
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR E BIOAGENTES 
PATOGÊNICOS 

 

 

PAULO HENRIQUE CAVALCANTI DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

A via de sinalização RANK-RANKL-OPG na dinâmica mitocondrial e switch de 

fibras no músculo esquelético 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2022  



PAULO HENRIQUE CAVALCANTI DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A via de sinalização RANK-RANKL-OPG na dinâmica mitocondrial e switch de 

fibras no músculo esquelético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2022 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Doutor em 

Ciências 

Área de concentração: Biologia Celular e 

Molecular 

Orientadora: Profª Drª Mariana Kiomy Osako 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer 

meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que 

citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araújo, Paulo Henrique Cavalcanti de. 

A via de sinalização RANK-RANKL-OPG na dinâmica mitocondrial e 

switch de fibras no músculo esquelético. Ribeirão Preto, 2022. 

137 p : il.; 30 cm 

Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto/USP. Área de concentração: Biologia Celular e Molecular. 

Orientador: Mariana Kiomy Osako 

1. Sistema RANK-RANKL-OPG. 2. Unidade osso-músculo. 3. Músculo 

esquelético. 4. Mitocôndria; 5. Switch de fibras. 



ARAUJO, P. H. C. A via de sinalização RANK-RANKL-OPG na dinâmica 

mitocondrial e switch de fibras no músculo esquelético. 2022. 137 p. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, 2022. 

 

 

 

 

Aprovado em:___________________________ 

 

 

Banca examinadora: 

 

Prof. Dr.: _______________________ Instituição:_____________________ 

Julgamento: ____________________ Assinatura: _____________________ 

 

Prof. Dr.: _______________________ Instituição:_____________________ 

Julgamento: ____________________ Assinatura: _____________________ 

 

Prof. Dr.: _______________________ Instituição:_____________________ 

Julgamento: ____________________ Assinatura: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedico este trabalho: 

Aos meus Pais, Paulo Gomes e Rosimere 

Cavalcanti, por me incentivarem a sempre 

lutar pelos meus sonhos. 

À minha esposa, Lays Trajano, pelo 

companheirismo e incentivo nos momentos 

mais importantes. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À Profa Drª Mariana Kiomy Osako, 

pela receptividade e confiança ao me aceitar em seu laboratório, por todos os 

ensinamentos profissionais e pessoais. Agradeço imensamente a todas experiências 

vividas ao longo desses seis anos, sempre buscando o melhor de cada um e 

proporcionando um ambiente de crescimento para todos e que foi essencial para o meu 

crescimento. 

Ao Departamento de Biologia Celular e Molecular, 

pela disponibilidade da infra-estrutura em laboratórios parceiros, permitiu a 

realização de diversas etapas do projeto. 

Ao corpo técnico, 

pelo apoio especializado e, especialmente à Silvia, Vani, Roberta, Tânia por 

serem extremamente solícitos mediante qualquer dúvida ou necessidade. 

À agência de fomento, 

Ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

Brasil, pela bolsa de estudo concedida para a realização deste trabalho, e à FAPESP, 

CAPES e FAEPA pelo suporte financeiro ao desenvolvimento de diversas etapas do 

projeto. 

À Profa Dra Luciane Alberici e Dr. Anderson Vulczak, 

Por aceitarem a colaboração com os experimentos bioquímicos de respiração 

tecidual e sempre contribuírem com discussões ricas que ajudaram a construir um novo 

olhar sobre nosso projeto. 

Aos amigos do RANKLab, 

Todos foram muito importantes, desde a primeira geração, quando crescemos 

juntos e dividimos momentos inesquecíveis dentro e fora do laboratório. Por todas as 

discussões, sanduíches e momentos de confraternização que nos unia ainda mais. De uma 

maneira especial, à Flávia e Ryerson, por termos formados o primeiro grupo de pós 

graduandos do laboratório e compartilhado tantas experiências durante este período, 

inúmeras risadas, viagens e conversas que levarei comigo para sempre. Agradeço também 

aos mais novos integrantes, à Madu e Júlia, que talvez nem imaginem o quanto foram 

importantes na minha formação como pessoa e profissional, com quem pude perceber que 

de fato, aprendemos algo quando conseguimos ensinar para alguém; por isso, espero ter 

contribuído um pouco na formação de vocês e estarei sempre torcendo e vibrando muito 

com cada conquista de vocês. Agradeço também à Bia, pela parceria em experimentos e 

conversas que deixaram ensinamentos que levarei comigo.  



 

 

Aos amigos do Taste Made, 

Felipe, Andréia, Luíz e Karol, que formaram nossa família em Ribeirão Preto e 

tornaram esse período na cidade muito mais divertido e leve. Com vocês pude aprender 

a enxergar a vida com outros olhos e entender que as experiências que vivemos e o que 

construímos como pessoa tem um valor incalculável. Muito obrigado por todo apoio ao 

longo desses anos, por todos os churrascos, jantares, viagens e confraternizações que 

pudemos fazer, não mudaria em nada o que fizemos. 

