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RESUMO 

 

Bianco, TM. Regulação das células-tronco hematopoéticas mediada pelas células Natural 

Killer em modelo de neoplasias mieloproliferativa. 2021. Tese (Doutorado em Ciências). 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2021. 

 

A mutação JAK2V617F é o principal defeito molecular observado em neoplasias 

mieloproliferativas (NMP) negativas para o rearranjo t(9;22)/BCR-ABL1, está presente 

em 95% dos pacientes com policitemia vera (PV) e é observada em aproximadamente 

50% dos pacientes com trombocitemia essencial (TE) e mielofibrose primaria (MFP). 

Além das mutações, diferentes células do nicho da medula óssea podem contribuir para 

o início e manutenção da doença. As células Natural Killer (NK) são linfócitos que tem 

um papel central na resposta imune inata contra tumores. Além das suas propriedades 

anti-leucêmicas, essas células apresentam uma alta capacidade regulatória que as tornam 

capazes de reduzir o potencial de enxertia e auto renovação de células-tronco 

hematopoiéticas (CTH) normais. Entretanto, em neoplasias originadas de transformação 

neoplásica das CTH, não se sabe até o momento se esta regulação é eficiente. 

Considerando que as CTH normais podem responder a estímulos mediados pelas células 

NK, é possível que uma deficiência funcional das células NK contribua para expansão de 

células-tronco neoplásicas ou que as CTH transformadas se tornem resistentes à ação anti-

leucêmicas das células NK. Para estudar tal hipótese, utilizamos um modelo murino 

condicional knockin de expressão heterozigótica da mutação Jak2V617F (Jak2VF), no 

qual os camundongos que expressam a mutação desenvolvem uma neoplasia 

mieloproliferativa letal que se assemelha à PV humana. Realizamos análises 

imunofenotípicas e funcionais das células NK dos camundongos Jak2WT e Jak2VF 
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isoladamente e em co-cultivo com CTH, avaliando seu potencial de proliferação, 

diferenciação e auto renovação. Os resultados mostraram que o baço dos animais doentes 

apresentava células NK CD27+ e uma redução de células NK CD11b+. Embora não 

significativo, quando comparados aos animais saudáveis, houve uma tendência ao 

acumulo de células NK CD27-CD11b- nos camundongos JAK2VF, o que corrobora com 

o aumento de células imaturas no baço. Além disso, observou-se que o perfil fenotípico 

das células NK na medula óssea é diferente da população de células NK do baço, na qual, 

os grupos JAK2WT e JAK2VF apresentou um acumulo de células imaturas e secretórias. 

Os ensaios funcionais revelaram que, quando comparadas ao grupo controle, as células 

NK no grupo JAK2VF apresentaram menor capacidade proliferativa e reduziram a 

frequência de células CD69+ após estimulo com PMA e ionomicina. Além disso, os dados 

demonstraram que a proporção de células NK CD69+CD107a+ foi similar em ambos os 

grupos. Os estudos da interação de células NK com CTH por meio do ensaio de CFU, 

revelou que o contato prévio com células NK isoladas dos animais saudáveis foi capaz de 

reduzir o potencial clonogênico de CTH, no entanto, o mesmo não foi observado com as 

CTH foram expostas a interação com células NK JAK2VF. Em resumo, os resultados 

obtidos neste estudo permitiram caracterizar um perfil imaturo e secretório de células NK 

JAK2VF. Funcionalmente, os dados revelaram que essas células apresentam menor 

capacidade de ativação, proliferação e de inibição do potencial clonogênico CTH. O 

comportamento fenotípico e funcional aberrante das células NK JAK2VF sugere um 

comprometimento da imunovigilancia do câncer e pode associar-se com a sustentação da 

doença. Além disso os dados apresentados forneceram uma nova perspectiva sobre 

comportamento das células NK no contexto de neoplasias mieloides. Acreditamos que a 

compreensão da heterogeneidade fenotípica e funcional dessas células possa contribuir 
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para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas direcionadas ao controle das 

funções das CTH transformadas. 

 

Palavras Chave: Neoplasias Mieloproliferativas, Mutação JAK2, Células Natural Killer 
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ABSTRACT 

 

Bianco, TM. Hematopoietic stem cells regulation mediated by natural killer cells in a 

myeloproliferative neoplasm model. 2021. Thesis (PhD in Science). Ribeirao Preto 

Medical School, University of Sao Paulo, 2021. 

 

JAK2V617F mutation is the most common molecular abnormality observed in 

t(9;22)/BCR-ABL1- -negative myeloproliferative neoplasms (MPN). It is present in 95% 

of patients with Polycythemia Vera (PV) and observed in approximately 50% of patients 

with Essential Thrombocythemia (ET) and Primary Myelofibrosis (PMF). In addition to 

driver mutations that activate the JAK/STAT signaling pathway, different cells from the 

bone marrow niche may contribute to the initiation and maintenance of the disease. 

Natural Killer (NK) cells are a subset of lymphocytes that play a central role in the innate 

immune response to tumors. Besides their anti-leukemic properties, these cells have a 

high regulatory capacity that makes them capable of reducing hematopoietic stem cells 

(HSCs) potencial of engraftment and self-renewal. However, it is currently unknown if 

this NK regulation also occurs in the context of neoplastic transformation. Considering 

that normal HSCs may respond to NK cell-mediated stimuli, it is possible that NK 

regulation may favor the malignant transformation of HSCs or that neoplastic HSCs are 

resistant to the its anti-leukemic actions. To address this hypothesis, we used a conditional 

knockin Jak2V617F mutation (Jak2VF) murine model, which faithfully resembles the 

main clinical and laboratorial characteristics of human PV. We performed phenotypical 

and functional analyses of NK cells. Furthermore, co-cultures of Jak2WT and Jak2VF-

isolated NK cells with wild-type HSCs were used to assess their potential for 

proliferation, differentiation and self-renewal after NK exposure. In this study, we 
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showed that the frequency of phenotypic profile of NK cells in the spleen of mice that 

harbor JAK2VF mutation increased CD27+NK cells and reduce the NK CD11b+ cells 

profile. Although we did not reach a statistical significance, when compared to healthy 

mice, there was a tendency to accumulate NK CD27-CD11b- cells in JAK2VF mice, 

which corroborates the increase in immature cells in the spleen. In addition, the bone 

marrow-derivate NK cells presented a similar phenotype of NK cells from the spleen of 

JAK2VF mice. Functional assays showed that, when compared to the control group, NK 

cells in the JAK2VF group presented reduction of their proliferative capacity and 

decrased the frequency of CD69+ cells after stimulation with PMA and ionomycin. 

Furthemore, the data demonstrated in both group a similar proportion of 

CD69+CD107a+NK cells after stimulation with PMA plus ionomycin. The evaluation of 

interaction between NK cells and HSC through the CFU assay revealed that previous 

contact with NK cells isolated from healthy animals was able to reduce the clonogenic 

potential of HSC, however, the same was not observed with HSCs exposed to interaction 

with NK JAK2VF cells. In summary, the results obtained in this study allowed to 

characterize an immature and secretory profile of NK JAK2VF cells. Functionally, the 

data revealed that these cells have less capacity for activation, proliferation and inhibition 

of HSC clonogenic potential. The arrest of immature profile and defects of functional NK 

JAK2VF cells suggests an impairment of cancer immunovigilance. Furthermore, the data 

provided a new perspective on the behavior of NK cells in the context of myeloid 

malignances. We believe that understanding the phenotypic and functional heterogeneity 

of these cells can contribute to the development of new therapeutic strategies aimed at 

controlling the functions of transformed HSCs.  
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Therefore, identifying the mechanisms of NK-cell deficiency in myeloid neoplasms and 

the detailed interaction between these cells and the malignant stem cell may help to 

establish combination therapeutic strategies that may improve therapy responses. 

 

Key words: Myeloproliferative Neoplasms, Jak2 mutation and Natural Killer Cells 
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1. Introdução 

1.1 Enunciado do problema 

A falha dos inibidores farmacológicos da proteína JAK2 em eliminar as células-

tronco hematopoiéticas (CTH) iniciadoras das Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) 

BCR/ABL-1 negativas demonstrou que, embora necessária para direcionar o fenótipo da 

doença, as alterações genéticas não são os únicos elementos associados com essas 

neoplasias. Contudo, não está claro quem são esses fatores e pouco se sabe sobre o papel 

que eles exercem na patogênese das NMP. Nesse contexto, é necessário ponderar que as 

células NK (do inglês, Natural Killer) exercem um papel chave na imunovigilância do 

câncer e, apesar das recentes evidências que apontam para um possível comprometimento 

das células NK nas NMP, ainda não estão claras quais são as alterações e se esses defeitos 

impactam sobre a biologia da doença. Por isso, o estudo das células NK pode contribuir 

com maiores esclarecimentos sobre o seu papel nas NMP, bem como favorecer o 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas dirigidas ao controle da função da 

célula-tronco neoplásica. 

1.2 Células Natural Killer (NK) 

As células NK são classificadas como subtipos de linfócitos licenciados para 

reconhecer e eliminar, sem imunização prévia, qualquer célula com baixa expressão de 

MHC (do inglês, Major Histocompatibility Complex) de classe I, fazendo dessas células 

um elemento chave na resposta contra infecções virais e tumores. Desde a sua descoberta, 

em 1975, são denominadas de grandes linfócitos granulares com base na sua morfologia 

e origem a partir de um precursor linfoide comum na medula óssea. Contudo, diferente 

dos linfócitos T e B, as células NK não expressam TCR ou BCR (do inglês, T Cell 

Receptor e B Cell Receptor, respectivamente), não apresentam rearranjo genético em seus 

receptores, não são antígeno-específicas e, por isso, são caracterizadas como células 
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linfoides inatas ou ILC (do inglês, Innate Lymphoid Cells). (HERBERMAN et al., 1975; 

KIM et al., 2002; VIVIER et al., 2008; VIVIER et al., 2011). Suas funções são reguladas 

por receptores de citocinas, ativação e inibição que são expressos na superfície de sua 

membrana. Os receptores de inibição apresentam alta afinidade por moléculas do MHC 

de classe I (MHC-I) que são proteínas constitutivamente expressas em células nucleadas 

saudáveis. Esses receptores inibitórios apresentam em sua porção citoplasmática 

domínios ITIMs (do inglês, Immunoreceptor Tyrosine-Based Inhibition Motifs) e, quando 

estimulados, disparam sinais intracelulares que impedem a ativação das células NK 

(VIVIER et al., 2008). As famílias de receptores de inibição mais associada com essas 

células são os receptores KIRs (do inglês, Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptors) 

em humanos, os receptores Ly49 em camundongos e o complexo CD94-NKG2 em ambas 

as espécies que interagem com as moléculas de MHC-I dos grupos alélicos HLA-A, 

HLA-B, HLA-C e HLA-E (do inglês Human Leykocytes Antigen). Por outro lado, os 

receptores de ativação como o NKG2D, NKp46, CD16, DNAM-1 e 2B4 expressos pelas 

células NK interagem com ligantes específicos e receptores de estresse celular e, uma vez 

estimulados, ativam essas células que liberam grânulos líticos capazes de induzir uma 

célula-alvo à morte por apoptose ou secretam quimiocinas e citocinas como IFNγ, TNFα, 

TGFβ, GM-CSF, MIP1α, MIP1β, IL-10 que modulam a atividade inflamatória (FIGURA 

1) (MISAWA et al., 2003; LIEBERMAN et al., 2010; CERWENKA et al., 2016; 

