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RESUMO 

SILVA, A.B.A. Investigação dos efeitos da fenformina em neoplasias 

mieloproliferativas. 2020. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.  

 

Neoplasias mieloproliferativas (NMP) BCR-ABL1 negativas são caracterizadas por 

alterações moleculares que ocorrem a nível de célula-tronco e que desencadeiam 

proliferação excessiva das células da linhagem mieloide. As NMP BCR-ABL1 negativas 

clássicas são pela policitemia vera (PV), trombocitemia essencial (TE) e mielofibrose 

primária (MFP), que compartilham a ativação da via JAK/STAT, na maioria das vezes 

decorrente da presença da mutação JAK2V617F. As biguanidas, representada pela metformina 

e fenformina, são compostos extraídos de Galega officinalis que apresentam atividade 

hipoglicemiante para tratar pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 (DM-2). Metformina 

inibe STAT3/5 e reduz o volume do baço em modelo murino e celular JAK2V617F. A 

fenformina é mais potente que a metformina. Testamos a hipótese que a fenformina poderia 

inibir o fenótipo de NMP em modelos JAK2V617F. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

capacidade antineoplásica da fenformina em modelos de NMP JAK2V617F. Linhagem celular 

SET-2, modelo murino de NMP JAK2V617F e células primárias de pacientes com NMP foram 

utilizados. Viabilidade celular foi avaliada por ensaio de MTT e apoptose por Anexina-V-

7AAD. O modelo murino de NMP JAK2V617F foi induzido pelo transplante de células 

provenientes da medula óssea total de camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 em 

camundongos PepBoy C57BL/6 CD45.1, animais foram tratados com fenformina 

(40mg/kg/dia, intraperitoneal) ou veículo (PBS; 100µL/dia, intraperitoneal) por 7 semanas 

e avaliados quanto aos parâmetros hematimétricos, tamanho e peso do baço, histologia do 

baço e da medula óssea, clonogenicidade e frequência de células-tronco. A avaliação da 

capacidade de autorrenovação da célula-tronco foi avaliada pelo transplante de células da 

medula óssea de animais JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 tratadas ex vivo com fenformina, 

metformina ou veículo e transplantadas em animais receptores Pepboy C57BL/6 CD45.1 

irradiados com dose subletal. Células primárias de um paciente com MF foi tratada in vitro 

com fenformina ou veículo e submetida a ensaio de clonogenicidade. Para todas as análises 

estatísticas foi adotado nível de significância menor que 5%, os testes Mann-Whitney, One-

Way ANOVA ou Two-Way ANOVA foram realizados conforme apropriado. A fenformina 



 
 

 
 

5mM induziu apoptose celular em 49%, 67% e 75% da população de células avaliadas após 

24, 48 e 72 horas de exposição, respectivamente. Modelo murino JAK2 V617F tratados com 

fenformina (n=7) ou veículo (n=7) apresentaram resultados similares quanto às alterações 

hematológicas; tamanho e peso do baço. A arquitetura da medula óssea e do baço não diferiu 

entre os dois grupos. O ensaio de clonogenicidade demonstrou resultado similar entre os dois 

grupos. A análise da frequência das células-tronco hematopoéticas (CTH) revelou aumento 

da população de progenitores mieloide (MP) (1.505 vs. 2.159, p=0.0070), progenitores 

multipotentes (0.1265 vs. 0.2479, p=0.006) (MPP) e LSK (0.2608 vs. 0.3816, p=0.0023) na 

medula óssea do grupo de animais tratados com fenformina. Não houve diferença entre 

ambos os grupos quanto aos precursores eritroides no baço e na medula óssea. Transplante 

de medula óssea com células JAK2V617F submetidas a tratamento ex vivo com fenformina 

(1mM, n=6), metformina (10mM, n=6) ou veículo (PBS, n=6) resultou em enxertia e 

parâmetros hematimétricos semelhantes em todos os grupos, após de 16 semanas de 

acompanhamento (p>0,05). A fenformina (1mM ou 2M) in vitro aboliu a formação de 

colônias em células primárias de paciente com MFP. Em conclusão, a fenformina in vitro 

apresentou efeito antineoplásico em modelos celulares JAK2V617F, mas não apresentou 

efeitos antineoplásicos em modelos in vivo e ex vivo de NMP JAK2 V617F. 

 

Palavras-chave: Fenformina. JAK2V617F. Biguanidas. Policitemia vera. Modelo murino. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

SILVA, A.B.A. Investigation of the effects of phenformin in myeloproliferative 

neoplasm. 2020. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

BCR-ABL1 negative myeloproliferative neoplasms (MPN) are characterized by 

molecular changes that occur at the stem cell level and that trigger excessive proliferation of 

cells of the myeloid lineage. Classic MPN BCR-ABL1 negative are polycythemia vera (PV), 

essential thrombocythemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF), which share the 

activation of the JAK/STAT pathway, most often due to the presence of the JAK2V617F 

mutation. Biguanides, represented by metformin and phenformin, are compounds extracted 

from Galega officinalis that have hypoglycemic activity to treat patients with type 2 diabetes 

mellitus (DM-2). Metformin inhibits STAT3/5 and reduces the spleen volume in a murine 

and cellular JAK2V617F model. Phenformin is more potent than metformin. We tested the 

hypothesis that phenformin could inhibit the MPN phenotype in JAK2V617F models. The aim 

of this work was to evaluate the antineoplastic capacity of phenformin in MPN JAK2V617F 

models. The SET-2 cell line, murine model of MPN JAK2V617F, and primary cells from PMF 

patient were used. Cell viability was assessed by MTT assay, and apoptosis by Anexina-V-

7AAD. The murine model of MPN JAK2V617F was induced by transplanting 5x106 whole 

bone marrow cells from JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 mice into PepBoy C57BL/6 CD45.1 

mice. Animals were treated with phenformin (40mg/kg/day, intraperitoneal) or control 

(PBS; 100µL/day, intraperitoneal) for 7 weeks and evaluated for hematimetric parameters, 

spleen size and weight, spleen and bone marrow histology, clonogenicity, and stem cells 

frequency. The evaluation of the stem cells self-renewal capacity was assessed by 

transplanting bone marrow cells from JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 animals treated ex vivo 

with phenformin, metformin or control and transplanted into recipient Pepboy C57BL/6 

CD45.1 subletally irradiated. Primary cells from PMF patient were treated in vitro with 

phenformin or control and subjected to a clonogenicity assay. For all statistical analyzes, a 

significance level of less than 5% was adopted, the Mann-Whitney, One-Way ANOVA or 

Two-Way ANOVA tests were performed as appropriate. 5mM phenformin induced cell 

apoptosis in 49%, 67% and 75% of the cell population evaluated after 24, 48 and 72 hours 

of exposure, respectively. Murine JAK2V617F model treated with phenformin (n=7) or control 

(n=7) showed no difference in hematological changes, spleen size and weight. The bone 



 
 

 
 

marrow and spleen architecture did not differ between the two groups. The clonogenicity 

assay demonstrated no difference in the number of colonies between the two groups. The 

analysis of the frequency of hematopoietic stem cells (HSC) revealed an increase in the 

population of myeloid progenitors (MP) (1,505 vs. 2,159, p=0.0070), multipotent 

progenitors (0.1265 vs. 0.2479, p=0.006) (MPP) and LSK (0.2608 vs. 0.3816, p=0.0023) in 

the bone marrow of the group of animals treated with phenformin. There was no difference 

between both groups in terms of erythroid precursors in the spleen and bone marrow. Bone 

marrow transplantation with JAK2V617F cells submitted to ex vivo treatment with phenformin 

(1mM, n = 6), metformin (10mM, n = 6) or vehicle (PBS, n = 6) resulted in grafting and 

similar hematimetric parameters in all groups after 16 weeks of follow-up (p> 0.05). 

Phenformin (1mM or 2Mm) in vitro abolished colony formation in PMF primary cells. In 

conclusion, phenformin in vitro showed antineoplastic effect in JAK2V617F cell models, but 

did not show antineoplastic effects in vivo and ex vivo models of MPN JAK2V617F. 

 

Keywords: Phenformin. JAK2V617F. Biguanides. Polycythemia vera. Murine model. 
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CALR - Calreticulina 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CEUA - Comitê de Ética no Uso de Animais 

CTC - Centro de terapia celular 
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IP - Intraperitoneal 
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JH1 - Tirosinoquinase C-terminal 
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LDH – Lactato desidrogenase 
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LT-HSC – Célula-tronco hematopoética de longo termo  

MFP – Mielofibrose Primária 
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Figura 1 - Camundongos Pepboy C57BL/6 CD45.1 foram letalmente irradiados com 7Gy de raios x. 

Camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 foram eutanasiados, fêmures, tíbia e coluna vertebral foram 

separados para obtenção da MO. 5x106 células totais da MO dos animais JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 foram 

injetadas via plexo retro-ocular dos camundongos Pepboy C57BL/6 CD45.1 para indução de NMP. Após 4 

semanas do TMO, os animais foram submetidos a análise do quimerismo (CD45.2/CD45.1) e do hemograma 

para divisão em grupos que seriam tratados com fenformina 40mg/kg/dia via intraperitoneal (IP) e grupos que 

receberiam apenas veículo (PBS; 100µL/dia via IP). 

Figura 2. Demonstração do método utilizado por citometria de fluxo para identificação das 

células que foram marcadas com os anticorpos CD45.1 e CD45.2. O primeiro quadrante, na esquerda para 

a direita, observa-se a seleção de células viáveis provenientes do SP dos camundongos submetidos ao 

transplante de medula óssea. A seleção é feita pela complexidade (SSC) e pelo tamanho das células (FSC). No 

segundo quadrante encontra-se a separação de agregados celulares que possam ter sido confundidos pelo 

citômetro como uma única célula, então a seleção é feita pela área celular (FSC-A) e pela altura (FSC-H). No 

terceiro quadrante, na parte inferior direita estão as células que foram positivamente marcadas para o anticorpo 

CD45.2. As marcações CD45.1 e CD45.2 identificam as células dos animais receptores Pep/Boy C57BL/6 

CD45.1 e dos animais doadores JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2, respectivamente. 

Figura 3 –Animais Pepboy C57BL/6 CD45.1 foram irradiados subletalmente com raios x. A medula 

óssea (MO) dos animais JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 foi obtida por crushing de fêmures, tíbias e coluna 

vertebral dos animais. As células da MO foram cultivadas durante 18h na presença ou ausência de fenformina, 

metformina ou veículo (PBS). Após o período de cultivo, as células foram transplantadas nos camundongos 

Pepboy C57BL/6 previamente irradiado subletalmente. Os animais foram acompanhados quanto ao 

hemograma e quimerismo a cada 15 dias durante o primeiro mês e posteriormente a cada 30 dias até o 4º mês. 

Figura 4. Curva dose-resposta indicam o efeito exercido pela fenformina em relação à 

concentração. As doses utilizadas estão representadas no eixo X e os efeitos percentuais observados de 

redução de viabilidade encontram-se representados no eito Y. A curva representa a média das réplicas do efeito 

da fenformina nos diferentes tempos de exposição e às diferentes concentrações. 

Figura 5 – Fenformina aumenta o percentual de células em apoptose de forma dose e tempo-

dependente. Os gráficos apresentam as médias com desvio padrão das células SET-2 tratadas com fenformina 

em diferentes concentrações por 24, 48 ou 72h. A apoptose foi avaliada por citometria de fluxo por meio da 

marcação das células com Anexina -V e 7-AAD. Os resultados apresentados nos gráficos são referentes a 

quatro experimentos independentes. Os valores de p são apresentados como *p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

em relação ao controle (Ø). Teste Two-way ANOVA. 

