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Resumo
O grupo enzimático Janus Kinase é representado por quatro enzimas: JAK1, JAK2, JAK3 e tirosina 
kinase 2 (TIK2) e tem um importante papel na ativação de numerosas citocinas que participam do 
crescimento, sobrevivência, desenvolvimento, diferenciação e apoptose de uma variedade de célu-
las, com importância principal para as células do sistema imune e sistema hematopoiético. Além 
disso, é uma via de sinalização muito importante para citocinas inflamatórias e pruridogênicas, 
principalmente JAK 1, em cães com dermatite atópica. Esse grupo de enzimas vem ganhando im-
portância na Medicina Veterinária como alvo terapêutico em doenças como a dermatite atópica 
canina. Portanto o objetivo desse trabalho é revisar a fisiologia e o mecanismo de ação dessas en-
zimas e assim facilitar a compreensão dos mecanismos de ação dos fármacos inibidores de Janus 
Kinase.
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Abstract
Janus Kinase group consists of four enzymes: JAK1, JAK2, JAK3 and tyrosine kinase 2 (TIK2) and 
plays an important role in the activation of numerous cytokines that influence in growth, survival, 
development, differentiation and apoptosis of many cells, with prime importance to cells of the im-
mune and hematopoietic systems. Furthermore, JAK 1 is a major signaling pathway for inflamma-
tory and pruridogenic cytokines, particularly in dogs with atopic dermatitis. This enzyme group 
is gaining importance in Veterinary Medicine as a therapeutic target in diseases such as canine 
atopic dermatitis. Therefore the aim of this paper is to review the physiology and the mechanism 
of action of these enzymes to improve the understanding of the action of drugs that inhibit Janus 
Kinase enzymes.
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Introdução
As enzimas Janus Kinase pertencem a um 

grupo de tirosina quinases não receptores e 
intracelulares que participam da cascata de si-
nalização de citocinas por associação com seus 
receptores (1). Essas enzimas são encontradas 
em peixes, pássaros, insetos e mamíferos. 
Nestes, o grupo Janus Kinase é composto por 
quatro enzimas: JAK1, JAK2, JAK3 e tirosina 
kinase 2 (TIK2) e tem um importante papel na 
ativação de numerosas citocinas (2,3). As enzi-
mas JAK1, JAK2 e TYK2 tem distribuição ubi-
quoa nos mamíferos, enquanto a expressão da 
enzima JAK3 é restrita às células da linhagem 
linfoide e mieloide (4,5). Elas participam do 
crescimento, sobrevivência, desenvolvimento, 
diferenciação e apoptose de uma variedade 
de células, com importância principal para as 
células do sistema imune e do sistema hema-
topoiético (6,7). O principal meio pelo qual as 
enzimas JAK exercem o seu efeito é através 
da ativação das proteínas transdutoras de si-
nal e ativadoras de transcrição (STAT, signal 
transducers and activators of transcription), rela-
ção conhecida como JAK/STAT (7). O objetivo 
desse trabalho é revisar a função das enzimas 
pertencentes ao grupo JAK assim facilitar a 
compreensão dos mecanismos de ação dos fár-
macos inibidores desse grupo enzimático.

Revisão de literatura
Estrutura das JAKs 

O grupo Janus Kinase é composto por quatro enzi-
mas: JAK1, JAK2, JAK3 e TYK2. Os genes que decodifi-
cam essas enzimas nos mamíferos são localizados em 
três diferentes cromossomos. São consideradas proteínas 
relativamente grandes contendo mais de 1.000 aminoáci-
dos e massa molecular de 120-140 kDa. Sete regiões homó-
logas distintas foram identificadas (JH1-JH7), numeradas 
do grupo carboxil ao amino terminal e juntas participam 
da função completa dessa enzima (2,7) (Figura 1). Apesar 
da atividade biológica de cada região não estar completa-
mente elucidada, diversos domínios são bem caracteriza-
dos (5). A região JH1 está associada ao domínio quinase 
(kinase) cataliticamente ativo e adjacente a este, a região 
JH2 ou pseudoquinase (pseudokinase) é uma região en-
zimaticamente inativa, porém com funções regulatórias 
importantes. A presença do domínio JH2 diferencia as 
JAKs de outras proteínas quinases (5). Essa arquitetura 
dos domínios JH1 e JH2 é a marca das JAK e é por isso 
que recebem o nome de Janus quinase, em similaridade 
com o rei romano Janus que tem duas faces (2). A porção 
amino terminal contém o domínio SH2 (JH3 e JH4) e o 
domínio FERM (JH6 e JH7), que tem uma extensão de 300 
aminoácidos e está relacionado com as interações com os 
receptores de citocinas. Além disso, esse domínio se liga 
ao domínio kinase e regula positivamente a ação cata-
lítica (2). Mutações em cada uma dessas regiões podem 
levar a problemas distintos: um ponto único de mutação 
dentro do domínio JH2 está presente na maioria dos pa-
cientes com policitemia vera e mielofribrose idiopática (8).

