de cerca de 25% um ano após o transplate. Porém, nos anos 80 com a 

introdução da ciclosporina, e o consequente aumento da sobrevida pós-

transplante, o transplante de fígado passou a ter sua eficácia reconhecida, o que 

favoreceu o desenvolvimento dos programas de transplante. Em 1987, com a 

introdução de uma nova solução de preservação de órgãos, por Folkert Belzer 

da Universidade de Wisconsin, os órgãos puderam ser conservados por muito 

mais tempo do que com as soluções anteriores, o que representou um grande 

avanço para a terapia de transplante de fígado. Com a possibilidade do 

aumento do tempo de isquemia fria, melhores drogas imunossupressoras e o 

aprimoramento da técnica cirúrgica, o transplante de fígado constitui 

atualmente a única terapia eficaz no tratamento de pacientes portadores de 

doença hepática crônica avançada e doença aguda como a hepatite fulminante.  

Hoje, cerca de 4000 transplantes de fígado são realizados por ano nos 

Estados Unidos. No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos (ABTO), no ano de 2008 foram realizados cerca de 1175 
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transplantes de fígado. Apesar dos aprimoramentos da última década, o 

transplante de fígado continua tendo limitações. Rejeições, infecções, 

disponibilidade de doadores e baixa sobrevida imediata são ainda fatores que 

contribuem para uma mortalidade de 10-15% no primeiro ano. Com o aumento 

da demanda surgiu a necessidade do aumento da disponibilidade de órgãos. O 

incentivo do uso de doadores limítrofes, o que inclui entre outros fatores, 

doadores com doença cardiovascular avançada, período longo de hipotensão, 

esteatose hepática, idade avançada, tempo de isquemia fria prolongada, surgiu 

para aumentar a demanda de órgãos, porém levou também a um incremento da 

lesão de isquemia reperfusão (Busuttil e Tanaka, 2003). 

A lesão de isquemia reperfusão é a principal causa da disfunção primária 

e da não-funcão inicial do enxerto no transplante de fígado. Disfunção primária 

e não-função inicial do enxerto podem ser definidas como mau funcionamento 

e não funcionamento do enxerto durante o período pós-operatório inicial do 

transplante hepático, sem que se detecte uma causa evidente, como trombose 

arterial, instabilidade hemodinâmica ou outros eventos que possam interferir 

na função precoce do enxerto. A não-funcão inicial do enxerto é responsável por 

81% dos re-transplantes durante a primeira semana pós-transplante (Clavien, 

P.A. et al., 1992; Sháw B.W. et al., 1995; Jaeschke, H. et al. 1996). 

A lesão de isquemia reperfusão hepática foi reconhecida como condição 

patológica de importância clínica por Toledo-Pereyra em 1975 e pode ser 

classificada como quente ou fria. A lesão de isquemia reperfusão quente está 
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geralmente associada a cirurgias hepáticas, transplante hepático, choque 

hipovolêmico, doenças veno-oclusivas, tromboses, Sindrome de Budd-Chiari. Já 

a lesão de isquemia reperfusão fria ocorre durante a preservação do órgão para 

o transplante.  

 

Fisiopatologia da lesão IR hepática quente 

Isquemia pode ser definida como a diminuição ou suspensão do fluxo de 

sangue para células e tecidos por tempo suficiente que comprometa sua função 

normal. Com o retorno da circulação ocorre a lesão de reperfusão. A ausência 

de oxigêio e nutrientes durante o período de isquemia determina com que o 

retorno do fluxo de sangue e consequentemente da oferta de oxigênio resulte 

em inflamação e lesão oxidativa tecidual (Grace P.A., et al. 1994). A lesão de IR 

hepática é o resultado de uma sequência de eventos antígeno-independentes 

que tem como resultado final a lesão hepatocelular. Diversos autores sugerem a 

participação das células de Kupffer na lesão de IR hepática (Kobayashi S. et al., 

1999). Células endoteliais sinusoidais hepáticas, hepatócitos e 

polimorfonucleares neutrófilos (PMNs) também são ativados, resultando na 

formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e na secreção de citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias. As quimiocinas recrutam neutrófilos e células T 

que induzem resposta inflamatória, enquanto as EROs causam lesão direta nas 

células endoteliais e hepatócitos; ambos os processos causam alteração 

estrutural ao tecido, como: edema celular, vacuolização, rompimento da célula 
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endotelial e infiltração PMNs, tendo como consequência final a disfunção 

hepatocelular (Jaeschke H. et al., 1996).    

A lesão de IR hepática pode ser dividida em duas fases (Lentsch A.B. et al., 

2000): uma fase inicial “bioquímica” (menos de 2 horas após a reperfusão), 

caracterizada por stress oxidativo com produção e liberação de espécies reativas 

de oxigênio (EROs), pela ativação de células de kupfer e ativação do 

complemento (Jaeschke H. et al., 1993);  e uma fase tardia “inflamatória” (de 6 a 

48 horas após a reperfusão) caracterizada por inflamação e a lesão 

hepatocelular, a qual é desencadeada em grande parte pela liberação de EROs 

pelos neutrófilos infiltrantes. A via de liberação de EROs pelos neutrófilos 

ativados envolve o sistema nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

(NADPH) oxidase, como foi mostrado em estudo onde camundongos nocaute 

deficientes em gp91 phox (componente do sistema NADPH oxidase nas células 

fagocitarias) foram protegidos da lesão de IR hepática (Ozaki M. et al., 2000).  

Neutrófilos ativados são responsáveis também pela liberação de elastase, 

catepsina G, heparanase, colagenase e enzimas hidrolíticas, as quais são 

diretamente citotóxicas para os hepatócitos. 

Fatores como o aumento do pH durante a reperfusão e o aumento da 

permeabilidade da membrana mitocondrial (por aumento da concentração de 

Ca++, e EROs), são determinantes para a lesão associada à isquemia e reperfusão, 

durante a fase inicial da IR (Bond J.M. et al., 1993; Nishimura Y. et al., 1998). O 

stress oxidativo é determinado quando ocorre um desbalanço entre a produção 
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de pró-oxidantes e anti-oxidantes durante condições de stress, causando 

citotoxicidade. EROs incluem radical hidroxil (OH), hidrogênio peroxidase 

(H2O2) e o radical superóxido (O2-), e são gerados a partir do metabolismo do 

oxigênio (Wink D.A. et al., 1998). O endotélio pós-isquêmico é a principal fonte 

de radical superóxido (mitocondrial), indiretamente este pode ser responsável 

pela produção de radicais hidroxil (altamente reativo). Os radicais livres podem 

provocar a alteração dos componentes lipídicos da membrana, num processo 

chamado lipoperoxidação e a membrana perde suas funções (permeabilidade, 

transporte). Causam desnaturação, inativação, polimerização de enzimas e 

proteínas provocando diversas alterações no metabolismo cellular.  

Outro fator importante da fase inicial da lesão de IR é o óxido nítrico 

(NO). O NO é um gás solúvel, altamente lipofílico que tem papel importante na 

microcirculação. No fígado é um importante sinalizador intracelular e 

extracelular, atuando na indução da guanil ciclase, a qual produz guanosina 

monofosfato cíclico (GMP) que tem entre outros efeitos o relaxamento do 

músculo liso. A síntese de NO se realiza por ação de uma enzima, a óxido 

nítrico sintetase (NOS) a partir do aminoácido L-arginina e existe nas formas 

constituitivas e dependentes do cálcio como o NOS endotelial (eNOS) e o 

neuronal, e a independente do cálcio NOS induzível (iNOS) (Moncada S. et al., 

1993). No fígado, NO pode reduzir a intensidade da lesão de IR, atuando como 

vasodilatador, agindo diretamente na agregação plaquetária, reduzindo a 

adesão de neutrófilos e causando relaxamente das células estelares (Ito). NO 
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gerado pela enzima eNOS é considerado hepatoprotetor. Em modelo murino de 

transplante hepático, a eNOS do doador atenuou a lesão de IR hepática através 

de mecanismos que envolveram vasodilatação e redução da infiltração de 

macrófagos (Theruvath T.P. et al., 2006). O papel da enzima iNOS é ainda 

controverso. iNOS porém, pode ser convertido em peroxinitrito, através da 

reação do primeiro com o radical superóxido. Peroxinitrito é uma forma de 

ERO e um potente indutor de morte cellular (Szabó C. et al., 2007).  

O papel da célula de Kupffer (KC) ocorre na fase inicial da reperfusão, 

quando a KC é ativada e sofre alterações morfológicas que permitem a elas se 

protruirem no lúmen dos capilares sinusoides, reduzindo assim o fluxo de 

sangue no lúmen sinusóide (Lemasters J.J. et al., 1981). Após ativadas as KC 

secretam uma grande quantidade de mediadores pró-inflamatórios (TNF-α, IL-

6, IL-1 e prostaglandinas), anti-inflamatórios (IL-10, IL-13) e EROs. Alguns 

estudos mostram que a lesão de IR pode ser atenuada ou agravada pela 

supressão ou intensificação da atividade das KCs, repectivamente (Jaeschke H. 

et al., 1991; Shiratori Y. et al., 1994). 

Polimorfonucleares neutrófilos (PMNs) estão envolvidos em ambas as 

fases da lesão de IR. O recrutamento dos PMNs ocorre em várias etapas. 

Inicialmente há o contato e adesão ao endotélio, a seguir o extravazamento/ 

transmigração transendotelial, e na sequência a aderência e lesão às células do 

parenquima. Após a IR, as moléulas de adesão celular (CAM) são ativadas e 

aumentam sua expressão na superfície dos neutrófilos e das células endoteliais. 
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Esta ativação é induzida por citocinas, quimiocinas, fatores de transcrição 

nucleares entre outras moléculas inflamatórias que são os iniciadores da cascata 

de adesão.  As selectinas iniciam a captura inicial e o rolamento dos neutrófilos 

na célula endotelial sinusoidal. A transmigração geralmente envolve moléculas 

de adesão na superficie dos neutrófilos (beta-2-integrinas) e nas células 

endoteliais (molécula de adesão intercelular-1; ICAM-1). Após a transmigração, 

os neutrófilos aderem aos hepatócitos através da beta (2) integrina e ICAM-1 

expressas nos hepatócitos (Ramaiah S.K. et al., 2007). O aumento da expressão 

de ICAM-1 na célula endotelial hepática ocorre na IR por ativação de TNF-α e 

IL-1 (Farhood A. Et al., 1995). Estudos mostram que o aumento da expressão de 

ICAM-1 está associada à rejeição aguda no fígado (Scoazec J.Y. et al., 1994) e 

que a neutralização de ICAM-1 reduz a severidade da lesão de IR (Vollmar B. et 

al., 1995).  