Figura 6 – Gráficos de pontos representativos para análise de apoptose em células SET-2 

tratadas com veículo ou fenformina. Células SET-2 foram tratadas com veículo (PBS) ou diferentes doses 



 
 

 
 

de fenformina, durante 24, 48 ou 72 horas. O quadrante inferior direito indica as células Anexina-V (APC) 

positivas, o quadrante superior esquerdo as células positivas para 7-AAD e o quadrante superior direito 

representa as células Anexina-V positivas e 7-AAD positivas, foram consideradas as células Anexina-V e 7-

AAD. 

Figura 7 - Quimerismo dos camundongos Pepboy C57BL/6 CD45.1 submetidos ao TMO com 

células provenientes de camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2. Após 4 semanas do TMO, o 

quimerismo dos animais foi realizado em sangue periférico e a marcação foi realizada com os anticorpos PE-

CD45.1 e FITC-CD45.2. O quadrante inferior direito representa as células do camundongo doador FITC-

CD45.2. A aquisição foi feita no citômetro FACSCalibur (BD, Biosciences), e a análise no Programa FlowJo 

(TreestarINC). 

Figura 8 – Fenformina in vivo não modulou parâmetros hematimétricos em modelo murino 

JAK2V617F. Parâmetros hematimétricos foram avaliados em modelo murino JAK2V617F tratados in vivo com 

fenformina 40mg/kg/dia (n=7) ou veículo (PBS; 100µL/dia) (n=7) intraperitoneal durante 7 semanas. No eito 

Y estão os valores das unidades dos parâmetros hematimétricos avaliados, os valores de referência 

preconizados pelo The Jackson Laboratory são exibidos pelos pontos tracejados que partem da esquerda para 

direita no eixo Y. No eixo X estão os dias decorridos do tratamento com fenformina ou veículo. Não houve 

modulação nos parâmetros hematimétricos avaliados. Teste de Mann-Whitney, p>0.05. 

Figura 9 – Tratamento com fenformina não modula a esplenomegalia em modelo murino 

JAK2V617F. Modelo murino JAK2V617F tratado in vivo com fenformina 40mg/kg/dia ou veículo (PBS, 100 

µL/dia) intraperitoneal durante 7 semanas foram submetidos à eutanásia e avaliação do peso e tamanho do 

baço. Na figura à esquerda, o eixo Y indica o peso do baço dos animais em gramas, a linha horizontal representa 

a mediana com intervalo interquartil do peso do baço no grupo tratado com veículo (n=7) ou fenformina (n=7); 

Teste de Mann-Whitney, p>0,05. Valores de referência preconizados pelo The Jackson Laboratory são 

exibidos pelos pontos tracejados que partem do eixo Y. A figura à direita é a imagem do baço de animais 

tratados com veículo (alinhados na parte superior) ou fenformina (alinhados na parte inferior). O tratamento 

com fenformina, no regime utilizado, não foi capaz de modular a esplenomegalia apresentada pelos animais 

Pepboy C57BL/6 CD45.1 transplantados com células provenientes de camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre 

CD45.2. 

Figura 10 – A clonogenicidade das células da medula óssea dos animais tratados com fenformina 

e veículo foi semelhante. Os gráficos representam as colônias viáveis que foram cultivadas por 10 dias com 

células provenientes da MO de camundongos submetidos ao tratamento diário com fenformina 40mg/kg/dia 

IP ou veículo por 7 semanas. O número de colônias (eixo Y) e o tipo de colônia (eixo X) observada com base 

em sua morfologia estão ilustrados (painel esquerdo). O percentual de predominância de um determinado tipo 

morfológico de colônia em ambos os grupos experimentais (controle e tratados) são ilustrados (painel direito). 

As unidades formadoras de colônias são classificadas em: granulocítica (CFU-G), macrofágicas (CFU-M), 

granulocítica-macrofágica (CFU-GM) e unidades formadoras de colônias eritroides (CFU-E). Não foi 

observada a formação de nenhuma colônia eritroide. Teste Two-way ANOVA, p>0.05.  



 
 

 
 

Figura 11 – Não houve diferença com relação a contagem de megacariócitos na histologia do 

baço ou da medula óssea dos animais tratados com fenformina ou veículo. O número de megacariócitos 

contados em 3 campos (eixo Y) na avaliação histológica dos grupos experimentais controle e fenformina são 

indicados. Não houve diferença no número de megacariócitos entre o grupo controle e grupo tratado. Teste de 

Mann-Whitney, p>0.05. 

Figura 12 – Fenformina aumentou a frequência da população LSK, MPP e MP na medula óssea 

dos animais. A identificação da frequência de células-tronco hematopoéticas (CTH) foi realizada por 

citometria de fluxo por meio da marcação com anticorpos Sca-1, CD117 (c-kit), CD48 e CD150. O percentual 

da população de células avaliadas na medula óssea dos animais submetidos ao tratamento está indicado no eixo 

Y, os grupos experimentais que receberam tratamento diário com fenformina 40mg/kg/dia IP ou veículo (PBS, 

100µL) estão indicados no eixo X. As linhas horizontais representam a média com desvio padrão de cada grupo 

avaliado. Os valores de p são apresentados como ** p<0.01; *** p<0.001. Teste de Mann-Whitney. 

Figura 13 – Não houve diferença no percentual de precursores eritroides no baço ou na medula 

óssea em ambos os grupos, fenformina 40 mg/kg/dia IP ou veículo (PBS, 100µL). Os precursores eritroides 

foram avaliados por citometria de fluxo pela marcação das células provenientes do baço ou da medula óssea 

(MO) com os anticorpos CD71 e Ter119. Cada gráfico apresenta no eixo Y o percentual de cada população de 

precursores eritroides no baço ou na MO dos camundongos. O eixo X representa os dados referentes aos grupos 

controle e tradados. Não houve diferença na população de precursores eritroides em ambos os grupos avaliados, 

tanto no baço quanto na MO provenientes dos animais submetidos ao transplante de medula óssea e tratados 

ou não diariamente com fenformina 40mg/kg/dia IP durante 7 semanas. Os gráficos apresentam os valores das 

médias com desvio-padrão. Teste de Mann-Whitney, p>0,05. 

Figura 14 – Após 16 semanas de seguimento, o quimerismo e os parâmetros hematimétricos não 

diferiram entre os grupos de animais transplantados com células JAK2WTFL--Vav/Cre CD45.2 e tratadas 

ex vivo com fenformina, metformina ou veículo. Após o transplante de células tratadas ex vivo com 

fenformina, metformina ou veículo em animais receptores Pepboy C57BL/6 CD45.1, os animais receptores 

foram acompanhados durante 16 semanas e avaliados quanto ao quimerismo e parâmetros hematimétricos. No 

eixo Y de cada gráfico encontra-se o quimerismo e os parâmetro hematimétricos avaliados e no eito X o tempo 

de acompanhamento dos animais. O quimerismo foi avaliado por citometria de fluxo pela marcação das células 

do sangue periférico dos animais com os anticorpos PE-CD45.1 e FITC-CD45.2. Os gráficos apresentam os 

valores das médias com desvio-padrão e os valores de p são apresentados como *p<0.05; ** p<0.01. Teste 

One-Way ANOVA. 

Figura 15 – A fenformina inibe a formação de colônias em células primárias JAKV617F. As células 

provenientes de paciente com JAK2V617F foram cultivadas por 14 dias na ausência ou presença de fenformina 

em diferentes concentrações (1mm ou 2mM) em estufa com CO2. O gráfico representa no eixo Y o número de 

colônias identificadas no experimento e no eixo X a concentração de fenformina utilizada. A barra representa 

a quantidade de cada tipo morfológico de colônia identificada. Fenformina a partir de 1mM aboliu a 

clonogenicidade das células. 
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1. Introdução 

1.1 Neoplasias Mieloproliferativas 

Neoplasias mieloproliferativas (NMP) constituem um grupo de entidades hematológicas 

clonais que compartilham características clínicas e moleculares em que alterações genéticas na 

célula-tronco hematopoética garantem vantagem proliferativa a essas células1. As NMP são 

caracterizadas pela hiperplasia de células maduras na medula óssea (MO) e no sangue periférico 

(SP) 2. A mortalidade e morbidade das NMP são frequentemente decorrentes de episódios 

trombo-hemorrágicos e progressão para mielofibrose (MF) ou leucemia mieloide aguda 

(LMA)3. Fazem parte das neoplasias mieloproliferativas a leucemia mieloide crônica (LMC), 

leucemia neutrofílica crônica (LNC), leucemia eosinofílica crônica (LEC), policitemia vera 

(PV), mielofibrose primária (MFP), trombocitemia essencial (TE) e NMP não classificável. As 

NMP são categorizadas de acordo com mutações e/ou rearranjos de genes codificadores de 

tirosinoquinases. LMC é caracterizada pela presença da translocação cromossômica t (9;22) 

(q34; q11) e rearranjo BCR-ABL1. As principais entidades de NMP BCR-ABL1 negativas são 

PV, MFP e TE, caracterizadas por ativação da via JAK2/STAT na maioria dos casos decorrente 

da mutação somática JAK2V617F 4,5. 

A PV caracteriza-se pela hipercelularidade da MO associada a panmielose4,6,7, 

inicialmente pode apresentar-se clinicamente como eritrocitose isolada, leucocitose, 

trombocitose ou a combinação destes achados acompanhada de hematopoese extramedular ou 

fibrose na MO8. Normalmente duas fases de PV são reconhecidas: uma fase policitêmica que é 

associada ao aumento do número de eritrócitos, hemoglobina e do hematócrito; e a mielofibrose 

pós-PV, com citopenias, fibrose da MO, hematopoese extramedular e esplenomegalia. Os 

sintomas apresentados pelos pacientes consistem em hipertensão ou alterações vasculares 

causadas pelo aumento de eritrócitos; trombose é a primeira manifestação de PV em 

aproximadamente 20% dos casos1. Alguns pacientes podem apresentar fadiga, sudorese noturna 

e prurido 9. A história natural da doença tem uma baixa incidencia de evolução para LMA1. TE 

distingue-se pela contagem do número de plaquetas superior a 450x109/L1 e alto risco de 

eventos trombóticos e hemorrágicos10. O diagnóstico de TE é realizado por exclusão de outras 

causas que possam desencadear trombocitose e pela presença de hiperplasia de megacariócitos 

hipernucleados na MO1,11. A MFP pode ser identificada em duas fases, a fase pré-fibrótica, 

caracterizada pela proliferação granulocítica e megacariocítica com atipias de megacariócitos, 
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com fibrose reticular menor que 1, e em fase fibrótica, caracterizada por fibrose reticulínica ou 

colágena grau II ou III 4,6,7. 

São reconhecidas três principais mutações que participam da fisiopatologia da PV, MFP 

e TE. As mutações conduzem a ativação constitutiva da cascata de sinalização de 

tirosinoquinases que permitem a célula proliferação de maneira independente6,12–14, as 

mutações ocorrem nas proteínas JAK2 (Janus Kinase 2, localizada no cromossomo 9p24), 

CALR (calreticulina, localizada no cromossomo 19p13.2) e MPL (myeloproliferative leucemia 

vírus oncogene, localizada no cromossomo 1p34)15. A mutação na JAK2 é encontrada em 95% 

dos pacientes com diagnostico de PV e em 20-40% dos pacientes com TE ou MFP 6,12,13,16. A 

mutação em CALR é encontrada em aproximadamente 20-25% dos pacientes com MFP e TE; 

e a presença da mutação em MPL é encontrada em até 7% dos pacientes com MFP e TE 17,18. 

Aproximadamente 10-25% dos pacientes com MFP e TE são triplo-negativos, ou seja, não 

possuem nenhuma das três mutações19–21. 

A família de genes Janus quinase (JAK) é constituída de quatro membros principais: 

JAK1, JAK2, JAK3 e TYK2 22,23. JAK2 é um importante membro da família Janus quinase, os 

quais compartilham alta homologia estrutural, encontra-se amplamente distribuído no 

citoplasma de células somáticas e está envolvido na transdução de sinais por meio de vias dos 

sistemas hematopoiético e imune24. A ativação de JAK2 é mediada por sua associação aos 

receptores de eritropoetina (EpoR), trombopoetina (MPL), fator estimulador de formação de 

colônia macrofágica-granulocítica (GM-CSF), interleucina (IL) 3 e IL5, e participa da 

regulação da expressão de genes envolvidos na sobrevivência e proliferação celular 15,22. 