Aos grandes amigos da vida, 

De forma especial aqueles em Recife, Flávio, Diego, Igor, Lili, Mayra, Bianca, 

Erwelly, Débora, Mary, João, Leylla, Vinicius e Wadja que, apesar de estarem distantes 

fisicamente, agradeço imensamente pela amizade, apoio e momentos de descontração 

quando nos encontramos e que são fundamentais para tornar a vida mais leve e fácil. 

A minha segunda família, 

Paula, João, Eduardo, Orlando e Luana, que sempre me acolheram e incentivaram 

ao longo desses anos. Agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar bons 

momentos ao lado de vocês. 

Aos meus tios e primos, 

Rosa Maria, Fabriano, Felipe e Gustavo, que talvez nem imaginem o quanto o 

apoio e alegria nos nossos reencontros ajudou a me fortalecer nesse período longe. 

A minha família, 

por todo o incentivo de uma história que começou a ser construída ainda na 

infância e reforçada durante toda a vida, com a qual eu aprendi que o nosso maior bem é 

o que estudamos e aprendemos. Agradeço muito a toda dedicação de uma vida dos meus 

pais, Paulo e Rosimere, que sempre buscaram as melhores oportunidades e transmitiram 

ensinamentos que vão muito além do que podemos encontrar em qualquer sala de aula. 

Agradeço também ao meu irmão Pedro, com quem partilho vários sonhos, inclusive este. 

Apesar da distância física, a demonstração de apoio e alegria com cada pequena conquista 

foi essencial para continuar e realizar mais esse sonho com e por vocês. A nossa união é 

o combustível que alimenta a alma. 

A minha esposa, 

Lays Trajano, minha grande parceira, incentivadora, uma mulher de fibra com 

quem tenho muito orgulho em dividir todas as emoções, especialmente desta trajetória 

acadêmica, que iniciamos juntos na graduação e seguimos trilhando juntos na pós-

graduação. Seu apoio durante todos esses anos foi fundamental para que eu conseguisse 



seguir em frente e avançar em cada passo. Agradeço imensamente por dividir todas essas 

experiências com você, todos os dias aprendo algo novo e admiro muito sua determinação 

e capacidade de inspirar quem convive com você e sei que continuaremos firmes em 

busca dos nossos sonhos. Te amo! 

A Deus, 

energias positivas e orações que me mantiveram firmes nesta caminhada em que 

pude viver experiências incríveis e de grande aprendizado pessoal e profissional. 

 

A todos, 

que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento desse projeto.  



““Tudo que já foi, é o começo do que vai 

vir, toda a hora a gente está num cômpito” 

Grande Sertão: Veredas. 

Guimarães Rosa. 

 

 



RESUMO 

ARAÚJO, P.H.C. A via de sinalização RANK-RANKL-OPG na dinâmica 

mitocondrial e switch de fibras no músculo esquelético. 2022. Tese (Doutorado em 

Biologia Celular e Molecular) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2022. 

A unidade osso-músculo refere-se à interação mecânica entre o tecido ósseo e muscular 

e a intercomunicação através de fatores solúveis que regulam o metabolismo de ambos 

de forma recíproca. O sistema RANK-RANKL-OPG é classicamente descrito na ativação 

de osteoclastos, e RANKL e OPG são exemplos de osteocinas. Entretanto, a contribuição 

deste sistema na fibra muscular saudável ainda necessita de maiores elucidações. 

Recentemente, nosso grupo demonstrou o papel da sinalização RANK-RANKL no 

aumento do retículo mitocondrial, gasto energético e diferenciação de adipócitos bege. O 

tecido muscular esquelético apresenta altos níveis de expressão de RANK, que é 

fundamental para a regulação da atividade do retículo sarcoplasmático. Dessa forma, a 

hipótese deste trabalho é que a sinalização RANK-RANKL aumenta a biogênese 

mitocondrial e contribui para o a conversão das fibras para o perfil oxidativo. Os 

experimentos foram realizados em camundongos machos com 8 semanas de idade das 

linhagens C57BL/6J (selvagem), linhagem B6.129S4-Tnfrsf11b tm1Eac/J homozigoto 

knockout para proteína osteoprotegerina (OPG-/-) e heterozigotos para expressão de OPG 

(OPG+/-). Os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FMRP/USP (CONCEA nº 0069/2020). A linhagem de mioblastos C2C12 diferenciada 

em miotubos foi utilizada nos ensaios in vitro. O sóleo de animais OPG-/- apresentou 

elevadas taxas de consumo de oxigênio quando comparado ao tecido de animais OPG+/- 

que, por sua vez, também apresentou valores maiores em relação ao selvagem, indicando 

o efeito do aumento de RANKL circulante na capacidade de respiração muscular. 