MORVAN et al., 2016). 
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Figura 1. Imagem ilustrativa do processo de ativação, citotoxicidade e resposta inflamatória 
mediada pelas células NK. Adaptado de Long e colaboradores., (2013). Descrição do processo 
de ativação de células NK, dependente do seu subtipo, tolerante, secretório ou citotóxico. As 
funções das células NK se correlacionam com suas subpopulaçõe  
 

 

 

Encontradas em quase todos os tecidos do corpo, as células NK representam 

aproximadamente 15% das células mononucleares humanas do sangue periférico, 

enquanto, em camundongos, essas células têm uma frequência que pode variar de 1 até 

5% no baço e medula óssea (FREUD et al., 2006). Quanto a sua maturação, as células 

NK se desenvolvem na medula óssea a partir do condicionamento das células-tronco 

hematopoiéticas (CTH) em progenitores linfoides comuns (PLC) após a expressão do 

receptor de IL-7 (CD127). Sob efeito do microambiente, os PLC são induzidos a 

expressar a subunidade beta do receptor de IL-15 (CD122) e se diferenciam em 

precursores de células NK (pNK). Esses pNK têm como etapa subsequente a 

diferenciação em células NK imaturas na qual, em camundongos, ocorre após a aquisição 
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dos marcadores de membrana NK1.1 (CD161) e o CD94 e, em humanos, ocorre quando 

essas células expressam o CD56 que permanece até os estágios finais de maturação. Um 

importante traço do desenvolvimento das células NK de camundongos e humanos é que 

as células imaturas podem migrar da medula óssea para outros tecidos antes de 

finalizarem sua maturação. Esse fenômeno é um elemento chave para a heterogeneidade 

das células NK porque, sob influência de um microambiente particular, as células mais 

jovens são induzidas a adquirir fenótipos e funções peculiares ao tecido onde elas 

residem. Na medula óssea de ambas as espécies, as células NK imaturas passam por fases 

intermediárias de desenvolvimento que têm como características a expressão das 

moléculas de superfície CD27 e CD11b, além da expressão dos fatores de transcrição 

TBET e EOMES. Em humanos, a fase intermediária também é caracterizada pela alta 

expressão do marcador CD56, sendo então, denominadas células NK CD56bright. No 

estágio final de desenvolvimento, as células NK de camundongos se caracterizam pela 

perda do marcador CD27 e aquisição dos marcadores CD11b, DX5, CD43 e KLGR1, 

enquanto que em humanos, as células NK maduras têm alta expressão CD16 e CD11b e 

baixa expressão de CD56, sendo então classificadas como células NK CD56dim. (Figura 

2) (HAYAKAWA et al., 2006; BOSS et al, 2008; CALIGIURI et al., 2013).  
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Figura 2. Caracterização fenotípica das células NK humanas e de camundongos nos 
diferentes estádios de maturação. Adaptado do artigo de YU e colaboradores., (2013). Desenho 
da sequência de eventos e mudanças fenotípicas que ocorrem durante o desenvolvimento de 
células NK humanas e de camundongos 
 

 

 

Recentemente, as análises de sequenciamento de RNA por metodologia de 

single cell têm fornecido evidências de que as proteínas de superfície CD27 e CD11b são 

importantes marcadores de maturação e função das células NK de camundongos e 

humanos (CRINIER et al., 2018). Os dados da literatura têm demonstrado que, em 

camundongos, as células NK CD27+ são comparáveis com as células NK CD56bright 

porque são mais imaturas e secretam citocinas, enquanto as células NK CD11b+ se 

assemelham às células NK CD56dim pois são maduras e citotóxicas. Além disso, as 

células NK que não expressam CD27 e CD11b são classificadas como tolerantes e 
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apresentam pouca função anti-tumoral ou anti-viral (FIGURA 3) (HAYAKAWA et al., 

2006; CRINIER et al., 2018).  

Figura 3. Representação dos subtipos de células NK humanas e murinas baseadas na 
expressão dos marcadores CD27 e CD11b. Adaptado de YU e colaboradores., (2013). 
Discriminação do perfil fenotípico e funcional das células NK baseada na expressão dos 
marcadores CD27 e CD11b em células NK tolerantes (CD27-CD11b-), células NK secretórias 
(CD27+CD11b-) e células NK citotóxicas (CD27-/+CD11b+) 
 

 

 

1.3 Células NK e neoplasias hematológicas 

A capacidade que as células NK têm de eliminar células transformadas sem 

imunização prévia e controlar a resposta inflamatória tornam essas células um elemento 

chave na imunovigilância do câncer.  

As primeiras evidências do papel das células NK no controle de neoplasias 

hematológicas se deram a partir de estudos com transplante alogênico de CTH. O uso 

dessa metodologia para tratamento de algumas neoplasias mieloides, como as leucemias 

agudas e neoplasias mieloproliferativas, tem como princípio a ablação de uma medula 

óssea neoplásica e substituição da hematopoese a partir de uma fonte alogênica de CTH 

normais. As observações de que este procedimento tem o potencial de cura foram em 

parte explicados pelo efeito denominado de enxerto versus leucemia ou GvL (do inglês, 

Graft versus Leukemia) caracterizado pela presença de linfócitos T e células NK no 

enxerto ou derivadas das células-tronco enxertadas que são reativas às células leucêmicas. 

O efeito protetor das células NK derivadas do enxerto tem sido atribuído à sua capacidade 

de reconhecer células transformadas que apresentam perda de MHC-I ou expressão de 
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HLA incompatíveis com os receptores inibitórios das células NK (CERVANTES et al., 

1996; RUGGERI et al., 1999). Além disso, um estudo mais recente demonstrou, por meio 

de transplante de células leucêmicas em camundongos C56BL/6, que o efeito enxerto 

versus leucemia é provocado de forma mais eficaz por células NK maduras (CD11b+) 

(MEINHARDT et al., 2015). 

Apesar das evidências de que as células NK alogênicas são capazes de eliminar 

células leucêmicas de pacientes com neoplasias hematológicas, o mesmo não tem sido 

observado nas células NK autólogas, que podem apresentar anormalidades fenotípicas e 

funcionais. Recentemente, um estudo demonstrou, por meio de cultura celular, que 

blastos isolados de pacientes com Leucemia Mieloide Aguda (LMA), grupo heterogêneo 

de neoplasia mieloide, podem causar um comprometimento na maturação das células NK, 

aumentando o número de células tolerantes (SCOVIELLE et al., 2018). Na Leucemia 

Mieloide Crônica (LMC), neoplasia hematológica caracterizada por uma translocação 

entre os cromossomos 9 e 22 (denominado de cromossomo Filadelfia – t(9;22)/BCR-

ABL-1), os pacientes têm uma redução numérica e funcional das células NK, sugerindo 

que a deficiência dessas células está associada com a quebra da imunovigilância tumoral 

(CERVANTES et al., 1996).  

Além dessas informações, a literatura tem fornecido algumas evidências de que 

as células NK, quando mantém suas funções preservadas, podem ser preditivos de bom 

prognóstico em LMC. Rea e colaboradores (2017) realizaram um estudo com pacientes 

portadores de LMC em remissão hematológica cuja proposta foi suspender o tratamento 

com inibidores de tirosino-quinase de primeira geração e acompanhar esses pacientes. 

Após a suspensão do tratamento, os pacientes com maiores taxas de sobrevida livre de 

recaída e resposta molecular duradoura apresentaram números mais elevados de células 

NK CD56dim circulantes quando comparados aos pacientes que tiveram recaída da 
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doença (REA et al., 2017). De forma semelhante, observou-se em pacientes com LMC 

que, após a interrupção do tratamento com dasatinibe, inibidor de tirosino-quinase de 

segunda geração, os maiores níveis de células NK foram associados com melhor resposta 

molecular ao longo de um ano (IMAGAWA et al., 2015). Neste contexto, os dados 

apresentados acima sustentam a importância das células NK na tumorigênese em LMA e 

LMC. Apesar disso, pouco se sabe sobre o fenótipo e função das células NK na origem e 

progressão das neoplasias mieloproliferativas (NMP) negativas para o rearranjo 

t(9;22)/BCR-ABL1. Os poucos estudos sobre o papel das células NK nas NMP 

BCR/ABL-1 negativas têm sido conflitantes. Um estudo antigo sugeriu que pacientes 

com NMP BCR/ABL-1 negativas, tratados com terapias citorredutoras, têm menor 

atividade de células NK, contudo, não ficou claro se as alterações observadas nessas 

células eram provocadas pela doença ou pelo tratamento (FROOM et al., 1989). Mais 

recentemente, Schönberg e colaboradores (2015) demonstraram uma redução numérica e 

funcional das células NK em pacientes com NMP quando foram comparados aos 

indivíduos saudáveis. Além disso, os autores mostraram que o tratamento com 

ruxolitinibe agravou a redução numérica de células NK e mudou o perfil fenotípico dessas 

células se comparados aos controles pareados por idade (SCHONBERG et al., 2015). Por 

outro lado, existem algumas evidências na literatura de que, quando comparadas com 

indivíduos saudáveis, as células NK do sangue periférico de pacientes com NMP 

BCR/ABL-1 negativas não apresentam diferenças fenotípicas, funcionais e tampouco 

apresentam redução numérica (SANCHEZ et al., 2015; SANCHEZ et al., 2015). 

Portanto, embora algumas evidências da literatura apontem para anormalidades 

fenotípicas e funcionais das células NK nas NMP BCR/ABL-1 negativas, os dados ainda 

são conflitantes e, por isso, carecem de maiores informações. Neste contexto, a 
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continuidade dos esforços para melhor entender o papel das células NK nas NMP 

permitirá que novos conhecimentos sobre a fisiopatologia das NMP sejam alcançados. 

1.4 Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) associadas à mutação da JAK2V617F 

As neoplasias mieloproliferativas (NMP) BCR/ABL-1 negativas surgem da 

transformação neoplásica das CTH e se caracterizam por uma proliferação exacerbada 

dos progenitores mieloides na medula óssea dando origem a uma quantidade excessiva 

de células maduras de uma ou mais linhagens no sangue periférico. Embora heterogêneo, 

esse grupo de doenças tem como principais entidades a Policitemia Vera (PV), 

Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose Primária (MFP). A incidência das NMP 

BCR/ABL-1 negativas é, globalmente, de 0.5 a 2.5 casos para cada 100.000 habitantes. 

Clinicamente, caracterizam-se por graus variados de leucocitose, eritrocitose, 

trombocitose, hemorragia, trombose e organomegalia secundária a hematopoese 

extramedular (VARDIMAN et al., 2009).  

A TE é uma das NMP que envolve primariamente os megacariócitos, que se 

apresentam morfologicamente maduros, grandes e em elevada frequência na medula 

óssea. Essas alterações provocam um aumento de plaquetas no sangue periférico levando 

à trombocitose que é definida por valores maiores que 450.000 plaquetas/µL. Os 

portadores de TE podem ser assintomáticos e a principal complicação relacionada à 

doença é a ocorrência de eventos tromboembólicos arteriais ou venosos e sangramentos. 

Além do aumento de plaquetas, a idade, tipo de mutação iniciadora e histórico de eventos 

trombóticos prévios são outros importantes fatores de risco para as complicações 

observadas na TE (VARDIMAN et al., 2009).  