Os receptores JAK possuem quatro domínios estruturais, um domínio FERM N-

terminal, um domínio SH2, um domínio pseudoquinase (JH2 [Janus homology-2]) e um 

domínio de tirosinoquinase C-terminal (JH1). O domínio JH1 é responsável majoritariamente 

pela fosforilação de JAK, JH1 cataliza o processo de transfosforilação de dois resíduos de 

tirosinoquinase de JAK, os quais são responsáveis pela sua estabilização, e o domínio JH2 atua 

como um regulador negativo da fosforilação de JH1 23. Uma vez ativada, JAK fosforila os 

resíduos de tirosina no domínio citoplasmático do receptor e em si, promovendo ativação de 

proteínas de sinalização, tais como transdutoras de sinais e ativadoras de transcrição (STAT) e 

outras vias de sinalização como fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K) e MAPK 22. STATs são um 

conjunto de proteínas que se tornam substratos e são fosforiladas por JAK, formando dímeros 

e se deslocando para o núcleo onde modificam a expressão gênica 25. 
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A mutação JAK2V617F é uma mutação de ponto e consiste na troca de uma guanina por 

uma timina na posição 1849, a troca resulta na substituição de valina por fenilalanina na posição 

617 do éxon 14 (V617F) 6,12,13,16. Mutações em outros éxons de JAK2 também foram descritas 

em pacientes negativos para JAK2V617F, como a mutação K539L no éxon 12, em que os 

pacientes apresentam alta eritrocitose, baixos níveis séricos de eritropoetina e alta taxa de 

fosforilação de JAK2, quando comparadas com JAK2V617F  26,27. A hipótese acerca do papel 

exercido pelos domínios a partir da mutação JAK2V617F é que a função autoinibitória de JH2 

sobre JH1 está comprometida e assim JH2 promove a dimerização de JAK2 na ausência de 

citocinas, facilitando a transfosforilação de JH123, que resulta na ativação constante de JAK2 e 

proliferação excessiva de células mieloides. Para pacientes com mutação em JAK2, a taxa de 

sobrevida é estimada em 19 anos para TE, 14 anos para PV e 5 anos para MFP 28. 

Calreticulina (CALR) é uma proteína que desempenha diversas funções biológicas, 

podendo ser encontrada no meio intracelular e extracelular, seu papel no retículo 

endoplasmático é assegurar o envelopamento de novas glicoproteínas e regular a homeostase 

do cálcio29,30. Mutações em CALR são classificadas como Tipo 1 (deleção) e Tipo 2 (inserção) 

e ocorrem na região C-terminal da proteína30–32. A mutação confere carga elétrica positiva à 

região C terminal da CALR e ganho de função; CALR se liga a MPL no retículo 

endoplasmático, transloca-se ligada ao MPL para a membrana citoplasmática e ativa MPL 

independente do ligante, com consequente ativação da via JAK2/STAT21,33,34. 

O receptor de trombopoetina (MPL) é o proto-oncogene homólogo ao oncogene do vírus 

da leucemia mieloproliferativa (v-MPL) 7,35,36. Mutações no éxon 10 de MPL ativam a via de 

sinalização JAK/STAT de forma constitutiva34, com consequente ativação de STAT3/5, MAPK 

e PI3K/AKT. As células hematopoéticas que expressam a proteína MPL com a mutação W515L 

se tornam hipersensíveis ao estímulo com TPO37–39. 

 

1.2 Tratamento de Neoplasias Mieloproliferativas 

O principal objetivo do tratamento de NMP é reduzir os sintomas clínicos, os riscos de 

eventos trombóticos e de evolução para mielofibrose, em casos de PV e TE, ou manejo para 

que se evite a progressão para LMA. Em PV, os pacientes são submetidos a procedimentos de 

flebotomia a fim de manter os níveis de hematócrito inferiores a 45%; a terapia citorredutora é 

recomendada para pacientes com alto risco ( idade superior a 60 anos ou história prévia de 

trombose arterial ou venosa) 9,18,40. O tratamento para TE é feito com administração de aspirina 
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a fim de se prevenir as complicações trombóticas 11,40. O tratamento para MFP depende da 

apresentação clínica do paciente e consiste basicamente de terapia citorredutora para os casos 

pré-fibróticos e terapia de suporte para melhora da anemia para fase fibrótica. O ruxolitinibe, 

inibidor seletivo de JAK1/2, foi aprovado para uso na mielofibrose em 2011 pelo Food and 

Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, porém não está disponível no Sistema Único 

de Saúde (SUS) no Brasil41,42. O tratamento com células-tronco hematopoéticas (CTH) é o 

único tratamento com potencial curativo, porém limita-se a pacientes elegíveis43. 

O ruxolutinibe reduz os sintomas sistêmicos e a esplenomegalia, mas não altera a 

evolução natural da doença e não elimina os clones mutados7,14,23. Em modelo murino 

JAK2V617F foi demonstrado que o ruxolitinibe não afeta as CTH mutadas e não induz a remissão 

da doença21. A ausência de tratamento que evite a progressão de NMP e induz a remissão clínica 

e molecular lança luz sobre a necessidade do desenvolvimento de novas terapias ou terapias 

complementares para NMP BCR-ABL1 negativas. 

 

1.3 Biguanidas 

Biguanidas são compostos ativos extraídos de Galega officinalis que apresentam efeito 

terapêutico para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 (DM-2). Os compostos derivados de 

de Galega officinalis reduzem a hiperglicemia e a hiperinsulinemia associada ao diabetes. As 

biguanidas reduzem a resistência à insulina, por meio da ativação do receptor de insulina, 

aspecto chave da fisiopatologia do DM-244. 

A metformina é o representante das biguanidas mais disponível atualmente, sendo um 

agente hipoglicemiante bastante utilizado no tratamento do DM-2. A metformina e a fenformina 

foram introduzidas na terapêutica em 1957 e a buformina em 1958, a buformina teve uso 

limitado, enquanto a metformina e a fenformina foram amplamente comercializadas. A 

fenformina foi retirada do mercado em muitos países durante a década de 1970 devido à 

associação de seu uso com a manifestação clínica de acidose láctica. A metformina tem sido 

amplamente prescrita na Europa e no Canadá, e disponível nos EUA desde 199545, e está 

associada ao risco real, mas substancialmente menor de acidose lática46,47. Supõe-se que tal 

efeito colateral de acidose láctica exercido pelas biguanidas seja reflexo da ativação acelerada 

da via glicolítica, a qual requer aumento de glicose e, consequentemente, aumenta a produção 

de lactato48. A metformina é amplamente utilizada no Brasil e está disponível no SUS49. 
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As biguanidas atuam na mitocôndria e possuem como alvo principal o complexo 

mitocondrial da cadeia de transporte de elétrons I, o qual foi o primeiro sítio de ação identificado 

como alvo inibido44. O complexo mitocondrial I catalisa a oxidação do NADH, que é um 

importante passo para a geração de ânions superóxidos (O2-), a inibição do complexo I é 

conhecida por aumentar a produção de O2, essa ação na mitocôndria resulta na aceleração 

compensatória de glicólise para compensar a produção reduzida de ATP via fosforilação 

oxidativa (OXPHOS). O aumento da razão de AMP para ATP resulta na ativação de AMPK, o 

qual acredita-se ser responsável pela atividade antitumoral44,48. Estudos iniciais mostram que 

AMPK encontra-se menos ativado em tecidos com proliferação neoplásica50. 

Acredita-se que acidose lática causada pelas biguanidas deve-se a inibição do complexo 

I mitoncondrial. Por serem catiônicas, a metformina e fenformina acumulam-se na matriz 

mitocondrial, possivelmente devido a diferença eletrostática, e inibem diretamente o complexo 

I51. A fenformina também inibe os complexos I, II e IV de maneira dose-dependente52. 

O uso de metformina, com efeito dose-dependente, é relacionado ao risco reduzido de 

câncer em pacientes com DM-253. O uso da metformina é associado com a prevenção de pólipos 

e adenomas hiperplásicos em pacientes não diabéticos e na melhora da taxa de sobrevida em 

pacientes com câncer colorretal e diabetes54,55. 

 

1.4 Atividade antineoplásica das biguanidas 

Tendo em vista a necessidade de múltiplos alvos terapêuticos para o tratamento das 

neoplasias hematológicas, as biguanidas destacam-se por seu potencial antineoplásico em 

diversos estudos pré-clínicos. Ambas as biguanidas são usadas como ativadores de AMPK e os 

efeitos celulares podem ser mediados por esta ação56. A fenformina atua inibindo a respiração 

mitocondrial de maneira dose-dependente, já tendo sido reportado na literatura que seu 

potencial de eficiência pode ser 10 vezes maior que o da metformina. In vitro, a fenformina 

diminui a sensibilidade do poro mitocondrial ativado por Ca2+ e reduz a taxa e a extensão do 

aumento de volume da matriz mitocondrial52. 

O uso combinado de fenformina com um inibidor de BRAF (BRAFi) em um modelo 

experimental de melanoma BRAFV600E mostrou uma vantagem terapêutica contra BRAF 

mutante em comparação ao uso de seu inibidor sozinho, tanto in vitro quanto in vivo. A 

fenformina é mais potente que a metformina na supressão de crescimento tumoral e os achados 
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pré-clínicos indicam que a combinação de fenformina com BRAFi oferece uma alternativa 

terapêutica vantajosa a ser explorada57.  

Em linhagens celulares de câncer de mama e próstata, fenformina foi capaz de induzir 

apoptose, impedir a progressão do ciclo celular e metástase de maneira dose-dependente58,59. 

Camundongos transgênicos MMTV/ErbB2 inoculados com células 78617, derivadas de tumor 

de mama de camundongos MMTV-ErbB2, foram tratados com fenformina e o tratamento inibiu 

o crescimento e reduziu a densidade tumoral. Em células SKBR3 e 78618, a fenformina inibiu 

a via de sinalização mediada por ErbB2 de maneira dose-dependente a partir da redução da 

fosforilação e ativação de ErbB2, AKT, mTOR e ERK e o tratamento das células que 

hiperexpressam ErbB2 demonstrou que a droga induziu a fosforilação de AMPK60.  

Na avaliação de CTH observou-se que o tratamento com metformina reduz 

significantemente a produção de espécies reativas do oxigênio (EROs) pelas células de 

camundongos submetidos a irradiação total, indicando que a metformina pode inibir o estresse 

oxidativo induzido pela radiação. Após o tratamento com a metformina, os camundongos 

irradiados mostraram recuperação considerável e aumento da capacidade clonogênica das CTH, 

sem induzir citotoxicidade61. Em modelo de transplante competitivo para avaliação da 

quiescência das CTH induzida pelo processo de irradiação, camundongos foram tratados com 

metformina e posteriormente irradiados para transplante com células provenientes de animais 

sadios, o tratamento com metformina aumentou a frequência de células do doador, sugerindo 

influência da droga em preservar a capacidade funcional das CTH e melhorar a qualidade do 

enxerto61. 

Em modelo murino de anemia de Fanconi (AF), a metformina auxiliou na hematopoese 

e retardou a formação de tumores sólidos. A administração crônica de metformina aumentou 

significantemente a frequência e a capacidade da CTH em camundongos adultos com AF62. 

Em LMA, a metformina apresentou atividade antineoplásica in vitro, reduziu a 

proliferação, o crescimento de progenitores hematopoéticos e induziu à apoptose. Houve 

também aumento da sobrevida livre de tumor em camundongos imunocomprometidos sem 

efeitos citotóxicos sistêmicos aparentes63. Em linhagem celular humana Dami, modelo de LMA 

megacariocítica, a metformina reduziu a taxa de proliferação e aumentou a apoptose de maneira 

dose e tempo-dependente e inibiu as vias mediadas por AKT64. 