 

Via de sinalização JAK/STAT 

A via de sinalização Janus Kinase/ Transdutores de Sinal e Ativadores de 

Transcrição (JAK/STAT) foi descoberta através de experimentos que visavam 

inicialmente estudar a ativação da transcrição induzida por IFN-α e IFN-γ 

(Darnell J.E. Jr. Et al., 1994). A via JAK/STAT atua na transdução do sinal 

iniciado na membrana celular, para os genes no núcleo. Hoje sabe-se que a via 

JAK/STAT é ativada por mais de 50 citocinas e fatores de crescimento, estando 
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associada a diversas funções celulares nos sistemas imune, hematopoiético, 

neurológico e no fígado.  

A família de proteína-tirosina-kinases (PTKs) Janus kinase (JAK) tem 4 

membros nos mamíferos: JAK1, JAK2, JAK3 e Tyk2. JAK1, JAK2 e Tyk2 são 

amplamente expressas; a expressão de JAK3 no entanto, está restrita às células 

de linhagem linfóide ou mielóide. As JAKs são kinases relativamente grandes 

com cerca de 1150 aminoácidos e com peso molecular variando entre 116-140 

kDa. Tem como marca principal a presença de dois domínios ou regiões 

homólogas sequenciadas de quinase e pseudo-kinase. Desta característica 

provêm também o nome Janus, deus romano de “duas faces”, guardião dos 

portões. Outros segmentos homólogos (JH) foram descritos nas Jaks, ao todo 

são 7 domínios (JH1-JH7). O domínio JH1 ou domínio C-terminal tem atividade 

catalítica enquanto o domínio JH2 é denominado domínio pseudo-kinase e não 

tem função catalítica. Afora o domínio C-terminal com função catalítica, pouco 

se sabe sobre a função dos outros domínios. A interação das JAK kinases com os 

receptores de membrana é feita através de sua porção N-terminal (Hárpur A.G. 

et al., 1992) (Fig.1).  

 

Figura 1. Estrutura de JAK 



Introdução 

Tese de Doutorado 10

STATs são proteínas que possuem entre 750-850 aminoácidos. Nos 

mamíferos, 7 STATs (STAT1– 4, 5A, 5B e 6) foram identificadas. São proteínas 

únicas entre os fatores de transcrição por possuirem um domínio SH2, para 

ligação de fosfotirosinas. O domínio SH2 interage com sítios de fosforilação de 

tirosina para recrutar as STATs para os receptors da membrana. Após a 

fosforilação da tirosina, ocorre a dimerização entre os domínios SH2 e o 

domínio contendo a fosfotirosina localizada na porção C (carboxil)-terminal. A 

região N-terminal também participa na dimerização. Em algumas STATs ocorre 

ainda, fosforilação no sítio da serina, próximo à tirosina na porção C-terminal 

(Ihle J.N. et al., 2001) (Fig.2). 

 

Figura 2. Estrutura de STAT 

 

A sinalização por JAK/STAT se inicia quando o ligante conecta-se ao seu 

receptor na membrana da célula. No caso das citocinas, seus receptores formam 

homo- ou hetero-dimeros após a ligação, iniciando a sinalização. Como as JAKs 

são associadas aos receptores com a dimerização destes, elas se transfosforilam 

e fosforilam resíduos de tirosina na porção citoplasmática do receptor, criando 

ancoradouros para a porção homologa-2 Src (SH2) das STATs e para outras 

moléculas sinalizadoras. Uma vez ligadas aos receptores, STATs são 
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fosforiladas pelas JAKs em um único resíduo de tirosina. Assim ativadas, 

STATs se dissociam do receptor, dimerizam-se, sofrem translocação para o 

núcleo, onde se ligam ao DNA e regulam a expressão gênica. (Murray P.J. et al., 

2007). A via de sinalização JAK/STAT pode ser ativada por diferentes ligantes 

assim como por stress cellular induzido por IR, EROs, endotoxina, ou 

hiperosmolaridade (Dudley A.C. et al., 2004) (Fig.3). 

 

 

Figura 3. Sinalização JAK/STAT 
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A sinalização pela via JAK/STAT é extremamente importante para as 

células dos sistemas imune e hematopoiético. De fato, JAK2 é amplamente 

expressa em diferentes células e estudos bioquímicos desmonstram a ativação 

JAK2 em resposta a receptores homodimericos (Epo-R, GH-R, Prl-R) família de 

citocinas IL-3 (IL-3R, IL-5R, e GM-CSFR), citocinas com receptores gp130 (IL-6, 

IL-11, IL-12) assim como o receptor de IFN- γ (Tabela-1).  

 JAK2 e STAT3 são consideradas as isoformas mais antigas e conservadas 

de suas respectivas famílias. Camundongos nocautes (KOs) para JAK2 morrem 

com 12,5 dias de vida embrionária em decorrência de falha na hematopoiese, 

enquanto camundongos KO para outras proteínas JAKs e STATs permanecem 

viáveis (O’Shea J.J. et al., 2002). 

Recentemente foi descoberta a participação da JAK2 quinase na doença 

mieliproliferativa cromossomo Philadelphia- negativa. Em 2005, diversos 

grupos descreveram uma mutação pontual G→T no exon 14 do gene que 

codifica JAK2 (valina-tofenilalanina no codon 617). Conhecida como 

JAK2V617F, esta mutação ocorre no domínio JH2 pseudo-kinase, levando à 

fosforilação constitutiva e consequentemente a um aumento na função tirosino-

kinase. A descoberta destas mutações de JAK2 e suas implicações em doenças 

como policitemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose crônica, 

desencadeou um enorme interesse no desenvolvimento de inibidores de JAK2, 

de administração oral. Atualmente exitem diversos estudos pré-clínicos, cerca 

de cinco estudos clínicos em fase I/II e pelo menos um estudo em fase III como o 
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uso de inibidores de JAK2 para o tratamento de doenças mieloproliferativas 

(Chen A.T. et al., 2010). 
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Tirfostin AG490 (AG490) ou 2-Ciano-3-(3,4-diidroxifenil)-N-(benzil)-2-

propenamida; 2-Ciano-3-(3,4-diidroxifenil)-N-(fenilmetil)-2-propenamida 

(C17H14N2O3) (Fig.4), é um tirfostin sintético derivado da benzilidina 

malononitrila com peso molecular de 294.31 g/mol. Em doses relativamente 

baixas, AG490 pode inibir de forma altamente eficiente, PTKs como JAK2 (Gazit 

A. Et al., 1989) (Fig.4). Enquanto muitos dos inibidores de kinases são 

promíscuos, AG490 é único por não possuir efeito inibitório sobre outras 

tirosino-kinases linfociticas como Lck, Lyn, Btk, Syk, Src, Jak1, Zap70 ou Tyk2 

(Meydan N.et al., 1996).  

 

                         

 

 

 

Figura 4. Molécula de tirfostin AG490 

 

Correlação da via de sinalização JAK/STAT com a lesão de IR hepática 

Estudos mostram a importância da interrelação do sistema imune inato e 

adquirido na lesão de IR. Classicamente, o sistema imune inato consiste da 

resistência inespecífica a patógenos e o sistema imune adquirido é caracterizado 

por possuir especificidade ao antígeno e memória imunológica. Receptores tipo 

Toll (TLR) são proteínas transmembrana responsáveis pelo reconhecimento de 
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moléculas padrões associadas aos patógenos (PAMP). TLRs estão envolvidos na 

resposta imune inata, porém a ativação de TLRs leva a produção de citocinas 

pró-inflamatórias e aumenta a expressão de moléculas co-estimulatórias que 

são vitais para a resposta imune adaptativa (Medzhitov R. et al, 2000). TLR4, 

um dos TLRs mais bem caracterizados, é indispensável para a sinalização na IR 

hepática. Em recente estudo, Zhai et al. demonstraram que camundongos TLR4 

KO, mas não TLR2 KO estão protegidos contra a lesão de IR hepática.  Mais 

ainda, que a lesão de IR hepática se dá pela via independente da proteína 

adaptadora MyD88 e dependente da via do fator regulatório de IFN 3 (IRF-3), a 

qual leva à ativação tardia de NF-kB, à produção de interferon (IFN) -β e à 

expressão de genes indutores de IFN (Zhai Y., et al. 2004). O mesmo grupo 

também demonstrou que a hiperexpresão de heme oxygenase-1 (HO-1) protege 

contra a lesão de IR hepática através da inibição da ativação de STAT1, e a 

consequente inibição da produção de CXCL-10 na via de sinalização do IFN 

tipo-1 (Tsuchiháshi S. et al., 2007). No presente estudo, nossa hipótese é que 

JAK2, o qual atua através da fosforilação de STAT1, também contribui para 

cascata da inflamação na lesão de IR hepática (Fig.5). Para responder esta 

questão, nós trabalhamos com um modelo estabelecido de isquemia quente 

parcial hepática, onde os animais são pré-tratados ou não com um inibidor de 

Jak2 antes da lesão aguda, e sacrificados 6 horas após a reperfusão para a 

análise do tecido hepático. 
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Figura 5. Modelo das vias de sinalização e da nossa hipótese da participação de JAK2 na lesão 

de IR hepática. 
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Objetivos Gerais 

� O presente estudo tem como objetivo avaliar o papel da proteína 

tirosina-quinase JAK2, na via de sinalização JAK/STAT, no 

desenvolvimento da lesão de IR hepática. 