A PV tem como principal característica a eritrocitose absoluta primária, ou seja, 

um acúmulo de células eritroides no sangue periférico que tem como causa a 

transformação clonal das CTH que se tornam independentes dos mecanismos regulatórios 
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normais da eritropoese. Além disso, a proliferação exacerbada das células transformadas 

resulta em uma hipercelularidade da medula óssea que é representada pelo aumento das 

três séries hematopoéticas em um fenômeno conhecido como panmielose. Essa doença 

acomete, em sua grande maioria, pacientes com faixa etária entre 50 e 60 anos. Em grande 

parte desses pacientes a doença pode se apresentar de maneira assintomática, no qual, o 

diagnóstico é realizado após consulta de rotina, quando se observa a presença de pletora 

e/ou esplenomegalia e, alterações de hemograma. Quando os pacientes apresentam 

complicações decorrentes da doença, elas geralmente são eventos tromboembólicos 

arteriais ou venosos. Aproximadamente 3% dos pacientes com PV apresentam evolução 

clonal, na qual, a fase tardia leva ao desenvolvimento de mielofibrose pós-policitêmica, 

síndrome mielodisplásica (SMD) ou LMA (VARDIMAN et al., 2009).  

A MFP é um subtipo de NMP caracterizada por um predomínio de 

megacariócitos e granulócitos que podem estar associados à fibrose na medula óssea e 

hematopoese extramedular. No início do curso da doença, denominada de fase pré-

fibrótica, a medula óssea encontra-se hipercelular, com fibrose reticulínica mínima ou até 

mesmo ausente e os megacariócitos são anormais. Com a evolução para a fase fibrótica, 

os pacientes apresentam um aumento marcante da fibrose reticulínica medular, 

osteoesclerose, leucoeritroblastose e hemácias em forma de gota no sangue periférico. 

Clinicamente, os sintomas mais frequentes incluem anemia, fadiga, sudorese noturna, 

dispneia, febre, leucocitose e/ou trombocitose. (VARDIMAN et al., 2009).  

Do ponto de vista genético, a principal alteração molecular é mutação no éxon 

14 do gene da JAK2. Em 2005, pesquisadores de diferentes grupos identificaram quase 

concomitantemente que a mutação JAK2V617F é a anormalidade molecular mais 

frequente nos pacientes com NMP negativas para o rearranjo t(9;22)/BCR-ABL1 

(BAXTER et al., 2005; JAMES et al., 2005; KRALOVICS et al., 2005; LEVINE et al., 
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2005;; ZHAO et al., 2005). Quase todos os pacientes com PV e mais da metade dos 

pacientes com TE e MFP têm a mutação JAK2V617F. Além disso, já foram descritas 

alterações moleculares no receptor da calreticulina (CALR) e no receptor de 

trombopoetina (MPL) que, assim como a mutação JAK2V617F, direcionam o fenótipo 

da doença nas principais entidades das NMP-BCR/ABL-1 negativas (CAMPBELL et al., 

2006; NANGALIA et al., 2017). Além das mutações JAK2, CALR e MPL (ditas 

iniciadoras), a literatura tem descrito outras alterações moleculares adicionais que estão 

associadas às NMP, como mutações de genes como TET2, ASXL1, IDH1/IDH2, EZH2, 

DNMT3A, CBL, TP53 e SF3B1 (KLAMPFL et al., 2013), que podem determinar 

progressão clonal da doença. 

A proteína JAK2 têm um papel chave na proliferação, diferenciação e apoptose 

de diferentes tipos celulares, incluindo as CTH. A importância dessa proteína na 

mielopoese foi fomentada por observações em animais knock-out para o gene Jak2 que 

morriam com 12-13 dias de gestação por ausência completa de eritropoese (NEUBAUER 

et al., 1998). Estudos posteriores mostraram que, além receptor de eritropoetina (EPOR), 

a proteína JAK2 está acoplada na porção citoplasmática dos receptores de trombopoetina 

(MPL), interleucina do tipo 3 (IL3R), G-CSF (do inglês, Granulocyte Colony-Stimulating 

Factor) e GM-CSF (do inglês, Granulocyte–Macrophage Colony-Stimulating Factor). 

Quando ativa, a sua função é fosforilar outras proteínas de sinalização intracelular e, por 

isso, exerce um papel crítico para a biologia das CTH e diferenciação mieloide (FIGURA 

4) (KISSELEVA et al., 2002). 

 

 

 



33 
 

Figura 4. Imagem ilustrativa da regulação da via JAK2 na diferenciação da mielopoese. 
Figura adaptada de Campbel e colaboradores (2006). Figura descritiva influência da proteína Jak2 
na diferenciação de progenitores mieloides durante a mielopoese. 
 

 

 

A estrutura da proteína JAK2 é composta por quatros domínios. Os domínios 

FERM (N-terminal Band 4.1, ezrin, radixin, moesin domain) e SH2 (Src do inglês, 

homology 2 domain) têm o papel estrutural e ajudam a proteína a se ancorar na calda 

citoplasmática nos receptores das células. O domínio JH1 é a região que tem o papel de 

fosforilar outras proteínas, enquanto, o domínio auto-regulatório JH2 tem a função de 

inibir a atividade quinase da proteína Jak2 (SKODA et al., 2015). A mutação JAK2V617F 

afeta a proteína em seu domínio autoregulatório ou JH2 que perde sua capacidade de 

inibir o domínio quinase (JH1), o que torna a proteína Jak2 constitutivamente ativada e 

independente de estímulos mediados por fatores de crescimento (SKODA et al., 2015). 

Essa alteração resulta na ativação contínua dos seus principais alvos como a proteína 

STAT5, as vias das MAPK (do inglês, Mitogen-activated protein kinases) e PI3K (do 

inglês, Phosphatidylinositol-3-Kinase) levando ao aumento da proliferação e 

diferenciação mieloide e inibindo apoptose das células neoplásicas (Figura 5) (SKODA 

et al., 2015). 
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Figura 5. Figura ilustrativa da mutação JAK2V617F e seu efeito sobre a sinalização 
intracelular. Figura adaptada de Campbel e colaboradores (2006). A figura representa a alteração 
molecular causada pela mutação JAK2V617F no domínio JH2 que perde suas funções auto-
regulatórias e prova uma ativação constitutiva da proteína Jak2 
 

 

 

Atualmente, as terapias convencionais para PV, TE e MFP promovem melhora no quadro 

clínico dos pacientes, porém, não são capazes de aumentar significativamente a sobrevida 

ou promover a cura da doença (FRUCHTMAN et al., 1997; TEFFERI, 2016). A 

descoberta da mutação JAK2V617F permitiu o desenvolvimento de drogas inibidoras da 

JAK1/2, vindo de encontro à necessidade de novas escolhas terapêuticas para as NMP, 

em especial para a MFP. Os primeiros estudos clínicos com inibidores da JAK1/2 foram 

realizados com a droga ruxolitinibe em 2007. Essa terapia foi a primeira aprovada pela 

FDA (do inglês, Food and Drug Adminstration), a princípio, para tratar pacientes com 

MFP de risco intermediário ou alto e, posteriormente, autorizada em pacientes com PV 

intolerantes ou resistentes ao uso de hidroxiureia (TEFFERI et al., 2012; VANNUCCHI 

et al., 2015). Estudos pré-clínicos e ensaios clínicos mostraram que, embora o tratamento 

com ruxolitinibe tenha mostrado superioridade na melhora do volume esplênico e 

sintomas constitucionais em comparação com à terapia padrão, a droga não foi capaz de 
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modificar a história natural da doença, como redução significativa da fibrose medular e 

redução da carga clonal (TEFFERI, 2012; TEFFERI et al., 2015), apesar de melhorar a 

qualidade de vida e incrementar de alguma forma a sobrevida global. Essas evidências 

comprovam que, apesar das alterações moleculares direcionarem o fenótipo da doença, 

existem outros fatores que contribuem para as NMP BCR/ABL-1 negativas. Neste 

contexto, vale ressaltar ainda o papel do nicho da medula óssea na fisiopatologia das 

NMP. Estudos recentes têm mostrado que as células estromais residentes na medula óssea 

e que não carregam a mutação JAK2V617F podem, através da liberação de citocinas, 

proteger as CTH JAK2V6171F positivas dos inibidores de proliferação ou dos inibidores 

da JAK2 (BACHER et al., 2010; MERCIER et al., 2009). Por fim, como mencionado 

anteriormente, as células NK tem um papel crucial na biologia do câncer e já foram 

associadas à fisiopatologia das NMP BCR/ABL-1 positivas. Contudo, o papel fenotípico 

e funcional dessas células nas NMP negativas para o rearranjo t(9,22)/BCR/ABL-1 ainda 

permanece pouco explorado. 

  



36 
 

2. Justificativa 

A capacidade que as células NK têm de eliminar células transformadas e controlar a 

resposta inflamatória tornam essas células um elemento chave na imunovigilância de 

neoplasias hematológicas. Há evidências de que o comprometimento fenotípico e 

funcional dessas células está correlacionado com a progressão tumoral e pior prognóstico 

em pacientes com neoplasias mieloides. Neste contexto, é possível que as células NK 

apresentem um comprometimento de suas funções nas NMP BCR/ABL-1 negativas. Até 

o momento, os estudos publicados sobre o tema não esclarecem se essas células são 

deficientes ou se as CTH transformadas são resistentes aos efeitos antineoplásicos das 

células NK. Portanto, esforços para estudar o papel das células NK nas NMP BCR/ABL-

1 negativas permitirão melhor compreensão do papel dessas células na fisiopatologia, 

possibilitando a identificação de novos alvos terapêuticos e ampliando as opções de 

terapias que sejam mais eficazes em eliminar os clones neoplásicos que iniciam e 

sustentam a doença. 
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3. Hipótese 
Tendo em vista o papel das células NK na resposta contra tumores, acreditamos 

que anormalidades fenotípicas e/ou funcionais podem comprometer o controle das 

células-tronco iniciadoras de neoplasias nas NMP BCR/ABL-1 negativas. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo Geral 

Avaliar o perfil de maturação, capacidade funcional e potencial de regulação de 

CTH das células NK de animais portadores de Neoplasia Mieloproliferativa associada à 

mutação Jak2V6177F. 

4.2 Objetivos específicos 

1) Caracterizar fenotipicamente as subpopulações de células NK 

provenientes da medula óssea e do baço de camundongos portadores da mutação 

Jak2V617F e de camundongos Jak2WT (controles); 

2) Comparar a capacidade proliferativa, ativatória e citotóxica das células NK 

dos camundongos portadores da mutação Jak2V617F e dos animais Jak2WT (controles); 

3) Avaliar os efeitos de células NK dos camundongos portadores da mutação 

Jak2V617F e dos animais Jak2WT (controles) sobre a capacidade de diferenciação in 

vitro e enxertia de CTHs normais in vivo, após a co-cultura desses dois tipos celulares.  
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5. Metodologia 

5.1 Aspectos éticos da pesquisa 

O projeto de pesquisa foi submetido para apreciação pelo Comissão de Ética no 

Uso Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo (FMRP-USP) (Parecer CEUA número 066/2016, ANEXO I) e recebeu o 

parecer favorável. As colônias de animais transgênicos JAK2 e VavCre, todos com 

background C57BL/6 CD45.2, e os animais B6.SJ/Boy (também com background 

C57BL/6, chamados diferencialmente de PepBoys por expressarem CD45.1), utilizados 

neste estudo, foram mantidos no laboratório de estudos de experimentação em animais 

(LEEA) do Hemocentro-USP em Ribeirão Preto, sob condições livre de patógenos (SPF, 

do inglês Specified Pathogen Free) seguindo as políticas do CEUA.  

5.2 Modelo condicional Knock-in de expressão heterozigótica para a mutação 

Jak2V617F  

O modelo condicional Knock-in de expressão heterozigótica para a mutação 

Jak2V617F utiliza o sistema LoxP-Cre Recombinase para induzir a expressão da mutação 

em animais transgênicos (MULLALLY et al., 2010). O sistema LoxP-Cre Recombinase 

é uma tecnologia de recombinação genica sítio-especifica que utiliza curtas sequências 

de DNA, denominas de LoxP, nos flancos de um gene alvo. A edição gênica no 

seguimento de DNA alvo ocorre após o reconhecimento das sequências LoxP pela enzima 

Cre-Recombinase (KIM et al., 2018).  