Em mieloma múltiplo (MM), o tratamento com fenformina em células RPMI8226 e 

U266 reduziu a viabilidade celular e teve efeito sinérgico ao tratamento com bortezomibe. 

Quando comparadas as doses de fenformina e metformina usadas no estudo para se obter 
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redução da viabilidade celular em ambas as linhagens, com 200uM de fenformina reduziu-se a 

viabilidade para menos de 40%, enquanto que para obter o mesmo percentual de redução 

utilizou-se 4mM de metformina65. 

O fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF1) é reconhecido por promover o 

crescimento celular66. Nas células SKBR3 e 78618, a fenformina reduziu a expressão, 

fosforilação e ativação do receptor de IGF1 (IGFR1), inibiu IGF1 de maneira significativa, 

reduzindo também a ativação induzida por IGF1 em ErbB2, AKT, ERK e mTOR60. O pré-

tratamento com fenformina em carcinoma hepatocelular sensibilizou as células para posterior 

tratamento com inibidores de mTOR, sugerindo ação da fenformina nesta via67. Nosso grupo 

demonstrou que a inibição de IGF1R-IRS1/2 apresentou efeitos antineoplásicos significativos 

em células JAK2V617F 68 e que a inibição de IRS2 potencializa o efeito antiproliferativo e pró-

apoptótico do ruxolitinibe69 . 

A fenformina é capaz de inibir o consumo de oxigênio em aproximadamente 40% em 

células de linhagem leucêmica OCI-AML3 na concentração de 50uM/L e aumentou a produção 

de EROs e teve efeito sinérgico quando combinada com ABT-737, um inibidor de BCL2. Em 

células primárias de LMA, apenas a fenformina, e não a metformina, sozinha ou em 

combinação com ABT-737, sensibilizou 3 de 5 amostras testadas de células leucêmicas, 

indicando que a droga pode potencializar o efeito do inibidor de BCL2 em células primárias70. 

Estudos conduzidos para avaliar células-tronco leucêmicas (CTL) de LMC revelaram 

que o efeito da fenformina nessas células está relacionado a atividade inibitória exercida no 

complexo I da mitocôndria. Ao ser realizada a respirometria, observou-se que após 20 minutos 

de exposição ocorre redução significativa do consumo de oxigênio e que o uso combinado da 

fenformina com o imatinibe potencializa a inibição da capacidade clonogênica de células 

CD34+ provenientes de pacientes com LMC71. 

Em linhagens celulares SET-2 e HEL com a mutação JAK2V617F, metformina inibiu a 

proliferação e induziu a apoptose celular, indicando seu potencial citotóxico, inibiu a 

fosforilação de JAK2 e STAT5 e aumentou a produção de EROs72. Similarmente, nosso grupo 

de pesquisa evidenciou que, em linhagens celulares JAK2V617F, a metformina reduziu a 

proliferação celular, o percentual de células na fase G2/M e a capacidade clonogênica. A 

metformina também inibiu a fosforilação de STAT3 e STAT5. Em modelo murino JAK2V617F 

observou-se que a metformina foi bem tolerada in vivo, reduziu a esplenomegalia e o percentual 

de progenitores eritroides no baço. Em células HEL e SET-2, a ação combinada de metformina 

com ruxolitinibe aumentou a apoptose celular quando comparada à monoterapia e reduziu a 
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proliferação celular73. Assim, nosso grupo de pesquisa lança luz sob novas oportunidades 

terapêuticas complementares em neoplasias hematológicas e se empenha no avanço de modelos 

pré-clínicos nesse grupo de doenças. 

A compreensão dos mecanismos pelos quais as CTH de NMP tornam-se predominantes 

na MO ainda possui grandes lacunas a serem preenchidas. A ineficiência dos inibidores de 

JAK2 na eliminação efetiva do clone mutado das CTH sugere que novas abordagens 

terapêuticas com múltiplos alvos sejam necessárias. O progresso nesse campo depende do 

desenvolvimento de novas terapias e do desenvolvimento de ensaios pré-clínicos que prevejam 

a avaliação biológica das CTH74. Assim, as biguanidas surgem como um potencial agente 

antineoplásico para auxiliar no tratamento de neoplasias hematológicas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar os efeitos antineoplásicos da fenformina em neoplasias mieloproliferativas 

JAK2V617F. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar o efeito da fenformina in vitro em modelos celulares de NMP JAK2V617F quanto 

à viabilidade e apoptose celular. 

 

2. Em camundongos JAK2V617F tratados com veículo ou fenformina: 

a) Avaliar a eficiência terapêutica da utilização da fenformina in vivo quanto a 

tolerabilidade ao tratamento e resposta hematológica; 

b) Quantificar os precursores eritroides no baço e medula óssea; 

c) Estimar a frequência de células-tronco precursoras e progenitoras 

hematopoéticas; 

d) Avaliar os aspectos histopatológicos de baço e medula óssea; 

e) Analisar a capacidade clonogênica. 

 

3. Em modelo de transplante com células da medula óssea de camundongos JAK2V617F 

tratadas ex vivo com fenformina, metformina ou veículo: 

a) Avaliar a capacidade do tratamento ex vivo com fenformina em modular os 

parâmetros hematimétricos; 

b) Investigar a capacidade de autorrenovação da CTH; 

 

 

4. Em células primárias de pacientes JAK2V617F submetidas ao tratamento in vitro com 

veículo ou fenformina: 

a) Analisar a capacidade do tratamento in vitro com fenformina em modular a 

formação de colônias. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Casuística 

Amostra utilizada foi obtida de paciente com diagnostico de MF pós-PV JAK2V617F, 

sexo feminino, em seguimento regular no Ambulatório de Hematologia do Hospital das 

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

USP). A coleta e utilização de amostra biológica humana foi aprovada perante submissão do 

projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCFMRP-USP (Parecer 3.455.210) 

(ANEXO A). 

 

3.2 Linhagens Celulares 

Foi utilizada a linhagem celular humana SET-2, proveniente de LMA secundária à TE, 

heterozigota para JAK2V617F 75. SET-2 recapitula um modelo de NMP com fenótipo para TE e 

com transformação leucêmica megacarioblástica76. A linhagem foi obtida a partir da doação da 

Prof.ª Dr.ª Fabíola Attié de Castro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (FCFRP-USP); e foi cultivada em RPMI suplementado com 20% 

de soro fetal bovino (SFB) com 1% Penicilina e Estreptomicina (GIBCO, EUA). 

3.3 Inibidor Farmacológico 

Para realização dos experimentos, o cloridrato de fenformina, a partir daqui referido 

como fenformina, foi adquirido da Sigma-Aldrich (EUA). A fenformina foi diluída em PBS e 

armazenada em estoque a uma concentração de 100mM em freezer -20ºC em alíquotas de 1mL. 

 

3.4 Ensaio de viabilidade celular 

Para análise da viabilidade celular, foi utilizado o teste de Methylthiazoletetrazolium 

(MTT) (Sigma, EUA). Aproximadamente 1x105 células por mL foram cultivadas em placa de 

96 poços em meio RPMI suplementado com 20% de SFB. O cultivo foi feito com 100 µL/poço 

na presença ou não de fenformina em diferentes concentrações (Ø; 0,5mM; 1mM, 2mM ou 

5mM) por 24, 48 ou 72 horas. Após o período determinado, adicionou-se 10 μL de uma solução 
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de MTT (5mg/mL) em cada poço com posterior incubação à 37ºC durante 4 horas. A reação foi 

interrompida por meio da adição de 100μL de 0,1N HCl em isopropanol. A viabilidade celular 

foi determinada utilizando o leitor de microplacas iMark (Biorad, EUA) por meio da 

mensuração da absorbância à 570nm. Todas as condições foram testadas em pelo menos cinco 

réplicas biológicas. Após isso, utilizando regressão linear foram calculados os valores de IC50 

usando os dados obtidos pelos ensaios de viabilidade celular. O valor de IC50 foi projetado por 

meio do programa Calcusyn (Biosoft, Cambridge, Reino Unido) e a curva dose-resposta no 

programa GraphPad Prism 8 (GraphPad Software, Inc., San. Diego, CA, EUA). 

 

3.5 Análise da apoptose celular por Anexina-V e 7-AAD 

Células SET-2 foram cultivadas em placas de 12 poços, aproximadamente 1x105 células 

por mL, e submetidas a diferentes concentrações de fenformina (Ø; 0,5mM; 1mM; 2mM e 

5mM) durante 24, 48 ou 72 horas. As células foram lavadas uma vez com 1mL de PBS, 

submetidas à centrifugação por 5 minutos a velocidade de 445g. O sobrenadante foi descartado 

e as células foram ressuspendidas em 100uL de tampão de ligação contendo 0,5uL de Anexina-

V conjugada a APC e 2uL de 7-AAD (Becton–Dickinson, EUA). Após o período de 15 minutos 

de incubação na ausência de luz e em temperatura ambiente, acrescentou-se 100uL de tampão 

de ligação e as amostras foram analisadas no citômetro FACSCalibur. Dez mil aquisições foram 

feitas para cada amostra. Todas as condições foram testadas em pelo menos três réplicas 

biológicas. 

 

3.6 Modelo murino com a mutação JAK2V617F 

O modelo murino com mutação JAK2V617F (JAK2 wt/Fl) foi cedido pela pesquisadora Dr.ª 

Ann Mullally77 e modificado e estabelecido no Centro de Terapia Celular (CTC) do 

Hemocentro de Ribeirão Preto pela prof.ª Dr.ª Lorena Lobo de Figueiredo-Pontes (FAPESP 

2015/21866-1). O controle da expressão da mutação no modelo murino é exercido pelo 

promotor murino endógeno de JAK2. Os animais JAK2wt/Fl não expressam o JAK2 mutado e 

não tem fenótipo clínico, pois a expressão da mutação está sob regulação da enzima cre-

recombinase. Após cruzamento de JAK2wt/Fl com animais transgênicos Vav/Cre, nos quais a 

cre-recombinase é expressa sob o controle do promotor murino Vav, especificamente em células 

das linhagens hematopoética e endotelial, a expressão da JAK2V617F é obtida. A recombinação 
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cre ocorre em duas etapas, uma que remove o éxon WT e a outra que coloca V617F em 

orientação normal para a transcrição. A estratégia utilizada para produção dos animais 

geneticamente modificados foi previamente descrita78. 

 

3.7 Tratamento in vivo de fenformina em modelo murino de NMP JAK2WT/Fl--

Vav/Cre 

Após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) (protocolo 183/2018) (ANEXO 

B), camundongos receptores Pep/boy C57BL/6 CD45.1 foram letalmente irradiados com 7Gy 

de raios X, divididas em 2 doses com intervalo de 4 horas. Camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre 

CD45.2 doadores foram eutanasiados com sobredose de cetamina (300mg/kg) e xilazina 

(30mg/kg), e submetidos a maceração de fêmures, tíbias e coluna vertebral para obtenção da 

MO. Cinco milhões (5x106) de células totais da MO dos camundongos doadores foram injetadas 

via plexo retro-ocular nos camundongos receptores Pep/boy C57BL/6 CD45.1 letalmente 

irradiados (Figura 1). Após o transplante de medula óssea (TMO), realizou-se 

antibioticoterapia profilática nos camundongos transplantados através da administração de 

enrofloxacino 5gm/kg durante 05 dias via subcutânea. 