 

Objetivos Específicos 

� Comparar a lesão hepática, através da alteração enzimática e da 

histologia, em modelo murino de IR quente parcial, de animais 

tratados ou não com tirfostin AG490 (inibidor específico da 

proteína tirosina-kinase JAK2); 

 

� Comparar o infiltrado de células inflamatórias (neutrófilos, 

macrófagos e células T) no tecido hepático isquêmico nos grupos 

de animais descritos acima; 

 
 

� Comparar a expressão de citocinas e quimiocinas inflamatórias 

no tecido hepático isquêmico nos grupos de animais descritos 

acima; 

 

� Analisar a presença de células apoptóticas através da técnica de 

TUNEL e a expressão de proteínas associadas a apoptose por 
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western-blot no tecido hepático isquêmico nos grupos de animais 

descritos acima; 

 
 

� Analisar in vitro, através do uso de macrófagos derivados da 

medula óssea e células da linhagem do hepatoma (CRL1830) 

estimuladas com LPS, o efeito protetor do bloqueio de JAK2 na 

inflamação (expressão de citocinas e quimiocinas inflamatórias), 

na apoptose (caspase3- clivada) e na fosforilação de STAT1 e de 

STAT3.  
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Estudo in vivo 

Animais  

Foram utilizados camundongos C57Bl/6, machos, com idade entre 8 e 12 

semanas, pesando de 25 a 29g (Jackson Laboratory, Bar Hárbor, ME). Os 

animais foram criados em condições livres de patógenos específicos e 

alimentados com ração comercial e água à vontade. Foram mantidos sob 

condições padronizadas de temperatura (entre 21 e 22°C) e luminosidade (ciclos 

de claro/escuro de 12 em 12 horas), no biotério de camundongos da 

Universidade da Califórnia Los Angeles, recebendo cuidados de acordo com os 

critérios estabelecidos pela “Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals” da “National Academy of Sciences” e publicado pelo “National 

Institute of Health” (NIH 86-23 revisado em 1985).  

 

Modelo de isquemia e reperfusão hepática  

Foi utilizado um modelo de isquemia e reperfusão hepática parcial que foi 

inicialmente descrito por Zwacka et al. em 1997 e posteriormente adaptado por 

Shen et al. em 2002. As cirurgias foram realizadas em condições assépticas. Os 

animais foram inicialmente anestesiados com pentobarbital sódico (50 mg/kg) 

intra-peritoneal, sendo a seguir posicionados e fixados em decúbito dorsal. Os 

animais receberam heparina (100 U/kg) através de injeção na veia peniana. Foi 

realizada incisão mediana xifo-púbica, sendo a cavidade abdominal exposta 

com a ajuda de um afastador atraumático. As víceras foram afastadas e envoltas 
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em gaze umedecida com solução salina. O pedículo (artéria hepática e veia 

porta) que supre os lobos médio e esquerdo do fígado foi localizado e 

dissecado. Um clamp microvascular atraumático (Robotz, Gaithersburg, MD) 

foi inserido interrompendo o fluxo sanguíneo para esta região (Fig.6). Durante o 

período de isquemia os animais foram mantidos anestesiados, aquecidos por 

iluminação indireta e com as visceras envoltas por gase umedecida com solução 

salina. Após 90 minutos de isquemia, o clamp foi removido iniciando a 

reperfusão para os lobos médio e esquerdo do fígado. O abdômen foi suturado 

em plano único e os animais foram devolvidos às suas gaiolas e mantidos em 

observação até a completa recuperação anestésica. Os animais foram 

sacrificados, por choque hipovolêmico através de punção intra cardíaca seis 

horas após o início da reperfusão para coleta de amostras de sangue e tecido 

hepático. Camundongos C57Bl/6 foram utilizados como controle SHAM, sendo 

submetidos ao mesmo procedimento exceto pela oclusão vascular. O 

procedimento foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa em Animais (Animal Research Committee - ARC) da Universidade da 

Califórnia, Los Angeles, sob protocolo número 2005-006-12A. 
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Figura 6. Desenho e fotos representativas do modelo murino de isquemia parcial hepática 

utilizado.  

 

Protocolo de tratamento 

Os camundongos C57Bl/6 (n=10) receberam o inibidor da proteína 

tirosina-quinase Janus kinase 2 (JAK2), AG490 [(2-cyano-3- (3,4-

dihydroxyphenyl)-N- (benzyl)-2-propenamide, Sigma-Aldrich, St Louis, MO); 

na dose de 40 mg/kg intra-peritonial] ou apenas o veículo (45% DMSO + 55% 

PBS) (n=10) 1 hora antes da isquemia. A dose foi determinada com base em 

dados preliminaries nossos e da literatura (Banes A.K. et al., 2004).  
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Grupos de estudo 

Grupo controle SHAM - (n=2) animais submetidos ao procedimento 

cirúrgico, exceto a ligadura do pedículo hepático e o tratamento com AG490. 

Grupo IR+veículo (DMSO) - (n=10) animais submetidos à ligadura do 

pedículo hepático por 90 minutos, seguidos de reperfusão, sem tratamento com 

AG490. 

Grupo IR+AG490 - (n=10) animais submetidos à ligadura do pedículo 

hepático por 90 minutos, tratados com AG490. 

 

Enzimas hepáticas 

Foram coletados cerca de 600µL a 1 ml de sangue total através de punção 

intra cardíaca. O sangue foi centrifugado a 4000 RPM por 15 minutos e o soro 

separado. Níveis séricos de alanino aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST) foram analisados em amostras de soro após 6 horas de 

reperfusão como marcadores de lesão hepática através de método colorimétrico 

(Alfa Wassermann Diagnostic Technologies, LLC; West Caldwell, NJ). 

 

Análise histológica 

Os lobos médios e esquerdos hepáticos após retirados foram submetidos a 

cortes longitudinais sendo que uma parte do tecido foi fixado em formol 

tamponado a 10%. Após 12 horas, os espécimes hepáticos fixados em formol 

foram lavados (imersos) por 15 minutos em água não-corrente de torneira e 



Material e Métodos 

Tese de Doutorado 25

transferidos para solução de etanol a 70% até serem montados em blocos de 

parafina. Cortes de tecido hepático montados em parafina (5-µm) foram 

aderidos a lâminas de vidro (Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ) e posteriormente 

corados com hematoxilina-eosina. O tecido foi analisado de maneira cega (sem 

identificação da lâmina) e a severidade da lesão de IR hepática foi determinada 

de acordo com o critério de Suzuki modificado (Suzuki S. et al., 1993), onde 

congestão sinusoidal, vacuolização e necrose do hepatócito foram graduadas 

em  escala de 0 a 4 (Tabela2.). 

Tabela 2. Critério de Suzuki modificado: 

  

Análise imunohistoquímica 

Cortes longitudinais dos lobos hepáticos isquêmicos foram processados 

ainda frescos, embebidos em OCT e congelados (Tissue-Tek, Sakura Finetek, 

Inc, CA). Os blocos de OCT foram cortados em criostato (Leica CM 1800, 

Alemanha) em secções de 5 µm de espessura e montados em lâminas tratadas 

com o adesivo poli-D-lisina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). O tecido foi fixado 

em acetona a 4oC por 10 minutos e mantido em temperatura ambiente (TA) por 

mais 10 minutos. Após ser lavado com PBS por duas vezes, 5 minutos cada, a 

ESCALA CONGESTÃO VACUOLIZAÇÃO NECROSE 

0 nenhuma nenhuma nenhuma 

1 mínima mínima algumas células 

2 leve leve < 30% 

3 moderada moderada entre 30% e 60% 

4 severa severa > 60% 
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peroxidase endogena foi bloqueada com o uso de 0,3% hidrogênio peroxidase 

(Dako, Carpinteria, CA) por 10 minutos. O tecido foi então lavado em água 

corrente por 5 minutos. O bloqueio de sítios inespecíficos foi feito incubando o 

tecido a TA com soro de cabra a 10% por 30 minutos em câmara úmida. Em 

seguida foi feito o bloqueio de avidina e biotina por 15 minutos cada 

(Avidin/Biotin Blocking Kit, Vector Laboratories, Burlingame, CA). O tecido foi 

então incubado por 1 hora a TA em câmara úmida com os seguintes anticorpos 

primários de rato anti- camundongo (diluídos em soro de cabra a 3%): 

macrófago, CD11b (Mac-1, M/70; BD Biosciences); neutrófilo, Ly-6G (1A8; BD 

Biosciences); CD3 (17A2; BD Biosciences) 1/50; 1/200; 1/50, respectivamente. O 

anticorpo secundário biotinilado de cabra anti-IgG de rato (Vector) na diluição 

de 1:200 em soro de cabra a 3%, foi incubado a TA por 40 minutos e a seguir 

incubado com complexo streptavidina-biotina conjugado à peroxidase (ABC 

Kit, Vector) por 30 minutos em câmara úmida. O produto da reação foi revelado 

com DAB (diaminobenzidina, Vector), e os cortes foram contracorados com 

hematoxilina de Mayer (Sigma-Aldrich, St Louis, MO) por 3 minutos. As 

lâminas foram então lavadas por 5 minutos em água corrente. 

Posteriormente, os cortes foram desidratados em soluções com 

concentrações crescentes de etanol, xilol e montados em Permount (Fisher 

Scientific, Fair Lawn, NJ). O controle negativo foi produzido pela omissão do 

anticorpo primário. As lâminas foram avaliadas a cego e as células positivas 
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contadas em 30 campos com objetiva de maior aumento (40X). Os resultados 

foram expressos em número de células positivas/ campo. 

 

Detecção in situ de apoptose 

Cortes de tecido hepático em parafina (5-µm) em lâminas de vidro foram 

desparafinados em estufa a 60°C por 1 hora, hidratados em passagens de xilol, 

álcool absoluto, álcool a 70% e água destilada. A presença de células em 

apoptose foi investigada pelo método TUNEL (TdT mediated dUTP nick end 

labeling). Foi utilizado o "Kit" comercial FragELTM (Calbiochem®) com a 

finalidade de identificar as células em processo de apoptose via marcação de 

fragmentos terminais de DNA (porção 3' -OH), caracteristicamente relacionado 

com a fragmentação do DNA nuclear, possibilitando a identificação 

morfológica de células em apoptose. O método consiste na enzima terminal 

deoxinucleotidil transferase (TdT), ligar-se a fragmentos terminais de DNA 

(porção 3' -OH), e catalisar a adição de deoxinucleotideos marcados ou não com 

biotina. Nucleotídeos biotinilados são detectados usando-se o complexo 

streptavidina conjugado à peroxidase. O produto da reação e revelado com 

DAB (diaminobenzidina). Os cortes foram contracorados com verde de metila, 

desidratados (alcool e xilol) e montados em Permount (Fisher Scientific, Fair 

Lawn,NJ). As etapas do método empregado são descritas abaixo: 

� Desparafinação dos cortes em solução de xilol (2 banhos de 5 min); 

� Lavagem em álcool absoluto (2 banhos de 5 min); 
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� Lavagem em álcool a 90%, 80% e 70% (1 banho por 3 min); 

� Enxaguar brevemente em TBS; 

� Incubação em solução de proteínas k (20 µg/ml) por 20 minutos à 

temperatura ambiente; 

� Enxaguar brevemente em TBS; 

� Incubação em peróxido de hidrogênio a 3%, diluído em metanol (5 

min); 

� Enxaguar brevemente em TBS; 

� Incubação em solução tampão de equilíbrio TdT em câmara úmida a 

temperatura ambiente (30 min); 

� Incubação em enzima TdT a 37°, em câmara úmida (1 hora e 30 min); 

� Incubação em solução tampão Stop buffer a temperatura ambiente (5 

min); 

� Enxaguar brevemente em TBS; 

� Incubação com solução de bloqueio blocking buffer à temperatura 

ambiente (10 min); 

� Enxaguar brevemente em TBS; 

� Incubação com DAB à temperatura ambiente (5 min); 

� Contracoloração com verde de metila (3min); 

� Lavagem em álcool absoluto (2 banhos de 5 seg); 

� Lavagem em xilol (1 banho de 5 seg); 

� Montagem da lâmina. 