Os construtos utilizados para inserir a mutação JAK2V617F nesses animais foram 

desenvolvidos por Copeland e colaboradores (2001) e Liu e colaboradores (2003). Os 

vetores estruturados com as sequencias LoxP e a mutação 1849G>T (JAK2V617F) foram 

inseridos no material genético de células-tronco embrionárias de camundongos 
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C57BL6/J. Posteriormente, as células-tronco embrionárias geneticamente modificadas 

foram introduzidas em animais C57BL6/J durante a embriogênese. Por meio desse 

protocolo, foi possível gerar animais transgênicos que carregam no gene da JAK2 a 

mutação V617F e as sequencias LoxP localizadas entre os exons 14 wild type (WT) e 

mutado, a partir deste momento chamados de JAK2 WT/Fl (do inglês Wild Type/Floxed). 

Os camundongos JAK2 WT/Fl carregam a mutação V617F com a orientação gênica 

invertida (3’Æ5’) e, portanto, não expressam o fenótipo clínico de uma NMP. Para 

induzir a doença nos animais JAK2 WT/Fl foi necessário expressar a enzima Cre-

recombinase nas CTH e, para tal, foram realizados acasalamentos entre os camundongos 

portadores da mutação JAK2V617F (JAK2 WT/Fl) com animais transgênicos que 

apresentam o promotor Vav no gene da Cre-recombinase. Os animais VavCre têm um 

aumento dirigido da expressão da enzima Cre-recombinase em células hematopoéticas e 

endoteliais. Desta maneira, o cruzamento dos comundongos WT/Fl com os animais 

VavCre torna possível gerar uma prole com quatro genótipos diferentes: (1) JAK2 

WT/WT Vav-iCre+; (2) JAK2 WT/Fl Vav-iCre +; (3) JAK2 WT/WT Vav-iCre - e (4) 

JAK2 WT/Fl Vav-iCre -. Os camundongos com os genótipos JAK2 WT/WT Vav-iCre + 

e JAK2 WT/Fl Vav-iCre - foram utilizados para acasalamentos e manutenção da colônia. 

Os animais JAK2 WT/WT Vav-iCre+ e JAK2 WT/Fl Vav-iCre+ foram utilizados para 

experimentação como controles e portadores de NMP, respectivamente. Por fim, os 

camundongos JAK2 WT/WT Vav-iCre- não foram utilizados no estudo (Figura 6). 
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Figura 6. Cruzamentos entre os camundongos Jak2 WT/Fl Vav-iCre- e Jak2 WT/WT Vav-
iCre+ para manutenção da colônia de animais transgênicos Jak2V617F. Figura ilustrativa do 
acasalamento de camundongos Jak2 WT/Fl VavCre- com animais Jak2 WT/WT VavCre+ e os 
quatro possíveis genótipos gerados desse acasalamento: 1) Jak2 WT/WT VavCre+, (2) Jak2 
WT/Fl VavCre+ (3) Jak2 WT/WT VavCre- e (4) Jak2 WT/Fl VavCre-.  

 

 

 

Os camundongos portadores da mutação JAK2V617F e positivos para o 

promotor Vav (JAK2 WT/Fl Vav-iCre+) serão referidos a partir de agora como JAK2VF. 

Os camundongos JAK2VF apresentam a edição do gene JAK2 após a enzima Cre-

Recombinase ser exposta aos sítios LoxP. Essa recombinação gênica ocorre em duas 

etapas, uma que remove o éxon WT e a outra que coloca o éxon V617F na orientação 

correta (5’Æ3’), resultando na expressão germinativa da mutação JAK2V617F (Figura 

7). A presença da proteína Jak2V617F leva ao desenvolvimento de uma NMP letal com 

100% de penetrância, na qual, os animais possuem um fenótipo muito semelhante ao 

observado na PV humana.  
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Figura 7. Figura esquemática da inserção do construto no gene da Jak2 e o remanejamento 
gênico promovido pela enzima Cre-recombinase no gene da Jak2 em camundongos com o 
genótipo Jak2WT/Fl Vav-iCre+. Esta figura foi adaptada de Mullally e colaboradores (2010). 
Para realizar este estudo, os animais Jak2VF foram comparados com os camundongos controles 
(Jak2 WT/WT VavCre+) que, a partir deste momento, serão chamados de JAK2WT. 

 

 

 

Nos animais portadores de NMP (JAK2VF), observa-se esplenomegalia 

provocada por hematopoese extramedular que resulta em um acúmulo de células 

mieloides no tecido (Tabela 1 e Figura 8). No sangue periférico, os valores 

hematimétricos são caracterizados pelo aumento de eritrócitos, hemoglobina, 

hematócrito, leucócitos e plaquetas (Tabela 2). Além disso, vale ressaltar que a letalidade 

desses animais está relacionada a eventos trombóticos que ocorrem a partir de dezesseis 

semanas de vida. Devido à letalidade precoce, os camundongos JAK2VF não 

desenvolvem mielofibrose ou transformação leucêmica. 
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Tabela 1. Caracterização da esplenomegalia nos animais JAK2VF. Comparação do peso do 
baço (g) e contagem de leucócitos realizada após a lise de glóbulos vermelhos entre os animais 
JAK2WT e JAK2VF (N=5). 
 

Caracterização do baço nos camundongos JAK2WT E JAK2VF 
Camundongos Peso (g) 

JAK2WT 0,07 (±0,01) 
JAK2VF 0,36 (±0,05) 

Fonte de dados: próprio autor 

 

Figura 8. Caracterização do tamanho do baço dos animais JAK2WT e JAK2VF. Imagem 
ilustrativa de um baço JAK2WT e JAK2VF retirado após a eutanásia dos animais do modelo de 
estudo.  
 

 

Fonte: próprio autor 

 

Tabela 2. Caracterização dos valores hematimétricos nos camundongos JAK2. Dados dos 
valores de hemograma referentes à 5 animais JAK2WT e 5 camundongos portadores de NMP 
(JAK2VF).  
 

 

Fonte de dados: próprio autor  

5.3 Genótipo dos camundongos JAK2WT e JAK2VF 

As genotipagens dos camundongos transgênicos foram realizadas por meio de 

PCR (do inglês Polymerase Chain Reaction) após a extração de DNA de um fragmento 
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da orelha dos camundongos. O protocolo de extração de DNA consistiu em digerir o 

tecido com 200µL de NaOH (0,1M) por 1 hora a 95°C, seguido de adição de 50µL de 

TRIS-HCL (pH:7,4 – 1mM). Após a extração de DNA, foi realizado a reação de PCR 

com o kit Promega GO Taq DNA Polymerase® (Tabela 3). Os detalhes dos 

oligonucleotídeos utilizados nas reações de PCR JAK2 e Vav-iCre são descritos na tabela 

4. As reações foram realizadas no termociclador Thermal Cycler© (Applied Biosciences, 

Foster City, CA, EUA) seguindo o a programação apresentada na tabela 5.  

Tabela 3. Protocolo da reação de PCR para genotipagem de animais transgênicos 
Jak2V617F. 

 

Protocolo de PCR 
Reagente Volume (uL) 
Buffer 5x 5,0 

MgCl2 (1,5mM) 1,5 
DNTP (1,25uM) 1,0 

Primer Reverse (10uM) 1,0 
Primer Forward (10uM) 1,0 

TaqDNA polimerase (5U/uL) 0,25 
H2O (Q.S.P) 14,25 

DNA 1,0 
Total 25,0 

 

Tabela 4. Sequência dos oligonucleotídeos utilizados na PCR para genotipagem de animais 
transgênicos Jak2V617F. 

 

Primer Sequência 

Jak 2.1 CGTGCATAGTGTCTGTGGAAGTC 
Jak 2.2 CGTGGAGAGTCTGTAAGGCTCAA 

vav-Cre F AGATGCCAGGACATCAGGAACCTG 
vav-Cre R ATCAGCCACACCAGACACAGAGATC 
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Tabela 5. Programas utilizados para as reações de PCR para genotipagem de animais 
transgênicos Jak2V617F. 

 

 
 

Após a reação de PCR, a detecção dos amplicons foi realizada por meio de 

eletroforese em gel de agarose 2,5%. O protocolo de PCR para a mutação JAK2V617F 

pode gerar dois amplicons de tamanhos diferentes: (1) fragmento de 250 pares de base 

(pb) indica a presença do éxon JAK2WT; (2) fragmento de 350 pb indica a presença do 

éxon Jak2VF. O protocolo de PCR para identificar a sequência gênica Vav-iCre resulta 

na formação de um amplicon de 236 pb (Figura 9). 

Figura 9. Identificação dos amplicons para o gene Jak2 WT/Fl (V617F) e da sequência Vav-
iCre em amostras de sangue periférico dos camundongos transgênicos Jak2. Imagem 
representativa de um gel de agarose a 2,5% após uma eletroforese para separação dos fragmentos 
de PCR Jak2 e Vav-Cre. Imagem superior representa a identificação da sequência Vav-Cre, 
(banda de 236 pares de base, pb). Imagem inferior representa a identicação dos fragmentos 
referentes aos éxons WT (banda de 250pb) e Fl (banda de 350pb). 

 

Gene Desnaturação Desnaturação Anelamento Extensão Extensão final Resfriamento
Jak2 95°C 3' 95°C 30'' 64°C 60" 72°C 60" 72°C 2' 4-10°C ∞

vav-Cre 95°C 3' 95°C 30'' 60°C 60" 72°C 60" 72°C 2' 4-10°C ∞

35 ciclos
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5.4 Protocolo de experimentação animal 

Foram utilizados camundongos da colônia Jak2 (CD45.2) e os animais PepBoy 

(CD45.1) com 8-16 semanas de vida e eutanasiados com uma sobre dose de Tiopental 

150 mg/kg por via intraperitoneal (IP) com injeção prévia de Lidocaína 1% 5 mg/kg via 

IP, utilizando técnica asséptica. As células do baço e da medula óssea (fêmures, tíbias 

quadris e coluna vertebral) dos animais eutanasiados foram obtidas por meio de 

maceração, filtradas em CellStrainer de 70uM (Falcon ™), lavadas com tampão de salina 

fosfatada (PBS) estéril em pH 7,4 e, posteriormente, tratadas com o tampão de lise de 

eritrócitos ACK (do inglês Ammonium-Chloride-Potassium; NH4Cl [150 Mm], KHCO 

[10 mM] e Na2EDTA, [0.1 mM]). Após a lise, as células foram lavadas com tampão 

fosfato (do ingles Phosphate buffer saline – PBS), contadas em câmera de Neubauer e 

separadas para a realização dos experimentos de imunofenotipagem, sortings e ensaios 

funcionais. 

5.5 Citometria de fluxo  

As imunofenotipagens de células NK e LSK (Lin-Sca-1+cKithigh) foram 

realizadas no laboratório de Hematologia Experimental do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP). Os sortings foram realizados no Cell 

Sorter FacsAriaII™ do Laboratório de Citometria de Fluxo do Hemocentro de Ribeirão 

Preto. Os anticorpos utilizados em todos os experimentos estão sumarizados na tabela 6. 
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Tabela 6. Lista de anticorpos utilizados na citometria de fluxo de células Natural Killer e 
células progenitoras murinas. 