O quimerismo dos animais transplantados foi analisado por citometria de fluxo pela 

marcação dos leucócitos em SP utilizando os marcadores FITC-CD45.1 e PE-CD45.2 (Becton-

Dickinson, EUA) 4 semanas após o TMO. Os grupos experimentais, tratados e controles, foram 

pareados segundo peso, quimerismo e hemograma. A fenformina (40mg/kg) foi administrada 

diariamente, via intraperitoneal (IP), durante 7 semanas. Os valores de referência dos 

parâmetros hematimétricos utilizados foram definidos pelo The Jackson Laboratory (Tabela 

1). O quimerismo calculado pelo percentual de células marcadas positivamente para os 

anticorpos CD45.1 ou CD45.2. Selecionou-se as células viáveis por distribuição de tamanho 

(Forward scatter [FSC], em inglês) e complexidade interna (Side scatter [SSC], em inglês). Os 

singlets foram selecionados, essa seleção consiste na exclusão de agregados celulares que 

possam ter passado pelo laser do citômetro e contabilizados como um único evento79. Por 

último, as células marcadas positivamente para CD45.1 ou CD45.2 foram selecionadas (Figura 

2). 
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Tabela 1.  Parâmetros hematimétricos normais para camundongos Pep/boy C57BL/6-CD45.1 

 Fêmeas Machos 

Leucócitos, 103/uL (min-max) 3.6-5.4 3.4-3.6 

Eritrócitos, 106/uL (min-max) 10.7-11 10.9-10.9 

Hemoglobina, g/dL (min-max) 15.9-16.0 15.6-16.0 

Hematócrito, % (min-max) 49.1-49.2 48.6-50.3 

Plaquetas, 103/uL (min-max) 994-1063 1087-1109 

Fonte: The Jackson Laboratory 

 

Figura 1 – Indução do modelo murino com a mutação em JAK2 para tratamento in vivo com 

fenformina ou veículo 

 

 
Figura 1 - Camundongos Pepboy C57BL/6 CD45.1 foram letalmente irradiados com 7Gy de raios x. 

Camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 foram eutanasiados, fêmures, tíbia e coluna vertebral foram 

separados para obtenção da MO. 5x106 células totais da MO dos animais JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 foram 

injetadas via plexo retro-ocular dos camundongos Pepboy C57BL/6 CD45.1 para indução de NMP. Após 4 

semanas do TMO, os animais foram submetidos a análise do quimerismo (CD45.2/CD45.1) e do hemograma 

para divisão em grupos que seriam tratados com fenformina 40mg/kg/dia via intraperitoneal (IP) e grupos que 

receberiam apenas veículo (PBS; 100µL/dia via IP). 
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Após 7 semanas de tratamento, os animais foram eutanasiados e as células da MO foram 

obtidas através de flushing de fêmures, tíbias e coluna vertebral e filtradas em Cell Strainer® 

(Becton-Dickinson, EUA) de 70μm para que fossem retirados quaisquer resquícios sólidos. O 

baço foi cirurgicamente removido e submetido à maceração do tecido Cell Strainer® para 

obtenção de células ou submetido à solução de formalina 10% para posterior análise histológica. 

As células da MO e do baço foram mantidas sob refrigeração em PBS com SFB 2%. As células 

foram submetidas ou não à lise de eritrócitos, conforme necessário, através de choque 

hipotônico com solução de cloreto de amônio e foram ressuspendidas em PBS para os ensaios 

de citometria de fluxo ou clonogenicidade. 

 

3.8 Análise do hemograma 

O hemograma dos camundongos foi avaliado quinzenalmente pela punção da veia facial 

lateral, o sangue foi coletado em microtubos de 1,5mL contendo 15uL de heparina como 

Figura 2 –Método de análise por citometria de fluxo do quimerismo dos animais receptores PepBoy 

C57BL/6 CD45.1 submetidos ao transplante de medula óssea de camundongos doadores JAK2WT/Fl--

Vav/Cre CD45.2. 
 

Figura 2. Demonstração do método utilizado por citometria de fluxo para identificação das células que 

foram marcadas com os anticorpos CD45.1 e CD45.2. O primeiro quadrante, na esquerda para a direita, 

observa-se a seleção de células viáveis provenientes do SP dos camundongos submetidos ao transplante de 

medula óssea. A seleção é feita pela complexidade (SSC) e pelo tamanho das células (FSC). No segundo 

quadrante encontra-se a separação de agregados celulares que possam ter sido confundidos pelo citômetro como 

uma única célula, então a seleção é feita pela área celular (FSC-A) e pela altura (FSC-H). No terceiro quadrante, 

na parte inferior direita estão as células que foram positivamente marcadas para o anticorpo CD45.2. As 

marcações CD45.1 e CD45.2 identificam as células dos animais receptores Pep/Boy C57BL/6 CD45.1 e dos 

animais doadores JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2, respectivamente. Fonte: ABA, Silva. 
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anticoagulante. A avaliação dos parâmetros hematimétricos foi realizada por meio do contador 

hematológico automatizado (ABX Micro 60, Horiba Medical, Japão).  

 

3.9 Quantificação das células-tronco hematopoéticas e precursores hematopoéticos 

Para estimação das CTH, 1x106 células submetidas à lise de eritrócitos e ressuspendidas 

em PBS foram incubadas por 15 minutos com anticorpos específicos, lavadas e ressuspendidas 

em PBS para análise por citometria de fluxo. As células maduras foram identificadas pela 

marcação com anticorpos biotinilados definidores de linhagem Ter119, B220, CD8a, Gr1 e 

CD11b. Em seguida, as células foram marcadas com anticorpos fluorescentes estreptavidina-

PerCP, C-KitHi-APC-Cy7, Sca1--APC, para identificação das populações LSK (Lin-Sca1+c-

KitHi) e do progenitor mieloide (Lin-Sca1-c-KitHi). DAPI foi utilizado como marcador de 

viabilidade celular. 

As subpopulações de células-tronco e progenitoras hematopoéticas foram avaliadas 

como frações da população LSK (Lin-Sca1+c-KitHi), pelos imunofenótipos: células-tronco de 

longo prazo (LT-HSC) CD48-CD150+, células-tronco de curto prazo (ST-HSC) CD48+CD150+ 

e progenitores multipotentes (MPP) CD48+CD150-. Para quantificação dos precursores 

eritroides (CD71-Ter119-, CD71+Ter119-, CD71+Ter119+), as células-tronco obtidas dos 

animais tratados ou não com fenformina não foram submetidas à lise de eritrócitos e foram 

marcadas com os anticorpos definidores de linhagem eritroides CD71 e Ter119 (Tabela 2). A 

aquisição dos eventos foi realizada em citômetro FACSCalibur (Becton-Dickinson, EUA) e a 

análise feita usando o software FlowJo v.9.6.3. (Treestar, Inc., EUA).  

 

Tabela 2. Imunofenótipo de células tronco e progenitoras hematopoéticas avaliados. 

Linhagem Celular Anticorpos 

Progenitor Mieloide Lin-Sca1+c-KitHi 

Progenitores Eritroide CD71 e Ter119 

Eritroblasto Ortocromático CD71high, Ter119high e FSChigh 

Reticulócitos CD71high, Ter119high e FSClow 

Eritrócitos CD71low, Ter119high e FSClow 

Célula-tronco Hematopoética  

Progenitor Multipotente Lin-Sca-1+c-Kit+ CD48+CD150- 

Long-term Lin-Sca-1+c-Kit+CD48- e CD150+ 

Short-term Lin-Sca-1+c-Kit+ CD48+ e CD150+ 

Fonte:Morrison (1997)80 e Koulnis (2011)81. 



39 
 

 
 

3.10 Avaliação histológica do baço e medula óssea 

Para avaliação histológica, um segmento da coluna vertebral e uma porção do baço dos 

camundongos foram obtidos após eutanásia e armazenados em formalina a 10% e processados 

em parafina. Um segmento da coluna vertebral foi descalcificada utilizando EDTA e embebida 

em parafina. Os cortes foram reidratados com lavagens seriadas de etanol e Tris (TBS; 10mM 

Tris com pH 7.4, 150mM NaCl) com Tween-20 (0,05%). A análise foi realizada através da 

coloração com hematoxilina e eosina para análise dos aspectos arquiteturais e distribuição 

celular ou pelo método de Gӧmӧri para avaliação da fibrose reticulínica. Esta etapa foi realizada 

em colaboração com o Prof. Dr. Fernando Chahud do Departamento de Patologia e Medicina 

Legal da FMRP-USP. 

 

3.11 Avaliação da capacidade clonogênica de células progenitoras hematopoéticas 

Para análise da formação espontânea de colônias murinas independente da presença de 

EPO, 1x104 células de MO provenientes da coluna vertebral dos animais foram plaqueadas em 

250uL de metilcelulose. Células de cada animal foram cultivadas em duplicata em placas de 24 

poços, mantidas em estufa com 5% de CO2 a 37ºC. As colônias foram analisadas 10 dias após 

o plaqueamento, conforme orientações do fabricante, e contadas a partir de suas características 

morfológicas. As unidades formadoras de colônias foram classificadas como granulocítica, 

macrofágicas e granulocítica-macrofágicas (CFU-G, CFU-M. CFU-GM, respectivamente); 

unidades formadoras de colônias de progenitores eritroides (CFU-E) e em unidades formadoras 

de colônias de progenitores multipotentes (CFU-GEMM)82. 

 

3.12 Avaliação do efeito do tratamento ex vivo da fenformina na capacidade de 

autorrenovação de células-tronco e progenitoras hematopoéticas em modelo murino NMP 

JAK2WT/Fl--Vav/Cre. 

Para análise do efeito do tratamento ex vivo da fenformina e metformina na capacidade 

de enxertia das CTH em camundongos, a MO total de um camundongo JAK2WT/Fl--Vav/Cre 

CD45.2 foi obtida por maceração de fêmures, tíbia e coluna vertebral após a eutanásia e 

submetidas ao tratamento ex vivo com 1mM de fenformina ou metformina (10mM) durante 18 

horas em meio de cultura Alpha-MEM (Gibco, EUA) com adição de 40uL de IL3 (10ng/mL), 
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40uL de IL6 (10ng/mL) e 20uL de SCF (50ng/mL) (Prepotech, EUA), SFB 5% e soro fetal 

equino (SFE) (Vitrocell, Brasil) 5% e β-Mercaptoetanol 1%. Após 18 horas de cultivo com 

fenformina, metformina ou veículo, as células foram retiradas do meio de cultura, lavadas com 

PBS e centrifugadas por 5 minutos a 690g. Aproximadamente 1x106 células foram injetadas via 

plexo retro-ocular em cada camundongo Pep/Boy C57BL/6 CD45.1 (Figura 3). Previamente à 

infusão das células e no mesmo dia, os animais receptores foram submetidos a uma única dose 

de irradiação subletal de 3.5Gy. Os animais receptores foram avaliados após o TMO quanto ao 

hemograma e quimerismo, a cada 15 dias no primeiro mês, a cada 4 semanas até quarto mês. O 

hemograma e o quimerismo foram avaliados conforme descrito no item 3.7. Os animais 

receptores foram mantidos vivos para avaliação futura do quimerismo após 1 ano do TMO. 

 

Figura 3 – Representação do modelo de transplante com células JAK2WT/FL---Vav/Cre CD45.2 tratadas 

ex vivo com fenformina, metformina ou veículo para transplante em camundongos Pepboy C57BL/6 

CD45.1 

 

 
Figura 3 –Animais Pepboy C57BL/6 CD45.1 foram irradiados subletalmente com raios x. A medula óssea 

(MO) dos animais JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 foi obtida por crushing de fêmures, tíbias e coluna vertebral dos 

animais. As células da MO foram cultivadas durante 18h na presença ou ausência de fenformina, metformina 

ou veículo (PBS). Após o período de cultivo, as células foram transplantadas nos camundongos Pepboy 

C57BL/6 previamente irradiado subletalmente. Os animais foram acompanhados quanto ao hemograma e 

quimerismo a cada 15 dias durante o primeiro mês e posteriormente a cada 30 dias até o 4º mês. 

 

3.13 Avaliação da capacidade clonogênica de células primárias de paciente 

JAK2V617F 

Células da MO de paciente com MFP pós-PV JAK2V617F foram colhidas em seringas 

contendo heparina sódica como anticoagulante e foram submetidas à lise de eritrócitos durante 

10 minutos em refrigeração com tampão contendo cloreto de amônio. O procedimento foi 
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repetido até que os eritrócitos visíveis fossem lisados. As células mononucleares da MO foram 

separadas usando o gradiente de densidade Ficoll-Hypaque (Sigma-Aldrich, EUA). 