FERM Pseudokinase KinaseSH2Amino 
terminal

Carboxi 
terminal

JH7 JH6 JH5 JH3 JH2 JH1
JH4

P P P P P

Fonte: adaptado de Yamaoka et al., 2004

Figura 1 - Esquema estrutural do grupo Janus Kinase (JAKs). Esse grupo compreende quatro quinases estruturalmente relacio-
nadas: JAK-1, JAK-2, JAK-3 e TYK-2. Sete regiões homólogas dos JAKs (JH) são identificadas: o domínio quinase (JH1), cataliticamente 
ativo, o domínio pseudoquinase (JH2), enzimaticamente inativo, o domínio SH2 (JH3, JH4) e o domínio FERM (JH6 e JH7), responsável 
por mediar a ligação das enzimas JAK ao receptor de citocina e regular a atividade da quinase.
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Mecanismos regulatórios das 
JAKs

O principal meio pelo qual as enzimas JAK exer-
cem o seu efeito é pela ativação das STAT. Essa es-
treita relação entre as duas proteínas é conhecidas 
como JAK-STAT (7). 

As enzimas JAK residem no citoplasma das cé-
lulas e estão intimamente associadas com a por-
ção próximal citoplasmática de uma variedade de 
receptores tipo 1 e 2 de citocinas. Essa associação 
pode ser de uma ou de mais JAKs. Após a estimu-
lação desses receptores pelas citocinas, ocorrem 

alterações conformacionais de sua porção citoplas-
mática, ocasionando na ativação das JAKs. Essas 
enzimas ativadas fosforilam o domínio intracelular 
do receptor de citocina criando pontos de ancora-
gem para proteínas sinalizadas, as STATs (5). Uma 
vez nos receptores, as STATs sofrem fosforilação 
pelas JAKs, se despreendem e translocam até o nú-
cleo onde se ligam à uma sequência específica de 
DNA e induz a transcrição (Figura 2) (9). Portanto, 
as enzimas do grupo JAK permitem que proteínas 
extracelulares, como as citocinas, transmitam si-
nais até o núcleo de células alvo para iniciar a res-
posta biológica específica (3,10).
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STATYP
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Figura 2 - Atuação das enzimas Janus Kinase (JAK), na ativação do receptor de citocinas. As citocinas se ligam ao receptor 
específico, associadas às enzimas JAK na sua porção citoplasmática. Isso ocasiona na dimerização do receptor e ativação dos JAK e 
consequente fosforilação do receptor, permitindo a ligação e fosforilação das proteínas transdutoras de sinal e ativadoras da trans-
crição (STAT, signal transducer and activator of transcription). A fosforilação do STAT, induz a sua dimerização e translocação para o 
núcleo, onde regula a transcripção de vários genes envolvidos no crescimento e sobrevivência celular.
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JAKs e a sinalização de 
citocinas

A efetividade da imunidade inata e adquirida requer 
sinalização funcional das enzimas JAK para a proteção 
contra infecções e surgimento de tumores (7). Sabe-se 
que mutações que ocasionam na ativação excessiva ou na 
falha da regulação da sinalização das enzimas JAK em 
humanos são responsáveis por doenças inflamatórias, 
imunodeficiências, leucemias, policitemia vera e outras 
desordens mieloproliferativas (11,12). 

A primeira evidência que as JAKs são cruciais na si-
nalização de citocinas foi observada por linhagens de 
células mutantes que respondiam pouco ao interferon 

(IFN) e que não possuíam a enzima TYK2. Após a corre-
ção da mutação a expressão de TYK2 foi normalizada e a 
sinalização ao IFN foi reestabelecida(13). No entanto, uma 
pesquisa mais recente identificou, que a TYK2 é essencial 
para a sinalização de IL-12, mas não de IFN- αβ, conforme 
havia sido demonstrado (14).