 

O controle positivo da reação foi realizado incudando-se os cortes 

histológicos de fígado de camundongo com DNase 1 (1µg/µl in 1X TBS/1mM 

MgSO4 ) por 20 minutos. Como controle negativo foi omitida a etapa de 

incubação com o Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (Tdt). As lâminas 
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foram avaliadas a cego e as células TUNEL-positivo (apoptóticas) foram 

contadas em 30 campos com objetiva de maoir aumento (40X). Os resultados 

foram expressos em número de células positivas/ campo.  

 

Extração de ácido ribonucléico (RNA) 

As amostras de tecido hepático depois de extraídas e cortadas foram 

congeladas em nitrogênio líquido e posteriormente transferidas e mantidas a - 

80°C. O RNA foi extraído de cada amostra de tecido através da adição de 1 ml 

do reagente TRIZOL (Invitrogen, Carlsbad, CA). O tecido foi homogeinizado 

(tissue tearor, Biospec, Bartlesville, OK). No caso das células em cultura, foi 

adicionado 1 ml de Trizol para cada 1x106 células. A extração foi realizada 

segundo o protocolo recomendado pelo fabricante do reagente Trizol como 

descrito abaixo: 

Foram adicionados às amostras 200 µl de clorofórmio (Fisher Scientific, 

Fair Lawn, NJ). A mistura foi então agitada em vórtex por alguns segundos, 

incubada por 3 minutos à temperatura ambiente (TA) e posteriormente, 

centrifugada por 15 minutos a 12.000 x g a 4°C para a separação das fases: uma 

vermelha (fase orgânica) composta pelo fenol-clorofórmio, uma interfase e uma 

fase aquosa incolor (sobrenadante). O RNA permanence exclusivamente na fase 

aquosa. A fase aquosa foi então removida cuidadosamente e transferida para 

outro tubo. Para precipitar o RNA contido na fase aquosa, foi adicionado 500 µl 

de álcool isopropílico (Sigma-Aldrich, St Louis, MO). A mistura foi 
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homogeinizada e incubada por 10 minutos à TA e a seguir, centrifugada por 10 

minutos a 12.000 x g a 4°C. O RNA foi precipitado, tornando-se visível no fundo 

do tubo. O sobrenadante foi então descartado e o RNA lavado com a adição de 

1 ml de álcool etílico a 75% (Sigma-Aldrich, St Louis, MO). A seguir a mistura 

foi centrifugada por 5 minutos a 7.500 x g a 4°C, o sobrenadante foi removido e 

o RNA deixado secar por 15 minutos à TA. Após seco, o RNA foi ressuspendido 

em 50µl de água DEPC e congelado a -80°C. 

 

Quantificação de RNA 

As amostras de RNA foram submetidas à quantificação através da 

espectrofotometria. As amostras foram diluídas em água DEPC e 100 µl da 

solução colocados em uma cubeta de cristal. A cubeta foi colocada então no 

aparelho, previamente zerado em relação à absorbância da cubeta e da água 

(branco), e obtidas as leituras de absorbância em dois tipos de comprimento de 

onda: 

260 nm, comprimento de onda ótimo para leitura de RNA/DNA e, no 

comprimento de onda de 280 nm (ótimo para leitura de proteínas). As leituras 

foram realizadas em duplicata e uma média foi obtida em relação às duas 

leituras. A concentração de RNA foi calculada da seguinte forma:  

[RNA(mg/mL)] = A x A260 x diluição, onde a A é uma constante de cada 

substância e é definida como a capacidade intrínseca do material analisado de 

absorver luz em um determinado comprimento de onda. No caso do RNA, o 
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valor desta constante é 40. A260 é a leitura da absorbância da amostra no 

comprimento de onda de 260 nm. Diluição corresponde a quantas vezes a 

amostra foi diluída para ser feita a leitura. 

 

Avaliação da pureza do RNA extraído 

A pureza das amostras foi obtida determinando a relação entre os valores 

de absorbância nos comprimentos de onda 260 (A260), correspondente aos 

ácidos nucléicos (DNA e RNA), e 280 (A280), correspondente às proteínas. 

Somente foi utilizado RNA com a razão entre 1,6 e 2,0. 

 

Transcrição reversa e RT-PCR 

Após a quantificação, 0,8 µg de RNA total extraído de cada amostra foi 

utilizado para a síntese de DNA complementar (cDNA), via transcrição reversa 

pelo kit SuperScript III First-Strand Synthesis Systems para RT-PCR (Invitrogen 

Life Technologies, Inc., Carsbad, CA). A reação foi realizada de acordo com o 

manual do fabricante: 

- Pré-aquecer o termociclador a 65°C; 

- Em um tubo de PCR de 0.2 ml combinar (volume por reação): 

� RNA total 0.8µg 

� Primer (50 µM oligo (dT)) 1 µl 

� Annealing Buffer 1 µl  

� Água DEPC, para um volume total de 8 µl 
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- Incubar no termociclador a 65°C por 5 minutos e a seguir transferir o tudo 

para o gelo por 1 minuto; 

- Adicionar ao tubo os seguintes reagentes: 

• 2X First-Strand Reaction Mix 10 µl  

• SuperScript™ III/RNaseOUT™ Enzyme Mix 2 µl 

 

- Incubar a reação por 50 minutos a 50°C;  

- Finalizar a reação a 85°C por 5 minutos.  

O cDNA foi sintetizado em um volume de 20 µL e diluído para um 

volume final de 40 µl, sendo congelado e mantido a - 20°C. 

 

PCR em tempo real 

PCR quantitativo foi realizado utilizando-se o kit Platinum SYBRGreen 

qPCR (Invitrogen, Carlsbad, CA) em uma reação final de 20 µL (para cada 

amostra). O aparelho termociclador Engine with Chromo 4Detector (MJ 

Research, Walthám, MA) foi utilizado para quantificar a expressão dos genes 

em estudo. Os seguintes reagentes foram adicionados segundo as especificações 

do fabricante: 

Em um tubo de PCR de 0.2 ml combinar (volume por reação/amostra): 

� PlatinumR SYBRR Green qPCR SuperMix 10 µl 

� Primer sense, 10 µM 0.2 µl 

� Primer anti-sense, 10 µM 0.2 µl 

� c DNA  0.3µl 

� Água DEPC 9.3 µl 
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As condições de amplificação foram: 50°C (2 min), 95°C (5 min), seguidos 

de 45 ciclos de 95°C (15 sec), 60°C (30 sec). Foram utilizadas as seguintes 

sequências de primers: 

TNF α s: 5’ GCCTCTTCTCATTCCTGCTT GT 3’;  

TNF α as: 5’ GATGATCTGAGTGTGAGGGTCTG 3’;  

IL-6 s: 5’ GCTACCAAACTGGATATAATCAGGA 3’;  

IL-6 as: 5’ CCAGGTAGCTATGGTACTCCAGAA 3’;  

IL-1ββββ s: 5’ GAGCTGAAAGCTCTCCACCTCA 3’; 

IL-1ββββ as: 5’ TCGTTGCTTGGTTCTCCTTGTAC 3’;  

CXCL-10 s: 5’ GCTGCCGTCATTTTCTGC 3’; 

CXCL-10 as: 5’ TCTCACTGGCCCGTCATC 3’;  

CXCL-2 s: 5’ ACTTCAAGAACATCCAGAG 3’; 

CXCL-2 as: 5’ CTTTCCAGGTCAGTTAGC 3’; 

IL-12p40 s: 5’ ACAGCACCAGCTTCTTCATCAG 3’; 

IL-12p40 as: 5’ TCTTCAAAGGCTTCATCTGCAA 3’;  

INOS s: 5’ CCTTGGAGTTCACCCAGTTG 3’;  

INOS as: 5’ CACATCAAAGCGGCCATAG 3’;  

HPRTs: 5’- TCAACGGGGGACATAAAAGT- 3’;  

HPRTas: 5’- TGCATTGTTTTACCAGTGTCAA- 3’.  

 

Amplificação do HPRT foi realizada como controle. A expressão do 

mRNA foi normalizada pela quantidade do HPRT (gene controle).  
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Western blots 

As amostras de tecido hepático após extraídas e cortadas, foram 

congeladas em nitrogênio líquido e posteriormente transferidas e mantidas a - 

80°C. Os extratos protéicos foram extraídos de cada amostra de tecido através 

da adição de 1 ml de tampão de lise: 100 µl de 0.5M Hepes, 100 µl de 100mM 

MgCl2, 2 µl de 0.5M EDTA, 4 µl de 0.25M EGTA, 80 µl de 1mM molibdato de 

sódio, 40 µl de 50mM pirofosfato de sódio, 10 µl de 1% Triton X-100, 634 µl de 

água estéril desionizada, 10 µl de inibidor de protease (Sigma Aldrich, St. Louis, 

MO) e 10 µl de inibidor de fosfatase (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL). As 

amostras foram homogeinizadas (tissue tearor, Biospec, Bartlesville, OK) por 30 

segundos (no gelo), mantidas a descansar a 4°C por 15 minutos e então 

centrifugadas por 10 minutos a 10.000 x g a 4°C. Após a centrifigação, o 

sobrenadante, contendo as proteínas, foi removido cuidadosamente, transferido 

para um tubo de 1,5 ml e congelado a -80°C. As amostras de cultura de células 

CRL1830 após a adição de 40 µl de tampão de lise foram mantidas por 12 horas 

a - 80°C antes da centrifugação.   