 

 

5.5.1 Caracterização fenotípica de células NK e CTH 

A caracterização das células NK e CTH foi realizada por meio de 

imunofenotipagem. Foram coletados 3 milhões de células do baço ou medula óssea e 

marcadas com os anticorpos específicos para cada painel seguindo recomendação do 

fabricante. Para as células NK e seus subtipos no baço e na medula óssea foram utilizados 

os seguintes anticorpos: anticorpos biotinilados anti-TER119, anti-CD19, anti-CD4 e 

anti-CD8, streptavidina, anti-CD3, anti-NK1.1, anti-CD27, anti-CD11b. As células LSK 

foram caracterizadas por meio de seleção negativa de células maduras das linhagens B, 

T, eritroide e mieloide por meio de marcação com anticorpos biotionilados anti-CD19, 

anti-CD8, anti-CD11b, anti-B220, anti-TER119, anti-Gr1 e ligação secundária com anti-
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streptavidina, seguida de adição de anticorpos direcionados aos marcadores Sca-1, cKit. 

A discriminação das LSK em LT-CTH, ST-CTH e MPP foi realizada por meio dos 

marcadores CD48 e CD150. As células marcadas foram incubadas por 20 minutos no 

gelo, posteriormente lavadas com PBS e centrifugadas à 1500 rpm (rotação por minuto) 

durante 5 minutos. Ao final, adicionou-se à suspensão celular 200uL de uma solução de 

PBS com o marcador de viabilidade DAPI (1:10.000) para aquisição de pelo menos 1 

milhão de eventos totais viáveis no citômetro de fluxo FacsCanto II™ (Figura 10). 

Figura 10. Estratégia de gating para identificação das células Natural Killer (NK) e seus 
subtipos nos animais transgênicos do modelo de NMP associado à mutação Jak2V617F. (A) 
Estratégia de gatting para identificação das células NK (Singlets, células viáveis, linhagem 
negativa [CD4-CD8-CD19-TER119-] CD3-NK1.1+) e seus subtipos: DN (CD27-CD11b-), CD27+, 
DP (CD27-CD11b-) e CD11b+ por meio de citometria de fluxo. 

 

 

 

5.5.2 Isolamento de células NK e CTH por meio de sorting 

Por meio de marcação com anticorpos descrita no protocolo do item 5.5.1, foi 

realizado o sorting de células NK ou LSK por citometria de fluxo. Este procedimento foi 

realizado em duas etapas. Primeiro, realizou-se uma depleção imunomagnética por 

seleção negativa com o objetivo de enriquecer a amostra com as células de interesse. Para 

tal, as células do baço ou da medula óssea foram marcadas com anticorpos biotinilados 

por 20 minutos em temperatura de 4°C. Posteriormente, foram adicionadas à suspensão 

de células microbeads de estreptavidina seguindo o protocolo recomendado pelo 

fabricante. No protocolo de depleção imunomagnética para as células NK, a estratégia foi 
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depletar linfócitos T, células B e eritrócitos residuais utilizando os anticorpos biotinilados 

anti-TER119, anti-CD19, anti-CD4 e anti-CD8. Para as LSK a depleção imunomagnética 

teve como objetivo eliminar células com marcadores de linhagem, por isso, foram 

utilizados os anticorpos biotinilados anti-TER119, anti-CD19, anti-CD8, anti-CD11b, 

anti-B220, anti-Gr1e anti-CD3. Após finalizar as marcações, as células foram filtradas 

em Cell Strainer 100 micrometros, ressuspendidas em 400 uL de PBS EDTA (2 mM) e 

levadas ao aparalho AutoMacs separator (Miltenyi Biotec©). A depleção imunomagnética 

por seleção negativa, utilizada em nosso protocolo, permite separar a amostra em duas 

frações. Uma fração que contém as células marcadas com os anticorpos biotinilados, 

denominadas de fração positiva (FP) e uma fração enriquecida com as células de 

interesse, chamada fração negativa (FN) que foi utilizada para realizar a segunda etapa 

do protocolo de isolamento de células NK ou LSK. Para o sorting de células NK, foram 

adicionados os anticorpos anti-STV (estreptavidina), anti-CD3 e anti-NK1.1, e para o 

painel de LSK, foram usados os anticorpos anti-STV, anti-Sca-1 e anti-cKit. Por fim, foi 

adicionado nas células marcadas o marcador de viabilidade DAPI, as quais foram 

posteriormente levadas ao citômetro de fluxo Cell Sorter FACSAriaII™ ou Cell Sorter 

FACSAria Fusion™ para o isolamento das células de interesse. O grau de pureza das 

células NK e LSK após cada etapa está representado na figura 11.  
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Figura 11. Grau de pureza obtido após o protocolo de sorting por citometria de fluxo de 
células Natural Killer (NK) e CTH (células-tronco hematopoiéticas, Lin- Sca-1+ cKitHi, 
CD48-, CD150+). Figura representativa da frequência de eventos na gate de uma amostra antes 
de realizar a depleção imunomagnética (pré depleção) e após finalizar o protocolo de isolamento 
(pós sorting) de (A) células NK e (B) CTH (LSK SLAM+), seguindo a mesma estratégia de 
caracterização fenotípica analítica.  

 

 
 

5.6 Ensaios de ativação e citotoxicidade de células NK 

Por meio de ensaios funcionais, avaliamos a expressão dos marcadores CD69 e 

CD107a nas células NK do baço e medula óssea dos camundongos Jak2WT e Jak2VF. A 

proteína CD69 tem alta expressão em leucócitos após estimulação química ou antigênica, 
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na qual, sua caracterização permite identificar células ativadas. A proteína CD107a é uma 

molécula encontrada em elevada frequência em células citotóxicas. No estado basal 

dessas células, o marcador CD107a está contida em vesículas ricas em grânulos de 

granzimas e perforinas. A ativação de células NK leva à liberação de seus grânulos líticos 

e, como consequência desse processo, à expressão do CD107a na membrana dessas 

células. Com base nesse mecanismo, o CD107a é muito utilizado para avaliação de 

citotoxicidade porque sua concentração na membrana plasmática de células NK é 

proporcional ao nível de degranulação de granzimas e perforinas para o meio extracelular.  

Para realização destes ensaios, a obtenção das células foi realizada pela 

maceração do baço, seguida de filtragem em CellStrainer de 70 uM e, posteriormente, 

separação por gradiente de centrifugação de Ficoll-Hypaque para separar as células 

mononucleares. As células foram cultivadas em duplicatas em placas de 24 poços e 

estimuladas com PMA (do inglês, Phorbol 12-Myristate 13-Acetate) (2,5 ug/mL) e 

ionomicina (0,5 ug/mL) por 3 horas. Este protocolo foi adaptado do artigo de Alter e 

colaboradores (ALTER etl al., 2004). Para cada amostra testada, um teste controle com 

amostras de células mononuclares não estimuladas foi realizado com objetivo de 

normalizar a expressão dos marcadores CD69 e CD107a. 

5.7 Ensaio clonogênico de CTH após co-cultura de células NK e CTH 

O potencial de diferenciação das CTH após o contato com as células NK foi 

determinado por meio de ensaios clonogênicos. Após o isolamento das células NK e CTH 

(SLAM+), por meio da técnica de sorting, foram realizados experimentos de co-cultura 

de células NK:CTH (SLAM+) em uma razão de 100:1, em meio StemSpan SFEM 

Medium® condicionado com as citocinas IL-2 (1000U), SCF (100ng/mL), IL-3 

(10ng/mL), IL-6 (10ng/mL), FLT3 (100ng/mL) e TPO (25ng/mL), penicilina e 

estreptomicina [1%] por 24 horas. Essa razão respeita a proporção média de células NK 
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e CTH (SLAM+) observadas em uma medula óssea saudável. Após o tempo de co- 

cultura, as células foram semeadas em metilcelulose (MethoCult M3534) em uma 

concentração de 500 CTH (SLAM+) por poço e em duplicata biológica. As placas de 

metilcelulose foram incubadas a 37°C por 12-15 dias, conforme recomendação do 

fabricante (StemCell Technology©). Para as análises de resultados, foram consideradas as 

médias do número total de colônias observadas nas duplicatas de cada condição 

experimental.  

5.8 Transplante de CTH após co-cultura de células NK e CTH 

O ensaio de transplante foi realizado para estudar a possível regulação das 

células NK sobre a capacidade de auto renovação das CTH normais. Para tal, foram 

utilizados como receptores animais C57BL6 (CD45.2), na qual, foram irradiados no 

Centro de Investigação Translacional em Oncologia (CTO) do Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo (ICESP), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FM-USP). O condicionamento dos animais foi realizado com doses subletais de 400cGy 

seguido de transplante de células LSK (linhagem negativa, Sca-1+, cKithigh). Para o 

transplante, as células LSK (oriundas de animais selvagens CD45.1) e células NK 

(obtidas de animais transgênicos Jak2WT ou Jak2VF), isoladas por sorting e previamente 

co-cultivadas em uma razão de 10:1 (NK:LSK) por 24 horas no laboratório de 

hematologia do HC-FMRP, foram coletadas e lavadas em solução salina PBS 1X. A 

suspensão de células LSK coletadas da cultura foi levada para o LEEA para a inoculação 

nos animais irradiados. Os animais receptores foram submetidos à sedação em câmara de 

gás com isofluorano em uma concentração de 4% de indução, e para a sua manutenção 

na câmera, utilizou-se concentração de 1%. Com os animais receptores sedados foi 

possível realizar o transplante via retro orbital de 100.000 células LSK. 
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O acompanhamento dos animais transplantados foi realizado por meio de 

observação clínica rigorosa desde o transplante até a eutanásia, realizada com 16 semanas 

da injeção de células LSK. A avaliação de quimerismo no sangue periférico foi realizada 

nos tempos 8 e 16 semanas do transplante por meio de citometria de fluxo, aferindo-se a 

frequência relativa de células do doador (CD45.1) em relação às células do receptor 

(CD45.2) bem como a diferenciação das células do doador em linhagens B, T e mieloide 

5.9 Análise Estatística 

Os resultados obtidos no estudo foram analisados no programa de Estatística GraphPad 

Prism 8.0.2.263 usando o teste T de Mann-Whitney para estudar dois grupos ou Krukal 

Wallis para três ou mais grupos. Os dados foram considerados estatisticamente 

significativos quando o valor de p≤0,05 
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6. Resultados 

6.1 Caracterização e quantificação de células NK no modelo de NMP associado à 

mutação JAK2V617F 

Os camundongos do modelo de NMP associado à mutação JAK2V617F 

utilizados para os experimentos foram previamente caracterizados por meio de analises 

moleculares e fenotípicas. A técnica de PCR permitiu identificar o gene Vav-iCre e a 

presença do alelo JAK2WT ou JAK2VF nesses camundongos. Nos animais Jak2VF 

(Vav-iCre positivos e portadores da mutação JAK2V617F), o fenótipo da doença foi 

confirmado após a avaliação dos parâmetros hematimétricos no sangue periférico e 

caracterização de esplenomegalia, como detalhado na sessão de materiais e métodos deste 

estudo.  

A caracterização das células NK e seus subtipos nos camundongos Jak2WT e 

Jak2VF foi realizada por meio de citometria de fluxo, seguindo a estratégia de gating da 

figura 12A. Para tal, foram primeiramente excluídos doublets, células mortas (que 

incorporam DAPI), eritrócitos residuais, linfócitos B e T (linhagem negativa -*lin-). 

Depois, foi realizada a identificação das células NK (singlets, viáveis, *lin- CD3- NK1.1+), 

as quais foram classificadas em quatro subpopulações de acordo com a expressão dos 

marcadores CD27 e CD11b: CD27-CD11b- (DN), CD27+CD11b- (CD27+), 

CD27+CD11b+ (DP) e CD27-CD11b+ (CD11b+). A expressão do marcador de maturação 

CD11b foi utilizada para identificar as células maduras e imaturas como CD11b+ (DP e 

CD11b+) e CD11b- (DN e CD27+), respectivamente.  