Miotubos da linhagem C2C12 estimulados com RANKL demonstram maior expressão 

de marcadores mitocondriais como ATP sintase, Citrato sintase, NRF-2, MFN-2 e OPA-

1 quantificados por RT-qPCR, além de aumento do DNA mitocondrial, maior atividade 

de elementos responsivos a PPARs (PPRE) no ensaio de luciferase e aumento na 

marcação com Mitotracker®. O estímulo com RANKL induz a ativação das vias de 

sinalização ERK, p38 e CREB, que são associadas à adaptação metabólica, biogênese 

mitocondrial e metabolismo oxidativo. Miotubos estimulados com RANKL apresentaram 

maior capacidade respiratória de reserva (spare), sugerindo a potencial de adaptação 

dessas células ao aumento na demanda energética. A análise por RNA-Seq também 

demonstrou que miotubos estimulados com RANKL apresentam enriquecimento da via 



sinalização de ERK, assim como respostas envolvendo o remodelamento da matriz 

extracelular, homeostase da sinalização de cálcio e regulação de fatores de crescimento 

endotelial vascular, que são fundamentais na adaptação a atividades que aumentam a 

demanda metabólica. Camundongos selvagens que receberam infusão de RANKL 

também apresentaram aumento nas taxas de respiração do sóleo. As análises histológicas 

revelaram fibras com menor área seccional, aumento da marcação com SDH e na 

proporção de fibras do perfil IIa no gastrocnêmio. Imagens de microscopia eletrônica 

mostram o aumento no número de mitocôndrias. Os animais tratados com RANKL e 

submetidos a atividade física por 21 dias também apresentaram maior marcação de SDH 

nas fibras do gastrocnêmio comparado ao grupo não tratado e exercitado. Dessa forma, 

os resultados indicam que RANKL aumenta a biogênese mitocondrial e conversão dos 

tipos de fibras, proporcionando novas abordagens sobre a comunicação osso-músculo em 

um contexto de tecido saudável. 

Palavras-chave: Sistema RANK-RANKL-OPG. Unidade osso-músculo. Músculo 

esquelético. Mitocôndria, Switch de fibras.  

  



ABSTRACT 

ARAÚJO, P.H.C RANK-RANKL-OPG signaling in mitochondrial biogenesis and 

fiber switch in skeletal muscle. 2022. Tese (Doutorado em Biologia Celular e 

Molecular) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2022. 

The operational unit bone-muscle refers to the mechanical interaction between bone and 

muscle and the communication via soluble factors that reciprocally regulate their 

metabolism. RANK-RANKL-OPG system is classically described on osteoclast 

activation, and RANKL (receptor activator of NFB ligand) and OPG (osteoprotegerin) 

are examples of osteokynes. However, the contribution of this system in healthy skeletal 

muscle fiber is unclear. Recently, our group described the role of RANK-RANKL 

activation in increasing mitochondrial reticulum, energy expenditure, and beige adipocyte 

differentiation. Skeletal muscle shows high levels of RANK expression, which is 

fundamental to sarcoplasmic reticulum activity. Thus, we hypothesize that RANK-

RANKL signaling improves mitochondrial biogenesis and contributes to skeletal muscle 

fiber switch to an oxidative profile. The experiments were performed in 8-week-old male 

mice of C57BL/6J strain (wild-type), B6.129S4-Tnfrsf11b tm1Eac/J homozygous 

knockout to osteoprotegerin (OPG-/-), and heterozygous to osteoprotegerin expression 

(OPG-/-). All in vivo experiments were approved by Ethical Principles in Animal Research 

(CONCEA nº 0069/2020). C2C12 myoblast lineage differentiated into myotubes was 

used in vitro assays. Soleus of OPG-/- mice showed higher oxygen consumption rates than 

the OPG+/- group, which, in turn, also showed higher values than WT group, indicating 

the effect of high serum level of RANKL on skeletal muscle respiratory capacity. 

Myotubes from C2C12 lineage stimulated with RANKL presented higher expression of 

mitochondrial markers such as ATP synthase, Citrate synthase, NRF-2, MFN-2, and 

OPA-1 quantified by RT-qPCR, in addition to the increase of mitochondrial DNA, higher 

activity of responsive element of PPARs (PPRE) and Mitotracker® staining. RANKL 

stimuli activate ERK, p38, and CREB signaling pathways associated with metabolic 

adaptation, mitochondrial biogenesis, and oxidative metabolism. Myotubes stimulated 

with RANKL showed high spare respiratory capacity, and RNA-seq analysis also 

demonstrated that RANKL stimuli promote the enrichment of ERK signaling pathways, 

responses related to extracellular matrix remodeling, calcium signaling homeostasis, and 

regulation of vascular endothelial growth factors, which are fundamental in adapting to 

activities that increase metabolic demand. Soleus from WT mice treated with RANKL 

showed a higher oxygen consumption rate. Cross-section area analysis revealed muscle 



fiber with smaller diameter, higher SDH staining, and type IIa fiber proportion on 

gastrocnemius. Electron microscopy images revealed the increase of mitochondria 

number per area. Mice treated with RANKL and submitted to physical activity for 21 

days showed higher SDH staining on gastrocnemius fibers compared to the non-treated 

and exercised group. In summary, these data indicate that RANKL improves 

mitochondrial biogenesis and fiber switch to an oxidative profile and provides new 

insights in bone-muscle communication in the healthy muscle fiber. 

Keywords: RANK-RANK-OPG system. Bone-muscle unit. Skeletal muscle. 

Mitochondria, Fiber switch. 

 

  



 