A dosagem de proteína foi feita por método colorimétrico. Foi utilizado o 

kit DC Protein Assay (BIORAD, Hercules, CA), segundo as recomendações do 

fabricante: 

- Preparo dos reagentes: Adicionar 20 µl do reagente S para cada1 ml do 

reagente A. 
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� Pipetar 5 µl da proteína padrão (standard) e/ou amostras em uma placa 

limpa e seca de 96 pocos 

� Adicionar 25 µl do reagente A+S em cada poco 

� Adicionar 200 µl de reagente B em cada poco 

A placa foi agitada gentilmente e após 15 minutos, a absorbância foi lida 

em espectrofotômetro (Powerwave XS, Biotek, Winooski, VT) no comprimento 

de onda de 750 nm. A concentração de proteína foi calculada através de uma 

curva de diluição padrão (standard) de soro de albumina bovina 4mg/ml (BSA) 

com 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 mg/ml. 

 

Eletroforese de proteína em SDS-PAGE 

Os extratos protéicos foram submetidos à eletroforese em gel de 

poliacrilamida desnaturante, composto de duas partes, uma o gel de 

concetração e outra, o gel de separação a 12%. Um total de 40µg do extrato 

protéico de cada amostra foi aplicado na eletroforese. As amostras foram 

misturadas em tampão de amostra (Laemmli Sample Buffer, BIORAD, 

Hercules, CA) 1 x e desnaturadas por 5 minutos a 98°C em um termociclador 

(PTC, MJ Research, USA). As amostras foram então aplicadas no gel de 

concentração. Para determinar a massa molecular das proteínas, foi aplicado em 

uma das canaletas do gel, um padrão de massa molecular (Kaleidoscope, 

BIORAD, Hercules, CA). A corrida foi realizada em um tampão de corrida 
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(BIORAD, Hercules, CA) a 100 V, durante 3 horas, utilizando-se um aparato 

específico (BIORAD, Hercules, CA).  

 

Imunoblots 

Após a eletroforese em SDS-PAGE, as proteínas foram transferidas para 

uma membrana de polyvinylidene fluoride, PVDF (BIORAD, Hercules, CA) em 

uma solução tampão transferência (BIORAD, Hercules, CA) utilizando-se um 

aparato de transferência para Western blot (BIORAD, Hercules, CA) por 12 

horas a 33 V. Após a transferência, as membranas foram lavadas por três vezes 

com tampão TBS-Tween por 5 minutos cada. Após serem lavadas as 

membranas foram bloqueadas com tampão TBS-Tween contendo leite a 5% por 

1 hora a TA, sob agitação e lavadas em TBS-Tween por três vezes. As 

membranas foram a seguir incubadas com os seguintes anticorpos primários: 

anti- total e phospho JAK2, STAT3 (Tyr705) e STAT1 (Ser727), caspase-3 total e 

clivada e bcl-XL (Cell Signaling Technology, Danvers, MA) a 4°C, na 

concentração de 1:1000 em TBS-Tween contendo 0,5% leite ou 5% soro de 

albumina bovina (BSA) por 12 horas, sob agitação. As membranas foram então 

lavadas três vezes em TBS-Tween por 5 minutos cada e incubadas em um 

anticorpo secundário de cabra anti-IgG de coelho conjugado com peroxidase na 

diluição de 1:50.000 (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL) em TBS-Tween por 

1 hora a TA sob agitação. Após o anticorpo secundário, as membranas foram 

lavadas três vezes em TBSTween por 5 minutos cada e incubadas com o kit de 
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quimiluminescência SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate System 

(Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL) por 5 minutos a TA, sob agitação. As 

membranas foram então expostas e reveladas em filme de raio X (CL-XPosure, 

Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL). Como controle, actina foi detectada 

usando um anticorpo monoclonal de camundongo anti- β-actina (Abcam Inc., 

Cambridge, MA) diluído a 1:1000 em TBS-Tween a TA por 1 hora, sob agitação 

e anticorpo secundário de cabra anti-IgG de camundongo conjugado com 

peroxidase, na diluição de 1:50.000 (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL) nas 

mesmas condições utilizadas para as proteínas anteriormente citadas. 

Quantidades relativas de proteína foram determinadas com o uso de um 

densitômetro (Image J software, NIH, Bethesda, MD).  

 

Estudos In vitro  

Cultura de macrófagos derivados da medula óssea 

Macrófagos derivados da medula óssea são macrófagos primários que se 

diferenciam de células precursoras da medula óssea, in vitro, e na presença de 

fatores de crescimento. O fator estimulador de colônia de macrófagos (M-CSF) 

faz parte de uma linhagem específica de fatores de crescimento que e 

responsável pela proliferação e diferenciação de certos precursores mielóides 

em células da linhagem Macrófago/Monócito. Camundongos deficientes em M-

CSF são deficientes em macrófagos e osteoclastos e sofrem de osteoporose. 
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Macrófagos derivados da medula óssea são um modelo excelente para se 

estudar diferentes mecanismos em cultura de célula primária. Comparado a 

outras células primárias, os macrófagos derivados da medula óssea são 

homogênios, têm capacidade de proliferação, são passíveis a transfecção e têm 

vida média maior que uma semana. Eles podem ser cultivados por ate três 

semanas sem alteração em sua morfologia ou morte celular que seja perceptivel. 

Os macrófagos são células especializadas que possuem diversas funções no 

sistema imune, como fagocitose, apresentação de antígenos, produção de 

citocinas e migração. Macrófagos derivados da medula óssea representam um 

excelente sistema para a análise destas funções em meios de cultura cellular. 

 

Meio de lavagem:  

500ml de DMEM (Dulbecco`s modified Eagle`s medium) - baixa concentração 

de glicose (Cellgro, Manassas, VA), suplementado com: 

� 10 ml de solução (100X) de penicilina 10.000UI/estreptomicina 10.000UI 

(Cellgro, Manassas, VA); 

� 10 ml de HEPES 1M (Cellgro, Manassas, VA); 

� 10 ml de soro bovino fetal (2%) (USA scientific, Ocala, FL) 

 

Meio de cultura: 

500ml de DMEM (Dulbecco`s modified Eagle`s medium) - baixa concentração 

de glicose (Cellgro, Manassas, VA), suplementado com: 
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� 5 ml de solução (100X) de penicilina 10.000UI/estreptomicina 10.000UI 

(Cellgro, Manassas, VA); 

� 5 ml 10mM de solução de aminoácidos não essenciais (Invitrogen, 

Carlsbad, CA );  

� 10 ml de HEPES 1M (Cellgro, Manassas, VA); 

� 25 ml de soro bovino fetal (5%) (USA scientific, Ocala, FL); 

� 5ml de L-glutamina (2mmol) (Glutamax, Invitrogen, Carlsbad, CA). 

 

Todos os procedimentos foram realizados em câmara de fluxo laminar. 

Foram utilizados camundongos C57Bl/6, machos, com idade entre 8 e 12 

semanas, pesando de 25 a 29g (Jackson Laboratory, Bar Hárbor, ME). Os 

animais foram sacrificados por deslocamento cervical. Foi realizada assepsia de 

abdômen e patas traseiras assim como do material cirúrgico utilizado com 

álcool a 70%. Foi então realizado com a tesoura cirúrgica corte circular na pele 

ao redor das patas traseiras. A pele foi removida, assim como o tecido 

muscular. Foi realizado um corte logo acima da cabeça do fêmur e outro distal 

na tíbia, para remoção completa das patas traseiras. Com corte na articulação do 

joelho, fêmur e tíbia foram separados. Foram realizados pequenos cortes nas 

duas extremidades do fêmur e tíbia, suficiente para expor a medula óssea. A 

seguir, foi introduzida uma agulha de 27,5G em uma das extremidades de cada 

osso e as células do interior do osso foram arrastadas com a ajuda de uma 

seringa contendo 2-5 ml de meio de lavagem para um tubo de 50 ml de fundo 
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cônico (Falcon, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ). As células foram a seguir 

centrifugadas, no mesmo tubo, a 1250-1500 rpm por 5 minutos, a 4oC. O 

sobrenadante foi descartado e foi adicionado 2ml de tampão de lise de 

hemácias (Sigma). Após agitado, o material foi deixado descansar por 4 

minutos sendo adicionado 20 ml de soro de lavagem, só então o tubo foi 

centrifugado a 1250-1500 rpm por 5 minutos a 4oC. O sobrenadante foi 

descartado e as células foram resuspensas em 20ml de meio de lavagem. As 

células foram então filtradas, para a remoção de debris, com a ajuda de um 

filtro de 70 µM (BD bioscience, Franklin Lakes, NJ). A seguir as células foram 

centrifugadas no mesmo tubo a 1250-1500 rpm por 5 minutos a 4oC. O 

sobrenadante foi descartado e 10 ml de meio de cultura foram adicionados ao 

tubo. As células foram contadas. A concentração foi ajustada para 5x105 

células/ml com meio de cultura. Um total de 2 ml foi distribuído por poço em 

placa de seis poços (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL), 20 µl de M-CSF foi 

adicionado a cada poço. A placa foi colocada em câmara umida a 37 oC, CO2 a 

5% por 7 dias. As células progenitoras já diferenciadas em macrófagos aderem 

ao fundo da placa. Os macrófagos no sétimo dia já estão totalmente 

diferenciados.  

 

Experimento: 

No sétimo de dia de cultivo as células foram tratadas com AG 490 

(adicionado a cada poço dos dois poços da terceira coluna, na concentração 
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final de75µM, diluido em álcool) 2 horas depois as células dos poços da 

segunda e terceira coluna (Fig.7) foram tratadas com LPS (concentração final de 

10 ng/mL, diluido em PBS) (Sigma, St. Louis, MO). As células foram incubadas 

por 4 horas antes de serem transferidas para um tubo de 1,5ml para serem 

posteriormente usadas para extração de RNA. 

 

 

  

   

 

Figura 7. Modelo da placa de seis pocos utilizada, com o esquema de tratamento. 