No baço, observamos que, em comparação aos controles (JAK2WT), as células 

NK JAK2VF têm uma diminuição da frequência (JAK2WT: 5,5% ±0,9% vs JAK2VF: 

2,1% ±1,5%; p=0,002) mas não dos números absolutos (JAK2WT: 2,27x106 ±9x105 vs 
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JAK2VF: 2,6x106 ±2,48x106; p>0,05) (Figura 12B e 12C). Embora os resultados de 

percentagens e números de células NK entre os grupos JAK2WT e JAK2VF pareçam 

paradoxais, é necessário ponderar que os camundongos portadores da mutação JAK2VF 

possuem um aumento de células mieloides no baço que é provocada pela hematopoese 

extra medular, característica da NMP, e por isso altera a frequência, mas não o número, 

de células NK. Desta maneira, à redução porcentual de células NK nos camundongos 

portadores da mutação JAK2VF pode ser atribuída ao aumento de células mieloides no 

baço.  

Na medula óssea, foi realizada caracterização de células NK para comparação 

com os achados de caracterização dessas células no baço. No entanto, foi observada uma 

distribuição heterogênea das células NK em ambos os grupos, não sendo verificadas 

diferenças de frequência (JAK2WT: 2,2% ±1% vs JAK2VF: 1,8% ±1%; p>0,05) ou 

números absolutos (JAK2WT: 2,42x106 ±1x106 vs JAK2VF: 2,0x106 ±2x106; p>0,05) de 

NK JAK2VF quando comparadas ao grupo controle (Figura 12D e 12E). Os dados de 

caracterização fenotípica das células NK na medula óssea demonstraram não haver 

desvantagem numérica no local de origem da NMP, mas sim no sítio de hematopoese 

excedente (baço).  

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Figura 12. Distribuição de células NK no baço e medula óssea de camundongos portadores 
da mutação Jak2V617F. (A) Figura esquemática da estratégia de gating adotada para identificar 
as células NK (singlets, células viáveis, *lin- CD3- NK1.1+) e suas subpopulações imaturas 
(CD11b-) e maduras (CD11b+) no baço. (B - D) Frequência e (C - E) números absolutos de células 
NK. Proporção de células NK. As caracterizações imunofenotípicas das células NK em (B) e (C) 
se refere ao baço, enquanto que, (D) e (E) se referem à medula óssea. A análise estatística foi 
realizada por meio do teste de Mann Whitney, os valores estão expressos em medianas e 
estatisticamente significativos se o p≤0,05. N=8 para o baço e N=5 na medula óssea.  
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6.2 Caracterização do grau de maturação dos subtipos de células NK no modelo de 

NMP associada à mutação da JAK2V617F 

Atualmente, a literatura tem demonstrado que a heterogeneidade das células NK 

tem forte correlação com seu nível de maturação. A caracterização dos subtipos de células 

NK por meio dos marcadores CD27 e CD11b permite identificar fenótipos intermediários 

de células NK bem como subpopulações funcionais. As análises dos perfis de maturação 

das células NK do baço revelou que, em comparação ao grupo controle, os animais 

JAK2VF possuem um aumento de células NK CD11b- (JAK2WT: 12,3% ±3,2% vs 

JAK2VF: 28,8% ±10,8%; p=0,002) e uma redução das células com o fenótipo 

CD11b+(JAK2WT: 87,7% ±3,2% vs JAK2VF: 71,2% ±10,9%; p=0,002) (Figura 13A e 

13B). O desequilíbrio do perfil de células NK CD11b- se deu pelo aumento percentual de 

quase três vezes das células NK CD27+ nos camundongos portadores da mutação 

JAK2V617F (JAK2WT: 3,3% ±3% vs JAK2VF: 10,02% ±6%; p=0,01). Além disso, em 

comparação com os animais saudáveis, o grupo JAK2VF apresentou um ao aumento na 

frequência de células NK DN, no entanto, o achado não apresentou significância 

estatística (JAK2WT: 8,9% ±11% vs JAK2VF: 18,7% ±10%; p>0,05) (Figura 13C). O 

aumento de duas vezes no número de células NK DN corrobora com o acumulo de células 

NK imaturas no baço dos animais portadores da mutação JAK2VF e sugere um fenótipo 

anômalo pois estas células são descritas como tolerantes por apresentarem baixa 

capacidade funcional. Por outro lado, a frequência de células NK CD11b+ nos 

camundongos JAK2VF foi menor quando comparada aos controles (JAK2WT: 72,3% 

±3% vs JAK2VF: 53,7% ±10%; p=0,007), enquanto que, as células NK DP apresentaram 

distribuição semelhante entre os grupos controles e JAK2VF (JAK2WT: 15,3% ±13% vs 

JAK2VF: 17,4% ±10%; p>0,05) (Figura 13C). 
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Na medula óssea, a distribuição das subpopulações de células NK se mostrou 

heterogênea. Com os resultados apresentados na figura 13D, foi possível observar um 

aumento sutil da frequência de células NK DN (JAK2WT: 12,3% ±10% vs JAK2VF: 18% 

±8%; p>0,05) e células NK CD27+ (JAK2WT: 17% ±10% vs JAK2VF: 24% ±8%; 

p>0,05) em animais com NMP. Entretanto, não foi alcançado significância estatística, 

muito provavelmente por conta da variação das frequências de células NK DN e CD27+. 

Nas análises das células maduras não foram observadas alterações relativas das células 

NK DP JAK2F em comparação ao grupo controle (JAK2WT: 36% ±14% vs JAK2VF: 

26% ±10%; p>0,05) e CD11b+ (JAK2WT: 34% ±12% vs JAK2VF: 30% ±15%; p>0,05) 

(Figura 13D). 
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Figura 13. As células NK nos camundongos portadores da mutação JAK2VF apresentam 
um comprometimento da maturação e alterações dos seus subtipos funcionais. Frequência 
de células NK (A) imaturas (CD11b-) e (B) maduras (CD11b+) no baço. Distribuição dos subtipos 
de células NK no (C) baço e (D) medula óssea dos camundongos dos grupos controles e JAK2VF. 
A análise estatística foi realizada por meio do teste de Mann Whitney, os valores estão expressos 
em medianas e estatisticamente significativos se o p≤0,05. N=8 para o baço e N=5 na medula 
óssea. 

 

 

 

Juntos, os dados compilados nas figuras 11 e 12 permitiram identificar de um 

fenótipo anômalo nas células NK derivadas dos camundongos portadores da mutação 

JAK2VF. Com base nos achados observados no presente estudo, é possível destacar que 
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as células NK apresentam um acúmulo de células imaturas, na qual, é possível de observar 

essas diferenças fenotípicas no baço, mas não na medula óssea.  

6.3 Estudo das propriedades funcionais das células NK no modelo de NMP associado 

à mutação JAK2V617F 

Após caracterizar as células NK, foram realizados experimentos para avaliar 

suas funções efetoras. Primeiramente, avaliou-se a capacidade proliferativa das células 

NK do baço após estímulo com IL-2 por 72 horas. Esses experimentos indicaram que as 

células NK JAK2VF mostraram-se menos responsivas à citocina, resultando em uma 

menor frequência de células em proliferação (JAK2WT: 6,13% ±2% vs JAK2VF: 1,1% 

±1%; p=0,05) e menor expressão do marcador de proliferação Ki-67 (JAK2WT: 427 

±345% vs JAK2VF: 77 ±14; p=0,05) (Figura 14A e 14B). Além disso, foram avaliadas 

as propriedades efetoras das células NK por meio da caracterização da expressão dos 

marcadores CD69 e CD107a após estímulo com PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate) 

e ionomicina por 3 horas. Os ensaios revelaram que, quando comparadas com o grupo 

controle, houve uma redução da frequência (JAK2WT: 35,3% ±2% vs JAK2VF: 19,6% 

±7%; p=0,034) e dos números absolutos (JAK2WT: 3,3x105 ±7,2x104 vs JAK2VF: 

1,72x105 ±7,7x104; p=0,034) de células NK derivadas do baço e positivas para o CD69 

no baço dos animais JAK2VF (Figura 14C e 14D). Ademais, observou-se que o número 

de células NK CD69+CD107a+ foi menor no grupo JAK2VF em comparação ao grupo 

controle (JAK2WT: 1,44x105 ±4,16x104 vs JAK2VF: 6,85x104 ±1,56x104; p=0,057), 

embora a análise não tenha alcançado significância (Figura 14E). Observou-se ainda que 

a proporção das células NK CD69+ (ativadas) capaz de degranular após o estimulo com 

PMA foi semelhante entre os grupos (JAK2WT: 43,3% ±5% vs JAK2VF: 42,3% ±8%; 

p>0,05) (Figura 14F). Além disso, as avaliações de função das células NK da medula 

óssea nos camundongos JAK2VF mostraram que a capacidade de ativação (JAK2WT: 
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13% ±2% vs JAK2VF: 20% ±10%; p>0,05) e degranulação (JAK2WT: 37% ±24% vs 

JAK2VF: 30% ±4%; p>0,05) dessas células são semelhantes entre os grupos (Figura 14G 

e 14H). 

Figura 14. As células NK dos camundongos JAK2V617F apresentam deficiência de 
ativação, mas não de degranulação. (A) Frequência e (B) Intensidade Média de Fluorescência 
(MFI) de células NK JAK2WT e JAK2VF após 72h de estímulo com IL-2. (C) Proporção e (D) 
números de células NK com expressão de CD69 após estímulo de 3h com PMA/Ionomicina. (E-
G) Proporção e (F-H) números de células NK ativadas (CD69+) que expressaram o CD107a após 
estímulo de 3h com PMA/Ionomicina. (E-F) representam análises de baço e (G-H) são referentes 
as análises de medula óssea. A análise estatística foi realizada por meio do teste de Mann Whitney, 
os valores estão expressos em medianas e estatisticamente significativos se o p ≤ 0,05. N=4 (CT) 
e N=3 (NMP). 
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6.4 Avaliação da capacidade de diferenciação in vitro das CTH mediadas por células 

NK do modelo de NMP associado à mutação JAK2V617F 

Tendo vista os indicativos de mudanças fenotípicas e funcionais das células NK no 

modelo de NMP associado à mutação JAK2V617F usado no presente estudo, foram 

planejados experimentos para avaliar o impacto dessas alterações sobre a regulação da 

CTH. Para tal, CTH (Lin- Sca-1+ cKitHi CD48- CD150+ ou SLAM+) (CD45.1), definidas 

na literatura como LT-HSC (do inglês, Long-Term Hematopoetic Stem Cell), e células 

NK JAK2WT ou Jak2VF (CD45.2) foram isoladas por meio sorting, cultivadas por 24 

horas e depois levadas ao ensaio de unidades formadoras de colônia (CFU, do inglês, 

colony-forming units) para investigar o potencial das células NK em inibir a formação de 

colônias das CTH (SLAM+), seguindo a estratégia mostrada na figura 15A. Foram 

realizadas três condições experimentais. Na primeira condição, as 500 CTH (SLAM+) 

foram não foram submetidas ao contato com células NK JAK2 WT ou JAK2VF, sendo 

este um controle do experimento. Na segunda e terceira condições, 500 CTH (SLAM+) 

foram cultivadas com 50.000 células NK JAK2WT ou JAK2VF, respectivamente, por 24 

horas e depois plaqueadas em metilcelulose (ref.3514, StemCell Tecnology®) e incubadas 

por 12 dias. Ao final, as placas foram analisadas e foi possível observar que as CTH foram 

capazes de formar colônias diferenciadas nas três condições experimentais (Figura 15B). 