Aproximadamente 4mL de Ficoll-Hypaque foi utilizado para cada 8mL de amostra, a amostra 

foi centrifugada a 690g durante 20 minutos sem aceleração e sem freio. As células foram 

contadas para que fosse possível prosseguir com os experimentos utilizando a quantidade de 

células necessárias em cada situação.  

O ensaio de formação espontânea de colônias foi realizado em meio semissólido de 

metilcelulose (MethoCult H4434; StemCell Technologies Inc., Canada). Aproximadamente 

3x104 células/mL foram plaqueadas em duplicata em 500uL de metilcelulose utilizando uma 

placa de 12 poços na presença e/ou ausência de fenformina (Ø; 1mM ou 2mM). As colônias 

foram mantidas em câmara de CO2 5% a 37ºC e submetidas a contagem e identificação das 

colônias após 10 dias de cultivo, conforme orientações do fabricante do meio semissólido82. 

 

3.14 Forma de análise de resultados 

Os dados foram analisados usando o GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc., 

EUA). Para comparações entre as médias dos grupos experimentais foram utilizados os testes 

Mann-Whitney, One-way ANOVA ou Two-way ANOVA, conforme apropriado. Todos testes 

utilizaram nível de significância de α<0.05.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Fenformina reduz a viabilidade e aumenta apoptose em células JAK2V617F  

Células SET-2 foram tratadas ou não com a fenformina em diferentes concentrações (Ø; 

0.5mM; 1mM; 2mM ou 5mM) e diferentes tempos de exposição (24h, 48h ou 72h). A 

viabilidade celular foi avaliada através do ensaio de MTT. O cálculo de IC50 foi realizado pelo 

programa CalcuSyn (Biosoft, Reino Unido) utilizando os dados de viabilidade obtidos pelos 

ensaios de MTT. O programa nos fornece informações acerca da dose mínima de fenformina 

capaz de reduzir a população celular em 50%. A IC50 da fenformina foi maior que 2mM, 

1.79mM e 0.79mM para 24, 48 e 72 horas, respectivamente (Figura 4). A apoptose celular foi 

avaliada por citometria de fluxo por meio da marcação positiva das células com os anticorpos 

Anexina-V e 7AAD. A fenformina induziu a apoptose celular de forma dose e tempo 

dependente, o aumento do percentual de células em apoptose foi observado em células expostas 

à fenformina a 5mM; ≥2mM; e ≥1mM após 24, 48 e 72 horas de tratamento (p<0.05), 

respectivamente. Fenformina 5mM induziu apoptose celular em 49%, 67% e 75% da população 

de células avaliadas após 24, 48 e 72 horas de exposição, respectivamente (Figura 5 e Figura 

6). 

 

Figura 4 – Curvas de dose-resposta, efeito médio e comparação de dose-resposta com relação ao tempo de 

exposição das células SET-2 à fenformina. 
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Figura 4. Curva dose-resposta indicam o efeito exercido pela fenformina em relação à concentração. As doses 

utilizadas estão representadas no eixo X e os efeitos percentuais observados de redução de viabilidade encontram-

se representados no eito Y. A curva representa a média das réplicas do efeito da fenformina nos diferentes tempos 

de exposição e às diferentes concentrações. 
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Figura 5 – Apoptose das células SET-2 após exposição à fenformina durante 24, 48 ou 72h em 

diferentes concentrações 
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Figura 5 – Fenformina aumenta o percentual de células em apoptose de forma dose e tempo-dependente. 

Os gráficos apresentam as médias com desvio padrão das células SET-2 tratadas com fenformina em diferentes 

concentrações por 24, 48 ou 72h. A apoptose foi avaliada por citometria de fluxo por meio da marcação das 

células com Anexina -V e 7-AAD. Os resultados apresentados nos gráficos são referentes a quatro experimentos 

independentes. Os valores de p são apresentados como *p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 em relação ao 

controle (Ø). Teste Two-way ANOVA 

 

4.2 Tratamento com fenformina in vivo em modelo murino de NMP induzida por 

JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 

Após o TMO de camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 em camundongos 

receptores Pepboy C57BL/6 CD45.1, os camundongos receptores receberam antibioticoterapia 

profilática e foram acompanhados semanalmente até a 4º semana. Na semana 4 pós-transplante, 

os receptores foram submetidos à avaliação do hemograma e quimerismo (CD45.2/CD45.1) 

(Tabela 3). Os camundongos receptores foram randomizados para receberem tratamento com 

veículo (PBS; 100µL/dia) ou fenformina (40mg/kg/dia em 100µL) intraperitonealmente; os 

dois grupos apresentaram parâmetros hematimétricos e percentual de quimerismo semelhantes 

(Tabela 4). A efetividade do transplante de MO foi atestada pela presença de mais de 80% de 

células CD45.2 positivas (Figura 7). O fenótipo de PV foi evidenciado pela contagem de 

hemoglobina e hematócrito superiores aos valores de referência preconizados pelo The Jackson 

Laboratory (Tabela 4).  
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Figura 6 – Efeitos do tratamento com fenformina em diferentes concentrações na apoptose celular das células SET-2 durante 24, 48 e 72h. 

 
Figura 6 – Gráficos de pontos representativos para análise de apoptose em células SET-2 tratadas com veículo ou fenformina. Células SET-2 foram tratadas com 

veículo (PBS) ou diferentes doses de fenformina, durante 24, 48 ou 72 horas. O quadrante inferior direito indica as células Anexina-V (APC) positivas, o quadrante 

superior esquerdo as células positivas para 7-AAD e o quadrante superior direito representa as células Anexina-V positivas e 7-AAD positivas, foram consideradas as 

células Anexina-V e 7-AAD positivas.  
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Tabela – 3. Parâmetros hematimétricos dos camundongos submetidos ao TMO com células provenientes de animais JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 4 

semanas após o procedimento e randomização em grupos tratados e controle. 

Animais 
Leucócitos  

(106/uL) 

Eritrócitos 

(106/uL) 

Hemoglobina  

(g/dL) 

Hematócrito  

(%) 

Plaquetas  

(103/ uL) 

Quimerismo  

(%) 

Valores de Referência 3.6-5.4 10.7-11 15.9-16.0 49.1-49.2 994-1063 >80 

Grupo Controle       

C1.2 8.1 11.07 16.9 53.9 534 91.6 

C2.6 9.6 12.42 19.5 62.9 512 92.8 

C2.7 8.0 10.58 16.7 49.55 626 93.2 

C1.1 7.3 10.88 16.7 53.5 641 89.0 

C1.3 6.1 7.77 13.3 38.2 356 90.5 

C1.4 12.1 11.39 18.5 59.7 385 90.3 

C1.5 5.9 12.19 19.0 62.2 472 92.4 

Grupo Tratado       

T2.1 9.7 11.28 18.1 56.5 410 92.1 

T2.2 9.7 11.33 17.2 53.8 700 93.6 

T2.4 11.3 12.2 17.4 57.1 1078 92.7 

T2.5 9.0 11.25 17.7 55.5 419 93.6 

T3.1 6.4 11.98 17.9 58.1 447 90.4 

T3.2 7.3 12.09 18.7 58.3 779 91.4 

T3.3 7.0 12.87 18.3 58.7 1193 87.3 

Fonte: Silva, ABA (2020). 
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Tabela 4 - Avaliação do valor médio dos parâmetros clínicos e laboratoriais de camundongos 

Pepboy C57BL/6 CD45.1 receptores de células hematopoéticas de camundongos JAK2WT/Fl-Vav/Cre 

CD45.2 na randomização entre grupos controles e tratados 

 

Controle; n=8 Fenformina; n=8 p* 

Peso, g (DP) 15,3 (0,95) 16,5 (1,5) 0.1282 

Quimerismo, % (DP) 91,4 (1,5) 91,5 (2,2) 0.6807 

Leucócitos, 103/uL (DP) 8,15 (2,14) 8,62 (1,7) 0.5530 

Eritrócitos, 106/uL (DP) 10,9 (1,53) 11,85 (0,6) 0.2086 

Hemoglobina, g/dL (DP) 17,22 (2) 17,9 (0,51) 0.5944 

Hematócrito, % (DP) 54,27 (8,64) 56,85 (1,75) 0.8048 

Plaquetas, 103/uL (DP) 503,7 (109,3) 718 (320,6) 0.2593 

Fonte: Silva, ABA (2020). 

Após a randomização, os animais foram tratados com veículo (PBS; 100µL/dia) ou 

fenformina (40mg/kg/dia em 100µL), ambos via intraperitoneal durante 4 semanas. A coleta do 

material para análise do hemograma foi realizada a cada 15 dias após o início do tratamento, 

nos dias D+15, D+30 e D+45. Os parâmetros hematimétricos avaliados (eritrócitos, 

hemoglobina, hematócrito, contagem de leucócitos e plaquetas) foram semelhantes entre os 

dois grupos, em todas as avaliações (Teste de Mann-Whitney, p>0.05) (Figura 8). Dessa 

forma, o tratamento com fenformina não modulou os parâmetros hematimétricos em modelo 

murino de NMP induzida por JAK2V617F. 
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Figura 7 – Quimerismo dos camundongos receptores Pepboy C57BL/6 4 semanas após o TMO com células provenientes de camundongs JAK2WT/Fl--Vav/Cre 

 
Figura 7 - Quimerismo dos camundongos Pepboy C57BL/6 CD45.1 submetidos ao TMO com células provenientes de camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2. Após 4 

semanas do TMO, o quimerismo dos animais foi realizado em sangue periférico e a marcação foi realizada com os anticorpos PE-CD45.1 e FITC-CD45.2. O quadrante inferior direito 

representa as células do camundongo doador FITC-CD45.2. A aquisição foi feita no citômetro FACSCalibur (BD, Biosciences), e a análise no Programa FlowJo (TreestarINC). 
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Figura 8 – Parâmetros hematimétricos dos camundongos Pepboy C57BL/6 transplantados com 

células provenientes dos camundongos JAK2WT/Fl---Vav/Cre e tratados com fenformina ou veículo. 
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Figura 8 – Fenformina in vivo não modulou parâmetros hematimétricos em modelo murino 

JAK2V617F. Parâmetros hematimétricos foram avaliados em modelo murino JAK2V617F tratados in vivo com 

fenformina 40mg/kg/dia (n=7) ou veículo (PBS; 100µL/dia) (n=7) intraperitoneal durante 7 semanas. No 

eito Y estão os valores das unidades dos parâmetros hematimétricos avaliados, os valores de referência 

preconizados pelo The Jackson Laboratory são exibidos pelos pontos tracejados que partem da esquerda 

para direita no eixo Y. No eixo X estão os dias decorridos do tratamento com fenformina ou veículo. Não 

houve modulação nos parâmetros hematimétricos avaliados. Teste de Mann-Whitney, p>0.05. 
 

Após 45 dias (aproximadamente 7 semanas) de tratamento com fenformina ou 

veículo, os camundongos foram eutanasiados e submetidos a avaliação do baço. Os achados 

encontrados no grupo controle e no grupo submetido ao tratamento com fenformina foram 

semelhantes quanto ao tamanho e peso do baço. Assim, a fenformina na dose administrada 
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não foi capaz de modular o tamanho e o peso do baço dos animais quando comparado com 

o grupo controle (p>0.05, teste de Mann-Whitney) (Figura 9). 

 

Figura 9 - Peso e tamanho do baço dos animais Pepboy C57BL/6 CD45.1 transplantdos com 

células de animais JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 e tratados com fenformina ou veículo. 
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Figura 9 – Tratamento com fenformina não modula a esplenomegalia em modelo murino JAK2V617F. 