 

Cultura de células da linhagem de hepatoma- CRL1830 

As células da linhagem de hepatoma de camundongo C57L (CRL-1830, 

ATCC, Manassas, VA) foram cultivadas em placa de seis poços, assim que 

atingiram confluência foram tratadas com AG490 (adicionado a cada poço dos 

dois poços da terceira coluna, na concentração final de75µM, diluído em álcool) 

2 horas depois as células dos poços da segunda e terceira coluna foram tratadas 

com LPS (concentração final de 10 ng/mL, diluido em PBS) (Sigma, St. Louis, 

MO). As células foram incubadas por um período de 2 minutos até 1 hora antes 

de serem transferidas para um tubo eppendorf para serem posteriormente 

usadas para extração de proteínas.  
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Análise estatística 

Os valores obtidos foram expressos como média ± desvio-padrão. Para 

análise comparativa das variáveis quantitativas foi aplicado o test “t” de 

Student, e foram considerados significativos os resultados com índice de 

significância (p < 0.05). 
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A sinalização através da proteína tirosina-kinase JAK2 é necessária para o 

desenvolvimento da lesão de IR hepática 

Para estudar a importância da proteína JAK2 na fisiopatologia da lesão de 

IR hepática, camundongos C57Bl/6 foram separados em grupos tratados com 

AG490, um inibidor seletivo de JAK2 ou somente com o veículo (DMSO). Uma 

hora após o tratamento, os animais foram submetidos a 90 minutos de 

isquemia-quente hepática parcial (lobos esquerdo e médio), seguido de 6 horas 

de reperfusão. Os animais tratados com AG490 foram protegidos dos efeitos da 

isquemia. Como mostra a Figura 8A, a IR promoveu uma importante elevação 

das enzimas hepáticas nos camundongos controle (tratados somente com 

veículo-DMSO) às 6 horas após o início da reperfusão. A análise dos níveis de 

ALT e AST séricas (IU/L) mostrou que os animais tratados com AG490 tiveram 

menor dano hepato-celular induzido pela IR, comparados aos animais controle 

(Fig. 8A, ALT: 24952 ± 9666 vs. 6705 ±7220; p<0.0003; AST: 10627 ± 2657 vs. 4388 

± 3769; p<0.001). Estes resultados foram confirmados pela análise histológica, 

baseada no critério de Suzuki modificado (Fig. 8B). O tecido hepático dos 

animais tratados com AG490, mostrou melhor preservação da arquitetura 

lobular, com menos necrose (score=3.25±2.54), já os animais controle que 

receberam apenas o veículo (DMSO), apresentavam a histologia, tecido 

hepático com sinais de congestão sinusoidal severa, vacuolização do hepatócito, 

associada à necrose (score = 6.75 ± 0.70; p<0.05) (Fig. 8C).  
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Figura 8. Lesão de IR hepática. (A) Enzimas hepáticas após 90 min de isquemia quente 

seguidos de 6h de reperfusão. Os níveis séricos de alanino aminotransferase (ALT) e 

aspartato aminotransferase (AST) estavam significantemente reduzidos nos animais tratados 

com AG490, quando comparados com os animais controle (DMSO) (*p<0.01; n=6-8/grupo). (B) 

Histologia hepática. Imagem histológica (coloração, hematoxilina-eosina; objetiva 20X) 

representativa de lobos hepáticos isquêmicos após 6 horas de reperfusão. (C) Critério de 

Suzuki modificado, *p<0.01, n=6-8/grupo. Resultados expressos em média e desvio padrão.  
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A sinalização através de JAK2 é necessária para a infiltração hepática de 

macrófagos e neutrófilos  

Realizamos análise imunohistoquímica para avaliar a infiltração de 

macrófagos, neutrófilos e linfócitos T no tecido hepático submetido a 90 minutos 

de isquemia seguido de 6 horas de reperfusão (Fig. 9A). O bloqueio da 

sinalização através de JAK2 com o uso de AG490, reduziu o número de 

macrófagos infiltrantes (12.8 ± 10.7 vs. 47.2 ± 13.1, p< 0.05) e de neutrófilos 

infiltrantes (2.7 ± 1.9 vs. 17.8 ± 5.0, p<0.05), comparado ao controle (Fig. 9B). A 

análise imunohistoquímica para as células CD3 positivas, mostrou pequeno 

infiltrado, porém não houve nenhuma diferença significante entre o grupo 

tratado com AG490 comparado ao grupo controle (1.3 ± 0.4 vs.1.7 ± 1.1), (Fig. 9B).  
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Figura 9. Infiltrado celular hepático. (A) Imagens representativas de cortes histológicos 

hepáticos submetidos a análise imunohistoquímica para macrófagos (Mac-1), neutrófilos (Ly-

6G) e linfócitos T (CD3) em tecido hepático após 90 minutos de isquemia quente seguida por 

6 horas de reperfusão (objetiva 40X). (B) Quantificação da análise imunohistoquímica (*p < 

0.01; n=4/grupo). Resultados expressos em média e desvio padrão. 

 

A sinalização através de JAK2 promove aumento da expressão de citocinas e 

quimiocinas inflamatórias 

Nós utilizamos PCR em tempo real para analizar a expressão das citocinas 

(TNF-α, IL-6, IL-1β), e das quimiocinas hepáticas (CXCL-2, CXCL-10). 

Comparado com o grupo controle, os animais que receberam AG490 1 hora 

antes da IR hepática, apresentaram redução da expressão hepática de citocinas 

pró-inflamatórias, incluindo TNF-α (0.03 ± 0.02 vs. 0.09 ± 0.03, p < 0.01), IL-6 

(0.14 ± 0.10 vs. 1.68 ± 0.82, p < 0.01), IL-1β (0.29 ± 0.21 vs. 0.97 ± 0.38, p < 0.01), e 

da quimiocina CXCL-10 (0.03 ± 0.04 vs. 0.19 ± 0.13, p < 0.05) após 6 horas de 

reperfusão (Fig. 10). Além do que, a expressão hepática de MIP-2 (CXCL-2), 
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quimiocina associada à ativação de neutrófilos, estava diminuida nos animais 

tratados com AG490 (0.11 ± 0.11 vs. 0.37 ± 0.12, p<0.05; Fig. 10). 

 

 

Figura 10. Expressão de citocinas e quimiocinas hepáticas. Análise por PCR tempo real da 

expressão hepática de RNAm de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias de animais 

tratados com AG490 vs. animais controle (DMSO) após 90 minutos de isquemia quente 

seguido de 6 h de reperfusão. Os resultados foram normalizados pela expressão hepática de 

RNAm de HPRT (gene controle) (*p < 0.05, **p < 0.01; n =6/grupo). Resultados expressos em 

média e desvio padrão. 
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A sinalização através de JAK2 modula a apoptose de hepatócitos 

A presença de células em apoptose em cortes histológicos hepáticos dos 

animais submetidos a IR tratados ou não com AG490 foi investigada pelo 

método de TUNEL e revelou uma diminuição significante no número de células 

apoptóticas após 6 horas de reperfusão nos animais tratados com AG490, 

comparado com os animais controle (8.1 ± 18.1 vs. 77.6 ± 14.6, p<0.05; Fig. 

11A/B). Tamanha redução na apoptose de hepatócitos se correlacionou com a 

redução na expressão hepática da proteína caspase-3 clivada nos animais 

tratados com AG490 comparado com os animais controle (0.16 ± 0.02 vs. 0.40 ± 

0.14; Fig. 11C) e com simultâneo aumento na expressão da proteína anti-

apoptótica Bcl-xl, clivada nos animais tratados com AG490 comparado com os 

animais controle (0.52 ± 0.14 vs. 1.08 ± 0.06, p<0.05; Fig. 11C). 
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Figura 11. Apoptose. (A) Imagens representativas de cortes histológicos dos lobos hepáticos 

isquêmicos, 6 horas após a reperfusão, submetidos à detecção in situ de apoptose através do 

método de TUNEL (objetiva 40X). (B) Análise quantitativa das células TUNEL positivas. Os 

animais controle (DMSO) tiveram maior presença de células TUNEL-positivas, comparados 

aos animais tratados com AG490 (*p < 0.05; n = 5/group). (C) Análise Western blot da 

expressão das proteínas caspase-3 clivada e Bcl-xl. Caspase-3 total e ββββ-actina foram usadas 

como controle interno (*p<0.05; n=3/grupo). Resultados expressos em média e desvio padrão. 
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O bloqueio de JAK2 diminui a expressão de citocinas e quimiocinas pro-

inflamatórias em macrófagos derivados da medula óssea- BMM estimulados 

com LPS 

A seguir nós analisamos a função imunomoduladora da sinalização 

através de JAK2 usando experimentos in vitro com o intuito de reproduzir os 

experimentos in vivo do modelo de IR hepática. Para determinar o perfil da 

produção de citocinas e quimiocinas pro-inflamatórias, nós incubamos BMM 

com LPS (10 ng/mL) e após 4 horas extraímos RNA. O PCR tempo real foi 

realizado e a adição de LPS, como esperado, aumentou a expressão dos genes 

das citocinas e quimiocinas pro-inflamatórias, como mostra a Fig. 12. Em 

contraste, as células que foram estimuladas com LPS e que receberam AG490 

(75 µM), 2 horas anteriormente ao estímulo tiveram uma redução na expressão 

do nível de RNAm de: IL-6 (0.36 ± 0.24 vs. 0.79 ± 0.26, p<0.05); IL1-β (0.31 ± 0.21 

vs. 1.06 ± 0.25, p<0.01); CXCL-10 (0.30 ± 0.09 vs. 0.84 ± 0.23, p<0.05); iNOS (0.06 ± 

0.05 vs. 1.33 ± 0.6, p<0.05); IL-12p40 (0.06 ± 0.02 vs. 1.15 ± 0.42, p<0.05).  
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Figure 12. Expressão das citocinas e quimiocinas em BMM estimulados com LPS. Análise de 

PCR tempo real das células 4 horas após o estímulo com LPS. AG490 foi adicionado 2 horas 

antes do estímulo com LPS. Os dados foram normalizados pela expressão do gene para HPRT 

(gene controle). (*p < 0.05, **p < 0.01; n =2/grupo). Resultados expressos em média e desvio 

padrão. 