Quando comparadas com as CTH que não tiveram contato com as células NK, as CTH 

expostas deram origem a um número menor de colônias independentemente da mutação 

da Jak2. Em particular, as CTH co-cultivadas com as células NK JAK2WT reduziram a 

formação de colônias em 42%, enquanto as células NK JAK2VF diminuíram em 20% o 

número de colônias das CTH após a exposição (Figura 15C). Esses dados indicam que as 

células NK JAK2VF apresentam uma redução em duas vezes na sua capacidade de 
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interferir no potencial clonogênico das CTH em comparação às células NK normais em 

modelos de ensaios de cultura celular. 

Figura 15. As células NK de animais JAK2V617F são deficientes em regular a capacidade 
de diferenciação das células-tronco hematopoiéticas (CTH) in vitro. (A) Figura esquemática 
da estratégia utilizada para realizar o estudo da interação NK-CTH in vitro. (B) Imagem ilustrativa 
da diferenciação das CTH (LSK SLAM+) após 12 dias do ensaio de colônias em metilcelulose. O 
cytospin da realizado após o ensaio de CFU demonstra um perfil de células com características 
macrofágicas e muitos progenitores granulocíticos (C) Representação gráfica da quantificação de 
unidades formadoras de colônia (CFU) expressas em fold change do número de colônias contadas 
nos grupos de cultura: CTH, CTH+NK Jak2WT e CTH + NK Jak2VF. Foram realizados três 
experimentos independentes. O teste utilizado foi o teste de Kruskal Wallis, com pós teste de 
Dunn´s e os dados foram considerados significativamente estatístico quando o valor de p≤0,05. 
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6.5 Regulação da capacidade de enxertia das CTH mediada pelo efeito das células 

NK do modelo de NMP associado à mutação JAK2V617F 

Diante dos achados de que células NK do modelo JAK2V617F tiveram menor 

capacidade de impedir a geração de colônias de CTH, realizamos um ensaio de 

transplante de células LSK isoladas por meio de sorting de animais selvagens, cultivadas 

previamente por 24 horas com células NK JAK2WT ou JAK2VF (Figura 16A). Após oito 

e dezesseis semanas do transplante, realizamos análise de quimerismo (Q) por meio de 

citometria de fluxo. Determinamos a proporção células positivas para o marcador de 

leucócitos CD45.1 (provenientes do animal doador de células progenitoras 

hematopoeticas) em relação ao total de eventos CD45.1 e CD45.2 (células do animal 

receptor) no sangue periférico ou na medula óssea (Q= %CD45.1/(%CD45.1+%CD45.2). 

Devido às condições impostas circunstancialmente pela pandemia de COVID-19, o 

número de experimentos desse ensaio prejudicou a finalização do mesmo com vistas à 

análise estatística ideal. Entretanto, embora o número amostral não tenha sido suficiente 

para realizar uma análise estatística, na qual, os grupos JAK2WT e JAK2VF 

apresentaram um N amostral de dois animais por grupo. Notamos que, as células LSK 

pré-cultivadas com células NK JAK2WT e JAK2VF apresentaram uma redução do 

quimerismo com oito semanas (LSK: 56% ±16% ; LSK vs NK JAK2WT: 15% ±7% ; 

LSK vs NK JAK2VF: 11% ±12%) e dezesseis semanas (LSK: 55% ±15% ; LSK vs NK 

JAK2WT: 40% ±7% ; LSK vs NK JAK2VF: 21% ±13%) quando comparadas com o 

grupo de animais transplantados com células LSK não expostas às células NK (Figura 

16B e 16C). Os resultados de 16 semanas apontam uma tendência à menor enxertia com 

células NK provenientes de animais portadores da mutação JAK2, mas estes resultados 

precisam de confirmação com a reprodução de novos experimentos que estão em 

andamento. Se forem confirmados, é possível que os efeitos sobre a diferenciação de 
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colônias sejam dependentes de uma deficiência de regulação das células NK, ao passo 

que a função de auto-renovação das CTH com seja favorecida por células NK 

JAK2V617F. 

 

Figura 16. As células NK JAK2VF inibem a função de auto renovação da célula-tronco 
hematopoética (CTH) in vivo. (A) Figura esquemática da estratégia utilizada para realizar o 
estudo da interação NK-células LSK (Lin-Sca+1+cKithigh) in vivo. (B e C) Análise de quimerismo 
da medula óssea de oito semanas e sangue periférico de dezesseis semanas das células LSK 
(CD45.1) transplantadas em camundongos C57BL6 (CD45.2) subletalmente irradiados com dose 
de 400cGy.  
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7. Discussão 

A falha dos inibidores farmacológicos da proteína Jak2 em eliminar as células-

tronco hematopoiéticas (CTH) iniciadoras das Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) 

BCR/ABL-1 negativas demonstrou que, embora necessária para direcionar o fenótipo da 

doença, as alterações genéticas não são os únicos elementos associados com a patogênese 

das NMP. Além disso, ainda não está claro como uma única alteração molecular, a 

mutação da JAK2, está associada com os diferentes tipos de NMP, o que corrobora com 

a hipótese de que fatores extrínsecos possam participar da patogênese dessas doenças, 

tais como microambiente tumoral e a influência de outras células sobre as CTH e os 

precursores hematopoiéticos. O conhecimento sobre o papel das células NK na 

fisiopatologia das neoplasias vem contribuindo para o desenvolvimento de novas terapias 

contra o câncer (SHIMASAKI et al., 2020). No entanto, as informações sobre o fenótipo 

e função dessas células na imunovigilância de NMP BCR/ABL-1 negativas ainda são 

pouco exploradas e seus mecanismos ainda não são completamente conhecidos.  

No presente estudo, as células NK foram avaliadas em um contexto de NMP, e 

para tal, foi utilizado um modelo condicional Knock-in de expressão heterozigótica da 

mutação Jak2V617F capaz de induzir, com 100% de penetrância, a expressão da mutação 

e o desenvolvimento de uma NMP letal nos camundongos transgênicos. A caracterização 

imunofenotípica das células NK do baço e da medula óssea dos animais Jak2VF revelou 

diferenças entre suas subpopulações no que se refere à maturação e função quando 

comparadas ao grupo controle. Foi observado que os camundongos portadores da 

mutação Jak2V617F apresentam esplenomegalia e uma redução da frequência relativa de 

células NK quando comparadas ao grupo controle. Esse achado pode ser interpretado 

como uma consequência da expansão mieloide, característica das NMP que, por sua vez, 
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é provocada pela hematopoese extra medular resultando na reduzida representatividade 

do compartimento linfoide e das células NK. De maneira semelhante, as análises da 

medula óssea não indicaram diferenças no percentual ou números de células NK.  

As NMP são doenças derivadas de CTH neoplásicas que se iniciam na medula 

óssea, mas que afetam outros tecidos. O baço é bem caracterizado por ser um tecido rico 

em células NK maduras, enquanto a medula óssea, além de ser a fonte de células NK, é 

nas NMP o tecido primariamente afetado. Tendo em vista que a quantidade de células 

NK é um fator relevante para a resposta contra tumores, as análises objetivaram 

identificar uma possível redução dessas células nos tecidos hematopoiéticos dos 

camundongos portadores da mutação Jak2VF. No entanto, os dados apresentados indicam 

que, em nosso modelo de estudo, as células NK derivadas dos camundongos Jak2VF não 

apresentam alterações numéricas absolutas, apenas relativas. Apesar desses achados no 

modelo murino JAK2, nosso grupo de pesquisa analisou amostras de sangue periférico 

de pacientes com NMP mostraram que pacientes com PV e MFP, especialmente aqueles 

portadores da mutação JAK2V617F, têm reduzida frequência de células NK (ARANTES, 

AQ. Tese de Mestrado. Resultados não publicados). 

Na literatura, as avaliações das células NK em pacientes com NMP BCR-ABL1 

negativas têm apresentado dados por vezes heterogêneos. Sanchez e colaboradores não 

mostraram diferenças numéricas, na expressão dos receptores de ativação e de inibição 

das células NK nem tampouco de citotoxicidade (SANCHEZ et al., 2015). Por outro lado, 

em concordância com parte dos nossos achados, Schönberg e colaboradores (2015) 

demonstraram uma redução numérica e funcional das células NK em pacientes com NMP 

quando foram comparados aos indivíduos saudáveis. Além do menor número, os autores 

mostraram que os pacientes com MFP têm uma tendência em aumentar o perfil de células 

imaturas. Os dados aparentemente pouco conflitantes sobre a quantificação de células NK 
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em NMP associadas a mutação JAK2V617F podem ser explicados pelas diferenças 

metodológicas aplicadas nas análises dos dados dos trabalhos e por conta da 

heterogeneidade das NMP BCR-ABL1 negativas, devido as diferentes entidades que 

compõem esse grupo de doenças. Além disso, as diferentes alterações moleculares 

adicionais e associadas com patogênese das NMP que favorece o aumento da 

variabilidade dos dados (KLAMPFL et al., 2013) e deve ser considerada como uma 

variável que pode explicar, pelo menos em parte, as diferenças quantitativas de células 

NK. A importância da quantificação das células NK nas NMP BCR/ABL1-positivas foi 

demonstrada em dois estudos realizados por Rea e colaboradores e Imagawa e 

colaboradores. As maiores taxas de sobrevida livre de recaída e resposta molecular 

duradoura após a suspensão do tratamento de inibidores de tirosino-quinase de primeira 

e segunda geração foram observadas nos pacientes com LMC que tiveram números mais 

elevados de células NK CD56dim circulantes (REA et al., 2017; IMAGAWA et al., 2015). 

Além do aspecto quantitativo, o presente trabalho também demonstrou que os 

animais que carregam a mutação Jak2V617F apresentam um comprometimento da 

maturação de células NK, exibindo aumento de células NK imaturas (CD11b-) e 

diminuição das células NK maduras (CD11b+). Além disso, os resultados indicaram que 

as células NK de animais Jak2V617F são menos sensíveis a ativação e apresentam menor 

capacidade de proliferação, sugerindo que, além do comprometimento de maturação, as 

células NK também são disfuncionais nas NMP.  

A hematopoese exacerbada é uma marca registrada das NMP e afeta uma ou 

múltiplas células da linhagem mieloide, dependendo do subtipo da NMP. No entanto, não 

está claro até que ponto a linfopoese também é afetada pela capacidade de diferenciação 

prejudicada de células progenitoras hematopoiéticas aberrantes ou um microambiente de 

células-tronco comprometido. A literatura apresenta inúmeras evidências de que o baço 
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e o sangue periférico de camundongos C57BL6 saudáveis são povoados por células NK 

maduras. Essa peculiaridade é relevante para a imunovigilância tumoral, pois a 

recirculação dessas células NK maduras e mais funcionais do baço para o sangue 

periférico e depois de volta para o baço aumentam a eficiência do sistema imunológico 

em reconhecer e eliminar as células tronco leucêmicas (CRINIER et al., 2018; BONANNI 

et al., 2019; BJORKLUND et al., HEAJZI et al., 2018). Nas neoplasias hematológicas, o 

impacto do perfil de diferenciação das células NK já foi demonstrado em modelo de 

transplante de blastos leucêmicos, no qual o controle da progressão tumoral foi 

dependente da maturação das células NK (MEINHARDT et al., 2015). Neste trabalho, os 

autores observaram que a presença de células NK CD11b+ predominantemente 

citotóxicas se associou com melhor resposta do efeito do enxerto versus leucemia. Em 

um outro trabalho, a deficiência de desenvolvimento de células NK foi observada em 

pacientes com LMA. Neste estudo, os autores observaram que, após o contato com blastos 

isolados de pacientes com LMA, as células NK apresentavam uma hiperativação da via 

AHR tornando-se menos sensíveis à maturação e ativação por IL-15, resultando em um 

acúmulo de células imaturas com pouca capacidade funcional (SCOVILLE et al., 2018). 