Modelo murino JAK2V617F tratado in vivo com fenformina 40mg/kg/dia ou veículo (PBS, 100 µL/dia) 

intraperitoneal durante 7 semanas foram submetidos à eutanásia e avaliação do peso e tamanho do baço. Na 

figura à esquerda, o eixo Y indica o peso do baço dos animais em gramas, a linha horizontal representa a 

mediana com intervalo interquartil do peso do baço no grupo tratado com veículo (n=7) ou fenformina 

(n=7); Teste de Mann-Whitney, p>0,05. Valores de referência preconizados pelo The Jackson Laboratory 

são exibidos pelos pontos tracejados que partem do eixo Y. A figura à direita é a imagem do baço de animais 

tratados com veículo (alinhados na parte superior) ou fenformina (alinhados na parte inferior). O tratamento 

com fenformina, no regime utilizado, não foi capaz de modular a esplenomegalia apresentada pelos animais 

Pepboy C57BL/6 CD45.1 transplantados com células provenientes de camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre 

CD45.2. Teste Mann-Whitney, p>0.05. 

 

As células provenientes da MO total dos camundongos submetidos ao tratamento 

com fenformina (40 mg/kg/dia) ou veículo (PBS, 100µL) via intraperitoneal durante 7 

semanas foram cultivadas em metilcelulose (Methocult MethoCult™ GF M3534, StemCell, 

EUA) por 10 dias. A fenformina não modulou a capacidade clonogênica das células 

progenitoras hematopoéticas; o número de colônias e a capacidade de diferenciação de 

células progenitoras hematopoéticas foi semelhante entre o grupo tratado com fenformina e 

veículo (Teste Two-way ANOVA, p>0.05) (Figura 10).  
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Figura 10 – O tratamento com fenformina no regime utilizado não afetou a clonogenicidade 

das células da MO dos animais submetidos com TMO com células provenientes de camundongos 
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Figura 10 – A clonogenicidade das células da medula óssea dos animais tratados com fenformina e 

veículo foi semelhante. Os gráficos representam as colônias viáveis que foram cultivadas por 10 dias com 

células provenientes da MO de camundongos submetidos ao tratamento diário com fenformina 40mg/kg/dia 

IP ou veículo por 7 semanas. O número de colônias (eixo Y) e o tipo de colônia (eixo X) observada com 

base em sua morfologia estão ilustrados (painel esquerdo). O percentual de predominância de um 

determinado tipo morfológico de colônia em ambos os grupos experimentais (controle e tratados) são 

ilustrados (painel direito). As unidades formadoras de colônias são classificadas em: granulocítica (CFU-

G), macrofágicas (CFU-M), granulocítica-macrofágica (CFU-GM) e unidades formadoras de colônias 

eritroides (CFU-E). Não foi observada a formação de nenhuma colônia eritroide. Teste Two-way ANOVA, 

p>0.05. 

 

A análise histológica do baço revelou presença de megacariócitos compatíveis com 

hematopoese extramedular e não houve diferença entre os grupos controle e tratados com 

fenformina. Na procura por ocorrência de fibrose foi utilizada a coloração pelo retículo. A 

celularidade da MO evidenciou a presença de granulócitos maduros, sem presença de fibrose 

e com aumento do número de megacariócitos, mas sem diferença entre controle e tratado, 

tanto na avaliação do baço (5.03 vs. 5.04, p=0.443) quanto na MO (9.85 vs. 8.14, p=0.309) 

dos animais (Teste Mann-Whitney, p>0.05) (Tabela 5, Figura 11). 
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Figura 11 – A contagem de megacariócitos não foi diferente no baço ou na medula óssea dos animais 

tratados com fenformina comparado ao grupo controle 
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Figura 11 – Não houve diferença com relação a contagem de megacariócitos na histologia do baço ou 

da medula óssea dos animais tratados com fenformina ou veículo. O número de megacariócitos contados 

em 3 campos (eixo Y) na avaliação histológica dos grupos experimentais controle e fenformina são 

indicados. Não houve diferença no número de megacariócitos entre o grupo controle e grupo tratado. Teste 

de Mann-Whitney, p>0.05. 

 

Quanto à quantificação e identificação das células-tronco progenitoras 

hematopoéticas (CTPH), o tratamento com fenformina, comparado ao controle, aumentou a 

frequência da população de células LSK (0.2608 vs. 0.3816, p=0.0023) (Lin-Sca1+c-KitHi), 

progenitores mieloides (MP) (1.505 vs. 2.159, p=0.0070) (Lin-Sca1-c-KitHi) e progenitores 

multipotentes (0.1265 vs. 0.2479, p=0.006) (MPP: Lin-Sca1+c-Kit+CD48+CD150-) na MO 

total de camundongos receptores Pepboy C57BL/6 CD45.1 que receberam o transplante de 

camundongos JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 (Teste Mann-Whitney, p<0.05) (Figura 12). 

  

Tabela 5 - Avaliação histopatológica do baço e da MO dos animais Pepboy C57BL/6 transplantados 

com células de animais JAK2WT/FL--Vav/Cre CD45.2 e tratados com fenformina ou veículo 

 Baço Medula Óssea 

 Arquitetura  Megacariócitos Celularidade Granulócitos Megacariócitos Fibrose 

C1.2 Preservada 2,25 100% Maduros 11 Não 

C1.6 Preservada 2,75 100% Maduros 7 Não 

C1.7 Preservada 12 100% Maduros 12 Não 

C2.1 Preservada 4 100% Maduros 7 Não 

C2.3 Preservada 5,25 100% Maduros 10 Não 

C2.4 Preservada 4,75 100% Maduros 10 Não 

C2.5 Preservada 4,25 100% Maduros 12 Não 

T1.1 Preservada 4,75 100% Maduros 6 Não 

T1.2 Preservada 7 100% Maduros 7 Não 

T1.4 NA NA 100% Maduros 5 Não 

T1.5 Preservada 4,75 100% Maduros 8 Não 

T2.1 Preservada 6 100% Maduros 12 Não 

T2.2 Preservada 4,5 100% Maduros 12 Não 

T2.3 Preservada 3,25 100% Maduros 7 Não 
Fonte: Silva, ABA. NA: não avaliado. 
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Figura 12 – O tratamento com fenformina aumentou a frequência das células tronco hematopoéticas 

(CTH) na MO dos animais receptores submetidos ao TMO 
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Figura 12 – Fenformina aumentou a frequência da população LSK, MPP e MP na medula óssea dos 

animais. A identificação da frequência de células-tronco hematopoéticas (CTH) foi realizada por citometria 

de fluxo por meio da marcação com anticorpos Sca-1, CD117 (c-kit), CD48 e CD150. O percentual da 

população de células avaliadas na medula óssea dos animais submetidos ao tratamento está indicado no eixo 

Y, os grupos experimentais que receberam tratamento diário com fenformina 40mg/kg/dia IP ou veículo (PBS, 

100µL) estão indicados no eixo X. As linhas horizontais representam a média com desvio padrão de cada 

grupo avaliado. Os valores de p são apresentados como ** p<0.01; *** p<0.001. Teste de Mann-Whitney. 

 

A avaliação dos precursores eritroides no baço e na MO dos animais tratados com 

fenformina ou veículo, por de citometria de fluxo demonstrou que ao percentual de 
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eritroblastos ortocromáticos (CD71+ Ter119+FSC+), reticulócitos (CD71+ Ter119+ FSC-) e 

eritrócitos (CD71-Ter119+FSC-) em ambos os grupos foi semelhante (Teste Mann-Whitney, 

p>0.05) (Figura 13). 

 

Figura 13 – População de precursores eritroides no baço e na medula óssea dos animais tratados 

com fenformina não são diferentes em relação ao grupo tratado com veículo 
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Figura 13 – Não houve diferença no percentual de precursores eritroides no baço ou na medula óssea 

em ambos os grupos, fenformina 40 mg/kg/dia IP ou veículo (PBS, 100µL). Os precursores eritroides 

foram avaliados por citometria de fluxo pela marcação das células provenientes do baço ou da medula óssea 

(MO) com os anticorpos CD71 e Ter119. Cada gráfico apresenta no eixo Y o percentual de cada população 

de precursores eritroides no baço ou na MO dos camundongos. O eixo X representa os dados referentes aos 

grupos controle e tradados. Não houve diferença na população de precursores eritroides em ambos os grupos 

avaliados, tanto no baço quanto na MO provenientes dos animais submetidos ao transplante de medula óssea 

e tratados ou não diariamente com fenformina 40mg/kg/dia IP durante 7 semanas. Os gráficos apresentam 

os valores das médias com desvio-padrão. Teste de Mann-Whitney, p>0,05. 
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fenformina (n=6). Os grupos experimentais eram similares quanto ao peso e parâmetros 

hematimétricos (p>0.05) (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Peso médio dos animais no dia do TMO para separação em grupos que receberiam as 

células JAK2WT/FL--Vav/Cre CD45.2 tratadas ex vivo 

 Controle Fenformina Metformina p valor 

Peso, g; média (DP) 19,36 (2,1) 21,29 (1,1) 20,26 (1,6) 0.1738 

Fonte: Silva, ABA (2020) 

 

Após o TMO com as células tratadas ex vivo, os animais receptores Pepboy C57BL/6 

CD45.1 foram avaliados quanto ao quimerismo e parâmetros hematimétricos a cada 15 dias 

no primeiro mês e a cada 4 semanas do segundo ao quarto mês. A metformina reduziu o 

quimerismo, comparado ao controle, na semana 4 de tratamento (4,5% x 1,2%, 

respectivamente, p<0,05). A fenformina não reduziu o quimerismo em nenhum dos 

momentos testados durante o seguimento dos animais. Após 4 meses de seguimento, não 

houve diferença entre o quimerismo e os parâmetros hematimétricos dos animais tratados 

com veículo (PBS), metformina ou fenformina (Figura 14). 
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Figura 14 – Quimerismo e parâmetros hematimétricos dos camundongos Pepboy C57BL/6 CD45.1 submetidos ao TMO com células provenientes de 

camundongos JAK2WTFL--Vav/Cre CD45.2 submetidas ao tratamento ex vivo com fenformina, metformina ou veículo 
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Figura 14 – Após 16 semanas de seguimento, o quimerismo e os parâmetros hematimétricos não diferiram entre os grupos de animais transplantados com 

células JAK2WTFL--Vav/Cre CD45.2 e tratadas ex vivo com fenformina, metformina ou veículo. Após o transplante de células tratadas ex vivo com fenformina, 

metformina ou veículo em animais receptores Pepboy C57BL/6 CD45.1, os animais receptores foram acompanhados durante 16 semanas e avaliados quanto ao 

quimerismo e parâmetros hematimétricos. No eixo Y de cada gráfico encontra-se o quimerismo e os parâmetro hematimétricos avaliados e no eito X o tempo de 

acompanhamento dos animais. O quimerismo foi avaliado por citometria de fluxo pela marcação das células do sangue periférico dos animais com os anticorpos PE-

CD45.1 e FITC-CD45.2. Os gráficos apresentam os valores das médias com desvio-padrão e os valores de p são apresentados como *p<0.05; ** p<0.01. Teste One-Way 

ANOVA, 
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4.4 Fenformina inibe a capacidade de formação de colônia de células primárias 

de paciente JAK2V617F  

O ensaio de formação de colônias foi realizado em meio semissólido de metilcelulose 

(MethoCult H4330; StemCell Technologies Inc., Canada) com células provenientes de 

paciente JAK2V617F diagnosticado com MF pós-PV. Foram utilizadas as concentrações de 

1mM e 2mM de fenformina e PBS como controle. Após 14 dias de cultivo, observou-se que 

o tratamento com fenformina aboliu a formação de colônias (Figura 15). 