Atualmente sabe-se que as enzimas JAK são diferen-
temente ativadas em respostas à diversas citocinas que 
participam da patogênese da dermatite alérgica bem 
como do crescimento, sobrevivência, desenvolvimento, 
diferenciação e apoptose de uma variedade de células. 
Esses eventos celulares são críticos na hematopoiese, de-
senvolvimento do sistema imune, dimorfismo sexual e 
adipogênese (Figura 3) (10).
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Figura 3 - Grupos de receptores de citocinas que utilizam as enzimas Janus kinase (JAK) para sinalização. As citocinas são proteínas peque-
nas secretadas pelas células que produzem uma variedade de respostas como crescimento, desenvolvimento, diferenciação e ativação de 
diversas células, como as células do sistema imune. Elas produzem esse efeito biológico através da ligação à receptores da superfície celular. 
Diversos desses receptores dependem da associação e ativação das enzimas do grupo JAK para transmitir sinais ao núcleo e induzir altera-
ções celulares. Os receptores de citocinas podem ser agrupados de acordo com o tipo de JAK que é recrutado a esse complexo de receptor. 
Diversas citocinas envolvidas na alergia, inflamação e prurido se ligam a receptores que utilizam JAK-1. Por exemplo, IL-2 e IL-4 se ligaram 
à receptores que recrutam JAK-1 e JAK-3. IL-6 e IL-13 se ligam à receptores que utilizam JAK-1, JAK-2 e tirosina-quinase 2 (TYK-2) enquanto 
a IL-31 se ligam à receptores ativados por JAK-1 e JAK-2. Em contrast, diversas citocinas envolvidas na hematopoiese (eritropoietina) ou nas 
células de defesa da imunidade inata (IL-12 e IL-23) ativam receptores dependentes de pares de JAK-2/JAK-2 ou JAK-2/TYK-2.
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Diversas citocinas são dependentes da JAK1, in-
cluindo as que utilizam uma subunidade de recep-
tor compartilhada, denominada de cadeia γ (γc, γ 
chain), como as interleucinas (IL)-2, IL-4, IL-7, IL-9, 
IL-15 e IL-21 (2). Essas citocinas são também depen-
dentes de JAK3, que tem papel essencial na sinaliza-
ção de citocinas que utilizam receptores associados 
à γc (15). A JAK1 também é importante na sinali-
zação de citocinas que utilizam outra subunidade 
de receptor compartilhada gp130, como as IL-6, 
IL-11, IL-12, fator estimulador de colônia de granu-
lócitos (G-CSF, granulocyte colony-stimulating factor) 
e INF (2). Além disso, essa enzima participa da si-
nalização das citocinas pró-inflamatórias IL-2,IL-4, 
IL-6, IL-13 e IL-31; sendo esta última considerada 
uma das principais mediadoras do prurido em cães 
atópicos (3). A deficiência de JAK1, observada em 
camundongos knockout, ocasionou em imunodefici-
ência, devido à alteração no desenvolvimento dos 
linfócitos pela falta de sinalização de citocinas que 
utilizam essa enzima (16). Portanto, sabe-se que 
JAK1 participa substancialmente de distintas res-
postas biológicas de diversas citocinas importantes 
(5). A JAK2 tem papel fundamental na sinalização 
de citocinas com ação hormonal, como hormônio 
do crescimento (GH, growth hormone), prolactina, 
eritropoietina (EPO, erythropoietin), trombopoie-
tina, assim como na ação da família de citocinas 
que sinalizam através do receptor para IL-3 [IL-3, 
IL-5 e fator estimulador de colônia de granulócitos 
e macrófagos (GM-CSF, granulocyte-macrophage co-
lony-stimulating factor)(2). Não obstante participa da 
ação de citocinas que utilizam gp130 e alguns INFs. 
A deficiência de JAK-2, experimentalmente indu-
zida em camundongos, ocasionou em mortalidade 
fetal por deficiência na eritropoiese. Verificou-se 
por reconstituições experimentais, que JAK2 não é 
necessária para a produção de progenitores linfoi-
des, nem para sua diferenciação e amplificação (15). 
Algumas citocinas como IL-6, IL-10, IL-11, IL-19, IL-
20, IL-22 e interferon gama (INF-γ) são sinalizadas 
tanto por JAK1 como JAK2 (12).

A expressão de JAK3 é restrita às células da 
linhagem linfoide e mieloide. Essa enzima, as-
sim como JAK1, está implicada na sinalização de 
citocinas que utilizam a subunidade de receptor 
compartilhada, de cadeia γ (γc, γ chain), como as in-
terleucinas (IL)-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21 (2). 
Verificou-se que IL-7 é um potente estímulo para 
células B e T imaturas, sendo assim essencial para a 

expansão de progenitores de linfócitos (17,18). Por-
tanto, a JAK3 é essencial para o desenvolvimento 
das células linfoides.

TYK2 é essencial para a ativação de IL-12 e par-
ticipa da ativação de outras citocinas sinalizadas 
também por JAK1 e JAK2 (14).

Considerações finais
O conhecimento das vias de sinalização pelas 

enzimas do grupo JAK, bem como de sua estrutura 
e das interações intracelulares, permitem o desen-
volvimento de novas estratégias para o controle de 
doenças autoimunes, mieloproliferativas e alérgi-
cas. O foco dessas terapias está no desenvolvimento 
de inibidores específicos desse grupo enzimático. 
A verificação e confirmação da seletividade dessas 
drogas são essenciais para que possíveis efeitos co-
laterais sejam evitados.
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