Além disso, alguns estudos clínicos reforçam as evidências de que o comprometimento 

fenotípico e funcional das células NK está associado com neoplasias hematológicas e se 

correlaciona com condições clínicas relevantes, tais como, pior prognóstico, redução da 

sobrevida global, pior resposta ao tratamento e maior predisposição ao desenvolvimento 

de infecções, em especial infecções virais (SCHORENGER et al., 2010; REA et al. 2017, 

BJORKLUND et al., 2018; HEAJZI et al., 2018). Em pacientes com SMD, por exemplo, 

foi demonstrado que os defeitos de células NK são, na maioria dos casos, atribuídos à 

ineficiência ou diferenciação defeituosa dessas células, levando a uma predominância do 
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compartimento de células NK imaturas e quebra de imunovigilância tumoral, o que pode 

acelerar a progressão da doença (HEAJZI et al., 2018). 

Embora as evidências científicas indiquem que a deficiência maturação de 

células NK se correlacione com a fisiopatogênese de várias neoplasias e seus desfechos 

clínicos, os mecanismos que levam à falta de células NK maduras e funcionalmente 

competentes nas NMP BCR-ABL1 negativas só podem ser especulados. Em diferentes 

tipos de tumores sólidos, como em carcinoma de mama, hepatocarcinoma e carcinoma de 

pulmão de células não pequenas, o aumento de células NK imaturas foi observado apenas 

no infiltrado tumoral e sugerindo que essas alterações eram dependentes do ambiente que 

contribui com o comprometimento da maturação das células NK tornado essas células 

menos eficientes em eliminar as células tumorais (KRNETTA et al 2015, ZHANG et al., 

2016, JIN et al., 2013).  

Nas NMP, destacam-se alterações do microambiente e atividade inflamatória na 

medula óssea, sangue periférico e baço. Vários autores sugerem que o caráter inflamatório 

é promovido por células transformadas e não transformadas, como células mesenquimais, 

monócitos/macrófagos, neutrófilos e linfócitos que coordenam mudanças na medula 

óssea, sangue periférico e baço, causando um desequilíbrio de citocinas como IL-6, 

TGFB, IFNG, IL12, IL-15 e quimiocinas (TEFFERI et al., 2011; HOERMANN et al., 

2015). Mais recentemente, um estudo coordenado pela Drª Fabíola Attié de Castro em 

parceria com o grupo da Drª Fabiani Gai Frantz e da Drª Lorena Lobo de Figueiredo 

Pontes trouxe novas informações sobre as diferenças entre perfil inflamatório de 

pacientes com PV e PV secundária, no qual, a PV apresenta aumento de citocinas 

inflamatórias tais como IL-17, IFNG e TNFA (CASEMIRO et al., 2020). Embora a fonte 

de citocinas nas NMP seja muito provavelmente derivada de diferentes tipos celulares, o 

potencial das células NK nesse contexto inflamatório não pode ser descartado.  
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Neste sentido, o nosso grupo de pesquisa identificou que as células NK derivadas 

dos animais portadores da mutação Jak2V617F apresentam um perfil diferente de 

citocinas e quimiocinas quando foram comparadas as células NK dos animais saudáveis. 

Neste estudo pode ser destacado uma redução de quatro vezes na secreção da quimiocina 

MIP1- alpha (do inglês, Macrophage Inflammatory 1 Alpha) também conhecido como 

CCL3 indicando que, como doença onco-inflamatória, as alterações secretórias das 

células NK podem ter valor preditivo para a fisiopatologia da doença (ARANTES, AQ. 

Tese de Mestrado. 2016. Dados não publicados).  

Por fim, iniciamos os estudos da interação das células NK com CTH para avaliar 

possíveis defeitos nesse processo que poderiam contribuir para a expansão da 

hematopoese clonal. Os resultados observados nos ensaios de Unidades Formadoras de 

Colônias (CFU) demonstrou que, quando comparadas as células NK Jak2WT, as células 

NK Jak2VF apresentaram um potencial duas vezes menor de reduzir o número de 

colônias das CTH em metilcelulose. As alterações fenotípicas e funcionais apresentadas 

neste trabalho, somadas aos estudos prévios do nosso grupo de pesquisa que demonstrou 

menor potencial inflamatório das células NK Jak2VF, sugerem que as células NK dos 

animais portadores da mutação Jak2V617F são disfuncionais em regular CTH. Assim, 

acreditamos que deficiências de maturação e função dessas células se correlacionam com 

quebra da imunovigilância e menor controle da hematopoese clonal.  

Por outro lado, demonstramos também, por meio de transplante de CTH 

previamente cultivadas com células NK isoladas por sorting do baço dos animais do nosso 

modelo de NMP associada à mutação JAK2V617F que a capacidade de enxertia das CTH 

é prejudicada pelas células NK Jak2WT e Jak2VF. As dificuldades metodológicas 

ocorridas durante a pandemia de COVID-19, tais como indisponibilidade de irradiador 

de animais, de insumos e redução da colônia por medidas restritivas no LEEA 
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prejudicaram nossa verificação estatística mais robusta. Porém, visto o quão informativo 

e relevante para melhor compreender a biologia das células NK Jak2VF em nosso modelo 

estudo, novos experimentos de transplante estão programados. Estas informações 

poderão nos mostrar que as células NK do microambiente leucêmico podem ter efeitos 

diferenciais em células-tronco hematopoiéticas normais residuais, inibindo a 

hematopoese normal, e em células-tronco leucêmicas, favorecendo sua expansão. 

Na literatura, os estudos demonstraram que muitas citocinas, tais como 

Interferons, SCF (do inglês, Stem Cell Factor), TGF-β (do inglês, Transforming Growth 

Factor beta), TNF-α (do inglês, Tumor Necrosis Factor alpha), G-CSF (do inglês, 

Granulocyte Colony-Stimulating Factor), IGF (do inglês, Insulin-like Growth Factors), 

FGF (do inglês, Fibroblastic Growth Factor), o CCL3 e diversas interleucinas que podem 

ser secretadas pelas células NK tem efeito regulatório nas CTH (ZHANG et al., 2008; 

BALDRIDGE et al., 2011; SHUETTPELZ et al., 2013; BUZA-VIDAS et al., 2018). A 

secreção de CLL3 ou MIP1-alpha, por exemplo, que se mostrou reduzida nas células NK 

derivadas dos animais doentes do nosso modelo, é descrita na literatura como um potente 

inibidor da proliferação e diferenciação de CTH. Seu efeito foi demonstrado por meio de 

ensaios in vitro, na qual, o CCL3 diminuiu o potencial de diferenciação de CTH em 

células progenitoras granulocíticas-macrofágicas e células progenitoras eritroides, 

indicando que essa quimiciona é um inibidor do potencial clonogênico das CTH 

(BROXMEYER; KIM, 1999; MAURER; VON STEBUT, 2004; MENTEN; WUYTS; 

VAN DAMME, 2002). Além disso, outras citocinas como o IFNγ e o TNF-α controlam 

a vias associadas proliferação, diferenciação e apoptose de CTH e progenitores 

hematopoeticos (MORALES-MANTILLA et al., 2018; ZOUMBOS et al., 1984 

YAMASHITA et al., 2019). Uma vez ativada, além dos mecanismos citotóxicos das 

células NK que são importantes na eliminação direta de células tumorais, essas células 
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também são uma das principais fontes de IFNγ, TNFα, além de ser produzir o CCL3 

(MULLER et al., 2017; ROBERTSON., 2002) que possuem um papel chave no controle 

de CTH e sua produção estão desreguladas em um contexto de NMP.  

É possível que o papel das células NK nas NMP seja distinto de acordo com a 

entidade e presença da mutação da JAK2V617F ou outras alterações moleculares. No 

entanto, em conjunto, nossos achados sugerem haver uma desregulação no 

desenvolvimento das células NK nas NMP, resultando em menor frequência de células 

NK maduras, redução do potencial de ativação e menor capacidade proliferativa destas 

células, bem como reduzida capacidade de inibição do potencial clonogenico de CTH. 

Tais achados podem ser indicadores relevantes da disfunção dessas células e regulação 

anômala das células-tronco leucêmicas iniciadoras desse grupo de neoplasias. Esses 

insights abrem novas perspectivas para trabalhos futuros que podem complementar e dar 

mais profundidade aos mecanismos envolvidos por trás das alterações descritas nas 

células NK Jak2VF. Questões que podem esclarecer o impacto das citocinas/quimicionas 

desse perfil secretório sobre as CTH e o microambiente, bem como o papel das células 

imaturas (CD27+ e tolerantes) no processo de inflamação crônica. Outro ponto que vale 

ser ressaltado é como essas células imaturas atuam na sustentação da hematopoese clonal 

e quebra da imunovigilancia, na qual, não foram respondidas neste estudo. Estudos 

complementares devem ser encorajados para melhor entender os mecanismos 

moleculares envolvidos com o controle da maturação das células NK. Tal compreensão 

poderá agregar informações sobre a fisiopatologia das NMP bem como contribuir para o 

desenvolvimento de terapias mais assertivas e eficientes visto que os tratamentos 

disponíveis ainda não são curativos. 
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8. Conclusões 

Considerando o papel regulador das células NK sobre as CTH, bem como sua 

importância na resposta contra tumores e imunovigilância tumoral, o presente trabalho 

teve como hipótese que as células NK são disfuncionais em doenças que derivam da 

transformação clonal de CTH. Desta forma, com o objetivo de entender o fenótipo e a 

função dessas células foi utilizado um modelo de NMP associado à mutação JAK2V617F e 

demonstrado que as células NK derivadas dos animais com NMP apresentaram defeitos 

de maturação, menor capacidade ativação, redução das suas propriedades inflamatórias e 

comprometimento da capacidade de inibição do potencial clonogênico de CTH in vitro. 

Portanto, concluímos que os dados apresentados forneceram evidências de que as 

células NK JAK2VF apresentam alterações fenotípicas e defeitos funcionais indicando 

um comprometimento da imunovigilancia do câncer e associação com a fisiopatogênese 

das Neoplasias Mieloproliferativas BCR-ABL1 negativas. Com isso, acreditamos que a 

compreensão da heterogeneidade fenotípica e funcional dessas células possam contribuir 

para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas direcionadas ao controle das 

funções das CTH transformadas, criando uma nova perspectiva do comportamento das 

células NK no contexto de neoplasias mieloide. 
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9. Sugestão para Trabalhos Futuros 

O presente estudo permitiu caracterizar fenotipicamente e forneceu novos 

insights sobre a biologia das células NK em um modelo de NMP.  

Tendo vista que principal achado foi aumento de células imaturas, para um 

futuro próximo o projeto deixou em aberto os seguintes questionamentos sobre a biologia 

das células NK em NMP: 

1. As células NK CD27+ e das células NK tolerantes podem ser uma fonte 

de citocinas e quimicionas para inflamação crônica? 

2. Qual o impacto das citocinas/quimicionas desse perfil secretório sobre as 

CTH e o microambiente? 

3. Qual a contribuição das células NK CD27 + poderiam ter sobre a 

sustentação de uma hematopoese clonal 

4. Qual a contribuição das células NK tolerantes poderiam ter sobre a 

sustentação de uma hematopoese clonal 
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