Figura 15 – Ensaio de formação espontânea de colônias com células provenientes de 

paciente diagnosticado com mielofibrose JAK2V617F 
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Figura 15 – A fenformina inibe a formação de colônias em células primárias JAKV617F. As células 

provenientes de paciente com JAK2V617F foram cultivadas por 14 dias na ausência ou presença de fenformina 

em diferentes concentrações (1mm ou 2mM) em estufa com CO2. O gráfico representa no eixo Y o número 

de colônias identificadas no experimento e no eixo X a concentração de fenformina utilizada. A barra 

representa a quantidade de cada tipo morfológico de colônia identificada. Fenformina a partir de 1mM aboliu 

a clonogenicidade das células. 
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5. Discussão 

Neste trabalho realizamos uma investigação dos efeitos antineoplásicos da 

fenformina em modelo murino de NMP com a mutação JAK2V617F. Nossos resultados 

demonstraram que a fenformina em modelos in vitro foi capaz de reduzir a viabilidade 

celular e aumentar o percentual de células apoptóticas. No modelo murino de NMP 

JAK2V617F, fenformina in vivo aumentou a frequência das populações LSK, MPP e MP, 

porém não alterou os precursores eritroides no baço e na MO, as contagens hematimétricas 

no sangue periférico, a esplenomegalia, a capacidade clonogênica e o aspecto morfológico 

da MO e do baço. 

O presente trabalho surgiu a partir de resultados anteriormente descritos por nosso 

grupo de pesquisa em que a metformina exerce efeito antineoplásico e reduz sintomas 

clínicos em modelo murino de NMP com fenótipo de PV. Assim, avaliamos o efeito 

antineoplásico da biguanida fenformina em modelo de NMP JAK2V617F, cujos resultados 

poderiam indicar um reposicionamento do fármaco. 

Nas células SET-2 com a mutação JAK2V617F observamos que a fenformina foi capaz 

de exercer efeito citostático a partir dos ensaios de viabilidade e apoptose celular. Efeitos 

similares de redução de viabilidade celular foram encontrados por Malek e colaboradores 

(2015)65 em modelo de mieloma múltiplo. Uma das limitações do nosso estudo in vitro é a 

ausência de ensaios de proliferação celular para que pudéssemos investigar o potencial 

citotóxico da fenformina. Análise do ciclo celular, da ativação das vias de morte celular e 

ação da fenformina na mitocôndria são ensaios que seriam de grande importância para 

melhor compreensão, principalmente no que se refere à investigação do mecanismo de ação 

da fenformina na inibição do complexo I na mitocôndria, conforme descrito em outros 

modelos52,71. 

O estabelecimento e a padronização do modelo murino de NMP JAK2V617F foi 

realizada pela Prof.ª Dr.ª Lorena Lobo de Figueredo-Pontes. Em nosso grupo de pesquisa, o 

uso do modelo murino foi primeiramente utilizado pelo prof. Dr. João Agostinho Machado-

Neto e consolidada no presente trabalho. Uma das dificuldades encontradas durante a 

consolidação do modelo foi a etapa de irradiação dos animais. Atualmente, nosso centro de 

pesquisa encontra-se sem o equipamento para realizar a irradiação. Os animais são irradiados 

em outro centro de pesquisa, a viagem expõe os animais a um estresse adicional, o que pode 

prejudicar o procedimento de TMO. A etapa de irradiação é fundamental para o sucesso do 
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TMO, pois causa mieloablação e aumenta a chance de haver enxertia das células 

transplantadas. A quantidade de células transplantadas também é de fundamental 

importância para o sucesso do TMO. Em nosso protocolo, 5x106 células provenientes da 

MO total foram transplantadas nos camundongos receptores. Andrade e colaboradores 

(2011)83 demonstraram que 1x106 são suficientes para garantir a enxertia do transplante, 

porém seu protocolo difere do nosso em dois aspectos (dose e local de irradiação e via de 

inoculação das células). No protocolo de Andrade e colaboradores(2011)83, os animais foram 

irradiados subletalmente, com apenas uma dose de 2.7Gy, que foi aplicada no corpo todo 

dos animais ou apenas na tíbia/fêmur; as células foram inoculadas por via intravenosa ou 

intracaudal. No nosso protocolo, os animais foram irradiados letalmente 7Gy no corpo todo, 

e as células foram inoculadas via plexo retro-ocular. 

Uma alternativa para aperfeiçoarmos nosso modelo murino é fazer a seleção das 

células LSK e transplantá-las no camundongo receptor. No protocolo estabelecido por nosso 

grupo, a MO total do camundongo doador, e não apenas CTH, foi transplantada no 

camundongo receptor. A população LSK consiste em células mais imaturas e que são 

responsáveis pelo repovoamento da MO84. É de grande interesse a melhor compreensão da 

atividade das CTH, para isso, é importante que façamos a purificação das CTH e realizemos 

ensaios a partir somente das células selecionadas, isto é, LT-HSC, ST-HSC e MPP, conforme 

descrito e sugerido em estudos de CTH 84–86. 

No regime de tratamento adotado, a fenformina 40mg/kg/dia via IP durante 7 

semanas não foi capaz de modular os índices hematimétricos e os sintomas clínicos 

apresentados pelo modelo murino de NMP JAK2V617F com fenótipo de PV. A presença de 

esplenomegalia, contagem de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito similar entre os dois 

grupos indicam que a fenformina não modula o fenótipo apresentado pelos animais. 

Diferente do tratamento com fenformina, a biguanida metformina demonstrou vantagem 

terapêutica ao reduzir a esplenomegalia, contagem de plaquetas e alterar a arquitetura do 

baço no modelo murino de NMP JAK2V617F, embora não module a contagem de eritrócitos, 

hematócrito e hemoglobina73,87. 

O aumento da frequência de progenitores multipotentes, progenitores mieloides e da 

população LSK nos animais tratados com fenformina é um resultado que merece ser 

aprofundado. É interessante pontuar que o aumento de CTH não foi capaz de refletir no 

aumento das populações de células sanguíneas maduras que podem ser identificadas no SP, 

não houve diferença entre os dois grupos analisados. Uma possível justificativa para a 
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ausência de reflexo do aumento das CTH no SP é o tempo de tratamento e o tempo de 

acompanhamento dos animais. É possível que o tratamento por 7 semanas não seja suficiente 

para impactar as células sanguíneas do SP. 

Em camundongos irradiados e transplantados com CTH, as ST-HSC e os MPP são 

responsáveis pela reconstituição da hematopoese transitoriamente durante as 6 primeiras 

semanas pós-transplante, após isso perdem sua capacidade de autorrenovação e diferenciam-

se dando origem aos progenitores oligopotentes linfo-mieloide e eritroides. Enquanto isso, 

ocorre o estabelecimento das LT-HSC na MO e o início do reestabelecimento da 

hematopoese80,88–91. As células progenitoras mais imaturas estão incluídas dentro da 

população LSK90,91. O aumento de LSK observado nos animais tratados com fenformina 

pode ser decorrente do aumento da MPP. A fenformina também aumentou os MP. A 

ausência de efeitos do tratamento com fenformina sob as células progenitoras eritroides no 

baço e na MO e na capacidade clonogênica dos animais nos indica que a fenformina não 

afeta o processo de maturação das células e não modula a eritropoese. A inclusão da 

avaliação dos progenitores mieloides (progenitor comum mieloide, progenitor 

mieloeritroide, progenitor granulomonocítico) poderia contribuir para o refinamento da 

avaliação da hematopoese. Entretanto, diante dos resultados negativos obtidos até o 

momento, não prosseguimos com as investigações. 

Nossa limitação na avaliação das vias de ativação JAK/STAT deram-se às 

dificuldades encontradas no processo de extração das proteínas. O material biológico 

extraído do baço e da MO dos animais no final do tratamento não resultou em quantidade 

suficiente de proteína para avaliação de proteínas das vias JAK/STAT, AKT e mTOR. Com 

relação a investigação do desenvolvimento de acidose láctica ou lesão hepática nos animais, 

a quantidade limitada de sangue que poderíamos obter de cada animal nos fez priorizar a 

execução da análise do hemograma e avaliação das CTH por meio da citometria de fluxo. 

Para responder se o tratamento com fenformina afetaria a capacidade de enxertia e 

autorrenovação das CTH, executamos um tratamento ex vivo da MO de animais JAK2WT/Fl-

-Vav/Cre CD45.2 com veículo (PBS), fenformina ou metformina. O grupo com metformina 

foi adicionado com base nos resultados já publicados por nosso grupo acerca dos efeitos da 

metformina em NMP. Após 4 semanas do transplante de MO com células tratadas ex vivo, 

os animais transplantados com células da MO tratadas com veículo, fenformina ou 

metformina apresentaram enxertia de células JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 provenientes dos 

camundongos doadores, mas não apresentaram fenótipo de NMP. Vale ressaltar que este 
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modelo avalia a CTH e não se espera desenvolvimento de fenótipo de NMP. Na 4ª semana, 

observamos baixa frequência de células JAK2WT/Fl--Vav/Cre CD45.2 no grupo de animais 

que recebeu células da MO tratadas ex vivo com metformina, o que sugere que a metformina 

possa ter efeito na CTH. Entretanto, na semana 16 de seguimento, os animais dos 3 grupos 

não diferiram quanto a percentagem de quimerismo e parâmetros hematimétricos. Trabalho 

recente do nosso grupo de pesquisa, refinou a avaliação do efeito da metformina na CTH em 

modelo murino de NMP e evidenciou que a metformina não compromete a função de CTH 

a longo prazo87. O TMO com células tratadas ex vivo é um procedimento informativo acerca 

da capacidade de autorrenovação da CTH. O modelo de tratamento ex vivo seguido de TMO 

poderia ser refinado a partir do isolamento e cultivo de células progenitoras (CD117+) a 

serem transplantadas. 

O ensaio de clonogenicidade utilizando células primárias provenientes de paciente 

JAK2V617F com MF pós-PV tratadas com fenformina evidenciou o efeito da droga na CTH 

in vitro. Entretanto, a ação da fenformina na capacidade clonogênica não foi observado no 

tratamento in vivo. Tal fato pode ser justificado pela dose insuficiente utilizada no tratamento 

in vivo. Testamos o potencial antineoplásico da fenformina na dose de 100mg/kg/dia via IP 

em modelo murino JAK2V617F. Porém, o tratamento apresentou alta toxicidade92 e os animais 

não sobreviveram ou tiveram que ser eutanasiados por toxicidade 7 dias após o início do 

tratamento.  

Os efeitos antineoplásicos da fenformina observados nos ensaios in vitro não foram 

reproduzidos nos ensaios in vivo. Os resultados não evidenciaram quaisquer efeitos da 

fenformina in vivo, em doses toleradas, em modelo murino JAK2V617F. 
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6. Conclusões 

 

1. Em células SET-2 JAK2V617F, o tratamento com a biguanida fenformina reduz a 

viabilidade celular e aumenta o percentual de células apoptóticas. 

2. Em modelo murino de NMP JAK2V617F, o tratamento in vivo com fenformina 

40mg/kg/dia via IP durante 7 semanas, comparado ao grupo tratado com veículo, não 

apresentou diferença na modulação dos índices hematimétricos, esplenomegalia, 

histologia do baço e MO, percentual de progenitores eritroides no baço e na MO, 

capacidade clonogênica de células da MO. 

3. Em modelo murino de NMP JAK2V617F, o tratamento in vivo com fenformina 

40mg/kg/dia via IP durante 7 semanas, comparado ao grupo tratado com veículo, 

aumentou a frequência das CTH LSK, MPP e MP. 

4. Animais transplantados com células de MO JAK2V617F tratadas ex vivo com veículo, 

fenformina ou metformina apresentaram enxertia de células JAK2WT/Fl--Vav/Cre 

CD45.2 provenientes dos camundongos doadores. Na semana 16 de seguimento, os 

animais dos 3 grupos não diferiram quanto a percentagem de quimerismo e 

parâmetros hematimétricos. Portanto, o tratamento ex vivo com fenformina não 

modulou a autorrenovação da CTH de célula JAK2V617F. 

5. Fenformina 1mM e 2mM por 14 dias, in vitro, aboliu a formação de colônias de 

células primárias JAK2V617F. 
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ANEXO A – Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo. 
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ANEXO B – Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética no 
Uso de Animais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (Protocolo 183/2018). 

 
 