 

O bloqueio de JAK2 reduz a expressão da proteína caspase-3 clivada em 

células da linhagem do hepatoma de camundongo - CRL1830, estimuladas 

com LPS 

Células da linhagem do hepatoma de camundongo - CRL1830, foram pré-

tratadas com AG 490 (75µM) 2 horas antes de serem estimuladas com LPS (10 

ng/mL), a seguir foi realizada análise da expressão da proteína caspase-3 

clivada, com o uso da técnica de Western blot. O valor relativo da expressão da 
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proteína caspase-3 clivada foi determinado com a ajuda de um densitômetro e 

expressos como a razão entre a caspase-3 clivada /caspase-3 total. Comparado 

as células controle as células que foram estimuladas com LPS tiveram aumento 

da expressão de caspase-3 clivada (Fig. 13). O tratamento com AG490 2 horas 

antes do estímulo com LPS, reduziu a expressão da caspase -3 clivada de forma 

significante nas células da linhagem do hepatoma de camundongo - CRL1830 

(0.49 ± 0.09 vs. 1.75 ± 0.11, p<0.01). 

 

 

 

Figura 13. Expressão da caspase-3 clivada em células da linhagem do hepatoma estimuladas 

com LPS. Imagem representativa da análise de Western-blot da expressão da proteína 

caspase-3 clivada e total em células da linhagem de hepatoma de camundongo (CRL1830) 

após a estimulação com LPS.  A expressão de caspase-3 clivada estava aumentada 4 horas 

após a estimulação com LPS. O tratamento com AG490, 2 horas antes da estimulação com 

LPS, reduziu a expressão da proteína caspase-3 clivada em células da linhagem de hepatoma 

de camundongo-CRL1830 de forma significante (*p < 0.01, n= 2-3/grupo).  
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O bloqueio de JAK2 inibe a fosforilação de STAT1, STAT3 e JAK2 em células 

da linhagem de hepatoma de camundongo estimuladas com LPS  

Na via de sinalização JAK/STAT, JAK2 está diretamente relacionado à 

fosforilação de STAT1 e STAT3, baseado neste conhecimento nós decidimos 

estudar o efeito de AG490 na fosforilação de STAT1 e STAT3. Para tanto, células 

da linhagem de hepatoma de camundongo-CRL1830 foram estimuladas com 

LPS (10 ng/mL). A análise de Western Blot foi realizada com proteínas extraídas 

após o estímulo com LPS. Como mostra a Figura 14A, LPS induziu a 

fosforilação das proteínas STAT1 (serina), assim como STAT3 (tirosina), 1 hora 

após o estímulo com LPS. Entretanto, quando as células foram previamente 

tratadas com AG490 (75µM) 2 horas antes do estímulo com LPS, nós 

observamos uma redução na expressão de fosfo-STAT1 (Ser727): 0.12 ± 0.006 vs. 

0.44 ± 0.02; p<0.05) e fosfo-STAT3 (Tyr 705) (0.15 ± 0.02 vs. 0.47 ± 0.01; p < 0.05) 

comparado ao controle- LPS. 

Como mostra a figura 14B, a inibição da fosforilação de JAK2 nas células 

que foram previamente tratadas com AG490 ocorreu apenas 2 minutos após o 

estímulo com LPS (0.29 ± 0.14 vs. 0.72 ± 0.02; p < 0.05). O efeito inibitório de 

AG490, foi no entanto curto, pois aos 5 minutos, embora ainda houvesse 

inibição da fosforilação de JAK2, a diferenca já não foi significante e aos 10 

minutos ja não hávia diferença entre os grupos LPS vs. LPS + AG490 (dados não 

mostrados).  
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Figura 14.  Fosforilação de STAT1, STAT3 e JAK2 em células da linhagem de hepatoma de 

camundongo estimuladas com LPS. (A). Imagem representativa da análise de Western-blot da 

expressão das proteínas STAT1 e STAT3 fosforilada e total. Uma hora após o estímulo com 

LPS, as proteínas STAT1 e STAT3 sofreram fosforilação. No entanto, o tratamento das células 

com AG490, 2 horas antes do estimulo com LPS, reduziu significantemente a expressão da 

proteína fosforilada STAT1 e STAT3 em células da linhagem de hepatoma de camundongo-

CRL1830 (*p < 0.05, n= 2/grupo). (B). Imagem representativa da análise de Western-blot da 

expressão de JAK2 fosforilada. Apenas 2 minutos apos o tratamento com LPS, JAK2 sofreu 

fosforilação. O tratamento com AG490, 2 horas antes do estimulo com LPS, reduziu 

significantemente a expressão da proteína tirosina-quinase JAK2 fosforilada em células da 

linhagem de hepatoma de camundongo-CRL1830, β-actina foi usada como controle interno 

(*p < 0.05, n= 2/grupo).  
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Os resultados apresentados neste trabalho documentam o papel 

fundamental da sinalização através de JAK2 no mecanismo da lesão de IR 

hepática. Nós utilizamos Tirfostin AG490, um inibidor farmacológico seletivo 

da fosforilação de JAK2 (Levitzki A.,1995; Meydan N., 1996), em um modelo 

estabelecido de 90 minutos de isquemia hepática quente parcial, seguido de 6 

horas de reperfusão. As enzimas hepáticas, ALT/AST séricos e a análise do 

tecido hepático pela histologia com coloração H&E e analisados através do 

metodo Suzuki, foram significantemente melhores nos animais tratados com 

AG490 antes da isquemia, quando comparados aos animais tratados somente 

com veículo (DMSO), ou seja, na cascata de sinalização desencadeada pela IR 

hepática, a ativação da tirosino kinase JAK2 desempenha um papel de grande 

importância funcional. Além da redução dos níveis séricos das transaminases 

hepáticas ALT/AST, e da intensidade da lesão histológica a proteção conferida 

pelo bloqueio de JAK2 foi acompanhada da redução do infiltrado de PMNs e de 

macrófagos no tecido hepático; da redução da expressão gênica das citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias; da redução de apoptose com simultânea 

ativação da via anti-apoptótica citoprotetora. Em paralelo, nossos resultados 

com os estudos in vitro em cultura celular, deram suporte aos nossos achados in 

vivo, sugerindo que a lesão de IR hepática se dá através da via de sinalização 

mediada por JAK2 e da ativação de STAT-1. Embora estudos anteriores 

mostrem que supressores da via de sinalização JAK/STAT como os supressores 

da sinalização de citocinas -1 (SOCS1) 1 SOCS3 possuem efeito protetor no 
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fígado (Langdale L.A., 2008), o nosso estudo é o primeiro a mostrar evidência 

direta de que a inibição de JAK2 melhora o processo inflamatório e possui 

função citoprotetora local na lesão desencadeada pela IR no fígado. Assim 

sendo, nossos resultados mostram que JAK2 é um possível novo candidato a ser 

usado como alvo nas novas terapias  contra a lesão de IR hepática.  

O nosso interesse em dissecar o complexo mecanismo que leva à lesão de 

IR hepática iniciou-se com a observação de que a ativação de TLR4 e da via de 

sinalização IRF-3- dependente (e não da via MyD88- dependente) são 

fundamentais para o início do processo que culmina com a lesão de IR hepática 

(Zhai Y., 2004). Na sequência, observamos que a via do IFN tipo I é também 

ativada (Zhai Y., 2008), o que culmina com a produção da quimiocina CXCL-10, 

a qual é indispensável para a resposta inflamatória culminando com a lesão 

hepatocelular (Yang N., 2008). De fato, nós também mostramos que a 

citoproteção conferida por HO-1 resulta da inibição da ativação de STAT1, e da 

consequente redução da produção de CXCL-10 (Tsuchihashi S., 2007). Em 

recente trabalho, Zhai Y. et al mostraram ainda, que na ausência de CXCL-10 

(usando comundongos CXCL-10 KO) há uma seletiva redução na expressão de 

quinase regulada por sinal extracelular (ERK), no tecido hepático, comparado 

aos animais controle após IR,  porém  a expressão hepática da quinase Jun N-

terminal (JNK) permanece intacta na ausência de CXCL10, mostrando a 

importância da produção da quimiocina CXCL-10 e consequentemente da via 

de sinalização JAK/STAT para a lesão de IR hepática (Zhai Y., 2008). 
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Resumindo, nossos achados anteriores deram suporte a hipotese de que de 

alguma forma JAK2, sendo um elemento importante na cascata de sinalização 

JAK/STAT, representa um elemento vital na sequencia de eventos que ocorrem 

na lesão hepática mediada pela IR.  

Até agora relativamente pouco se sabe sobre como a via de sinalização 

JAK/STAT influencia a lesão induzida po IR em órgãos sólidos. Em um modelo 

de IR renal em ratos Sprague-Dawley, o bloqueio de JAK2 induzido por AG490, 

melhorou a função renal, quando comparado a ratos controle que receberam 

somente veículo. Mais além, os rins dos ratos tratados com AG490 

apresentaram menos lesão histológica quando corados com H&E, menor 

presença de células epiteliais tubulares apoptóticas e houve uma total inibição 

da fosforilação de STAT1e STAT3 simultaneamente ao bloqueio de JAK2, 

mostrando a importância desta via na lesão de IR renal em ratos (Yang N., 

2008). Estes resultados estão em concordância com a proteção que SOCS-1 e 

SOCS-2, inibidores endógenos de JAK/STAT, conferem na isquemia renal 

aguda (Leonard M.O., 2002). Em outro estudo em ratos, o tratamento com 

AG490 previniu a lesão de IR miocárdica através da redução da apoptose dos 

miócitos cardíacos, e da redução do tamanho da área miocárdica infartada, 

sugerindo que a sinalização por JAK/STAT está associada à disfunção cardíaca  

durante a isquemia (Mascareno E., 2001). Finalmente, em um estudo in vitro 

usando miócitos cardíacos de ratos Sprague-Dawley, a adição de AG490 

protegeu as células da apoptose induzida por stress-oxidativo (Mascareno E., 
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2005), o que foi consistente com dados de outro estudo in vitro usando células 

primárias de músculo liso vascular de rato em que o bloqueio de JAK2 

bloqueou a apoptose das células induzidas por hidrogênio-peroxidase 

(Sandberg E.M., 2004).  

Nossos resultados sugerem que a sinalização por JAK2 é responsável pelo 

controle da infiltração de células inflamatórias. De fato, na primeira fase da 

resposta inflamatória induzida por IR, a ativação de macrófagos/células de 

Kupffer resulta no aumento da produção de TNF-α, IL-1β, IL-6, e CXCL-10, 

clássicos marcadores da resposta inflamatória na lesão de IR hepática (Wanner 

G.A., 1996; Tacke F., 2009; Day Y.J., 2004; Colletti L.M., 2000). Este trabalho 

mostrou ainda que o pré-tratamento com AG490 reduziu significantemente não 

apenas o número de macrófagos sequestrados no fígado, como também a 

expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias, quando comparadas aos 

fígados controle de animais que receberam apenas veículo. Para confirmarmos 

a participação da via de sinalização de JAK2 no perfil da expressão gênica das 

citocinas pró-inflamatórias, nos empregamos ainda cultura de macrófagos 

derivados da medula ossea in vitro.  De fato, o pré-tratamento das células com 

AG490 reduziu de forma eficiente a elevação da expressão gênica das citocinas 

pró-inflamatórias que estavam elevadas após a estimulação com LPS. A 

estimulação das células com LPS provocou a indução do aumento da expressão 

gênica de diversas citocinas/quimiocinas pró-inflamatórias, incluindo CXCL-10, 

e iNOS em BMM. Este achado é consistente com achados em monócitos 
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humanos em que STAT1 e JAK2 estão envolvidos na produção de CXCL-10 

induzida por TNF-α (Qi X.F., 2009). Ainda dando suporte aos nossos 

resultados, Ganster et al. confirmaram a importância de um inibidor específico 

de JAK2 inhibitor (tirfostin B42), na regulação da expressão gênica de iNOS 

(Ganster R.W., 2001). 

 Na segunda fase da resposta inflamatória induzida por IR, os PMNs 

tornam-se ativados e iniciam a produção e liberação de EROs, dominando 

assim a cascata local de eventos que levam à injúria hepática (Jaeschke H., 1991; 

Hasegawa, T., 2005). De fato, nós observamos um significante aumento na 

infiltração de PMNs (Ly-6G- positivos) no tecido hepático dos animais 

sumbetidos a IR que receberam apenas o veículo em comparação aos animais 

sham controle. Nosso trabalho mostrou ainda, que diferente do grupo que 

recebeu apenas o veículo, o tecido hepático dos animais pré-tratados com 

AG490 revelaram uma significativa redução no infiltrado neutrofílico, assim 

como uma redução da expressão gênica da quimiocina CXCL2 (MIP-2), uma 

das quimiocinas responsáveis pela atração de PMNs para os locais de infecção 

(Baggiolini M., 1998). Estes resultados sugerem que em nosso modelo de IR 

hepática quente, a sinalização por JAK2 contribui para a infiltração e para a 

ação deletéria dos neutrófilos. Estes dados são consistentes com os achados de 

Sakamoto E. et al., onde o retardo na apoptose de neutrófilos humanos ocorreu 

após o aumento induzido da expressão gênica do inibidor celular de apoptose-2 
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(cIAP2), a qual foi dependente da ativação de JAK2 (e STAT3) e foi inibido com 

o uso de AG490 (Sakamoto E., 2005). 

Embora os mecanismos da lesão de IR hepática sejam multifatoriais e 

ainda não estejam totalmente esclarecidos, a literatura nos mostra o papel 

fundamental exercido pela apoptose (Kohli V.,1999; Gao W., 1998). No presente 

estudo, os nossos resultados usando a técnica de TUNEL para detecção de 

células apoptóticas no tecido hepático, sugerem a participação da via de 

sinalização JAK/STAT no processo pró-apoptótico. Nossos resultados são 

consistentes com os achados de Yang N. et al. em modelo de IR renal em ratos 

Sprague- Dawley. O tratamento dos ratos com AG490 intra-peritonial antes da 

indução da isquemia, significantemente reduziu o número de células tubulares 

renais apoptóticas (Yang N., 2008). Para confirmar nossa hipotese de que o 

bloqueio de JAK2 realmente protege os hepatócitos da morte celular por 

apoptose, nós utilizamos um modelo in vitro onde células da linhagem de 

hepatoma de camundongo C57L (CRL-1830), foram estimuladas com LPS. 

Como esperado, as células estimuladas com LPS tiveram um aumento da 

expressão da proteína caspase-3 clivada quando comparadas com as células 

controle que não receberam LPS, porém o pré-tratamento das células com 

AG490 significantemente reduziu a expressão da proteína caspase-3 clivada. À 

atividade da tirosino-kinase JAK2 são atribuidas funções tanto pro- como anti-

apoptóticas em diferentes sistemas celulares (Mascareno E., 2001; Sandberg 

E.M., 2004; Háttori R., 2001). Embora os fatores relacionados ao tipo celular em 
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estudo e/ou ao estímulo específico possam exercer um papel determinante, os 

exatos fatores que determinam resultados opostos permanecem desconhecidos.  

Recentemente, em concordância com os nossos achados, Neria F. et al. 

publicaram um elegante estudo in vitro, no qual o inibidor de JAK2, AG490 

previniu a morte celular por apoptose induzida por stress oxidativo (induzido 

por ciclosporina A, superóxido e H2O2) de células endoteliais (aorta bovina e 

veia do cordão umbelical humano) e de células tubulares proximais renais em 

camundongos. Na segunda parte do estudo in vivo,  IR renal bilateral foi 

induzida em camundongos C57BL/6 pré-tratados ou não com AG490 e 

sacrificados 24 horas após o início da reperfusão. A análise da função e da 

histologia renal mostrou preservação da função e da arquitetura tubular renal 

respectivamente, nos animais previamente tratados com AG490 em comparação 

aos animais controle. A análise das células submetidas ao stress oxidativo, 

previamente tratadas com AG490 revelou ainda que o mecanismo citoprotetor 

envolveu o aumento da expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-2, e o 

bloqueio da atividade da caspase-3 (Neria F., 2009). De fato, estes resultados 

estão em total concordância com nossos achados. Nosso trabalho, no entanto, é 

pioneiro por mostrar o papel de JAK2 in vivo na lesão de IR hepática e in vitro 

em cultura celular de hepatoma a qual confirmou os achados in vivo de lesão 

celular.   

Ambos, STAT1 e STAT3, encontram-se abaixo de JAK2 na cascata de 

sinalização JAK/STAT. A literatura de uma forma geral descreve STAT1 e 
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STAT3 como exercendo papéis opostos em diferentes respostas biológicas, 

como na proliferação e diferenciação celular e na apoptose (Stephanou A., 

2005). Enquanto STAT-1 tem um papel promotor na apoptose de miócitos 

cardíacos expostos a IR (Stephánou A., 2000), STAT-3 geralmente exerce o papel 

anti-apoptótico e citoprotetor (Jacoby J.J., 2003). Além disso, enquanto STAT-3 

promove a proliferação celular, STAT-1 parece ter efeito anti-proliferativo. Há 

ainda muita controvérsia na literatura a respeito dos papéis de STAT1 e STAT3 

na apoptose e na proliferação. Alguns estudos, por exemplo, diretamente 

correlacionam a ativação de STAT-3 a apoptose (Zhang J., 2001; Chapman 

R.S.,1999). No fígado, Ahmed-Choudhury usando colangiocitos humanos 

mostrou que a indução da apoptose nestas células foi mediada por CD40, 

através da fosforilação de JAK2 e de STAT3 assim como da ativação sustentada 

de JNK1/2 e de ERK1/2. Esse estudo mostrou que em colangiocitos humanos 

STAT3 pode funcionar como agente pró-apoptótico (Ahmed-Choudhury J., 

2006). A ativação de STAT1 está principalmente relacionada aos IFNs, estudos 

anteriores confirmam o papel de STAT1 como facilitador da inflamação e da 

lesão hepática (Hong F., 2002; Jaruga B. 2004). No presente estudo, a 

estimulação de células da linhagem de hepatoma de camundongo C57L (CRL-

1830) com LPS aumentou a fosforilação de STAT1 e de STAT3, e o pré-

tratamento das células com AG490, reduziu a fosforilação de ambos. De fato, 

Kim S. et al., recentemente demonstraram em cultura de células β pancreáticas, 

que a adição de AG490 e a consequente inibição de JAK2 e de STAT1, reduz a 
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morte celular por apoptose induzida por citocinas, desta forma retardando o 

desenvolvimento do diabetes auto-imune (Kim S., 2007). Por outro lado, Arany 

I.et al., 2006 demonstraram que a inibição de JAK2 e STAT-3 por AG490 

aumenta ativação de ERK e a sobrevivência de células epiteliais tubulares 

proximais de rim de camundongo 129Sv, expostas a stress oxidativo (H2O2) 

(Arany I., 2006), consistente com achados de que a ativação de STAT1 e STAT3 

estão em paralelo com a severidade da lesão de IR hepática (Langdale L.A., 

2008). Nós acreditamos na hipótese de que em nosso modelo de IR hepática, 

STAT1 e não STAT3 esteja exercendo um papel dominante na indução da lesão, 

o que vai de acordo com o que foi anteriormente proposto por nosso grupo de 

que HO-1 exerce função adaptativa citoprotetora/anti-inflamatória através da 

inibição da fosforilação de STAT1 via IFN tipo I, em contexto da imunidade 

inata da ativação de TLR4 (Tsuchihashi S., 2007). 
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O presente estudo documenta a participação da via de sinalização 

JAK/STAT na inflamação e na morte celular por apoptose que levam à lesão 

hepática desencadeada por IR. Este estudo é também o primeiro a demonstrar 

que o bloqueio específico de JAK2 reduz a lesão tecidual desencadeada pela IR 

quente no fígado, através da: 

 

1. Melhora da lesão hepática, com redução dos níveis de transaminases e 

melhora das alterações histológicas induzidas pela IR; 

2. Redução do infiltrado de células inflamatórias (neutrófilos, macrófagos e 

células T); 

3. Redução da expressão de citocinas e quimiocinas inflamatórias; 

4. Redução da apoptose. 

 

Através de estudos in vitro, com macrófagos derivados da medula óssea e 

células da linhagem do hepatoma (CRL1830) estimuladas com LPS, 

confirmamos o efeito protetor do bloqueio de JAK2 na inflamação (expressão de 

citocinas e quimiocinas inflamatórias), na apoptose (caspase 3- clivada) e na 

fosforilação de STAT1 e de STAT3.  
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