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RESUMO 

Silvestre JGO. Papel do MuRF1 e MuRF2 sobre aspectos estruturais e 
funcionais de mioblastos e fibroblastos musculares esqueléticos. [tese 
(Doutorado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 

 
No início dos anos 2000 surgiram os primeiros estudos descrevendo as 
proteínas MuRF1 e MuRF2, mostrando seus importantes papéis na 
estabilidade de proteínas da estrutura muscular, como por exemplo, a Titina, 
em microtúbulos estáveis e em filamentos intermediários, além de 
desempenharem a função de E3 ligase contribuindo para ubiquitinação de 
proteínas que devem ser degradadas. Nesse trabalho, nosso objetivo foi 
verificar o papel de MuRF1 e MuRF2 na diferenciação de células com potencial 
miogênico, além de caracterizar seu possível papel em uma população celular 
presente no nicho miogênico, os fibroblastos. Para isso utilizamos inicialmente, 
animais duplo nocautes para MuRF1 e MuRF2 (dKO MuRF1/2) e verificamos, 
através de análises histológicas, o processo de regeneração 28 dias após a 
injeção de cardiotoxina (CTX) no tibial anterior. Posteriormente, através de 
análises in vitro, realizamos o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 utilizando 
RNAs de interferência e verificamos a capacidade de diferenciação de células 
miogênicas. Nossos resultados sugerem um importante papel de MuRF1 e 
MuRF2 na regeneração, visto que os animais dKO MuRF1/2 apresentaram 
coloração e marcação positiva para marcadores adipogênicos, 28 dias após a 
CTX. Além disso, as análises in vitro sugerem que MuRF1 e MuRF2 sejam 
importantes na determinação do destino de diferenciação de células com 
potencial miogênico, onde o silenciamento com RNAis causou uma queda na 
formação de miotubos e um aumento em marcadores adipogênicos. 
Posteriormente, após identificarmos essas E3 ligases em fibroblastos 
provenientes de cultura muscular esquelética, o silenciamento genético de 
MuRF1 e MuRF2 prejudicou o processo de migração de fibroblastos em ensaio 
de fechamento de ferida. Esses resultados realçam a importância de MuRF1 e 
MuRF2 na diferenciação miogênica além de sugerir um importante papel para a 
formação correta do citoesqueleto durante a migração celular. 

 
Palavras-chave: Músculo Esquelético. E3 ligases. Mioblastos. Fibroblastos.   



 
 

ABSTRACT 

Silvestre JGO. Role of MuRF1 and MuRF2 on functional and structural aspects 
of myoblasts and fibroblasts skeletal muscle cells. [Ph.D thesis (Science 
Morphofunctional)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo; 2016. 
 
The muscle specific RING finger (MuRF) family has been proposed to perform 
as a linker for myofibril machinery, including titin with microtubules, intermediate 
filaments and also by acting as an Atrogene during muscle wasting. In the 
present study our aim was to verify the role of MuRF1 and MuRF2 during the 
myogenic differentiation of skeletal muscle and its role on skeletal muscle 
fibroblasts. Initially, we used MuRF1 and MuRF2 double knockout mice (dKO 
MuRF1/2) and submitted then to cardiotoxin injection (CTX). After that, we 
analyzed the regenerative process through histological procedure. Next, using 
in vitro analyzes, we silenced MuRF1 and MuRF2 expression by siRNA and 
seeking for myogenic differentiation capacity. Our results suggest that dKO 
MuRF1/2 caused an important impairment on skeletal muscle regeneration, 
because 28 days after CTX the skeletal muscle showed positive staining to 
white adipocytes. Moreover, siRNA on myogenic primary cultures showed that 
MuRF1 and MuRF2 play an important role in determining the fate decision 
between adipogenic and myogenic differentiation. The silencing using MuRF1 
and MuRF2 siRNA impaired myotube formation and increase the expression of 
adipogenic markers. Another interesting finding was that skeletal muscle 
fibroblasts can express MuRF1 and MuRF2, and its silencing by siRNA impairs 
the migration capacity of fibroblasts. These results demonstrate the importance 
of MuRF1 and MuRF2 during myogenic differentiation of skeletal muscle and an 
important role at intracellular coordination of stress fiber formation of skeletal 
muscle fibroblasts. 

 

Keywords: Skeletal Muscle. E3 ligases. Myoblasts. Fibroblasts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Células satélite e o músculo esquelético. 

 

O músculo esquelético é o tecido de maior abundância entre os 

vertebrados. O seu desenvolvimento acontece em estágios sobrepostos(1). 

Atualmente é bem descrita a origem da maior parte dos músculos esqueléticos, 

originados a partir de progenitores presentes nos somitos(1, 2). 

São conhecidas duas fases na formação do tecido muscular esquelético 

durante o desenvolvimento embrionário, sendo a primeira fase, denominada 

fase proliferativa, e que tem como característica a multiplicação dos mioblastos, 

que são células precursoras musculares, através de divisão mitótica(3) (Fig. 1). 

Nessa fase, a maioria das células expressam Pax7, sendo caracterizadas 

como células ativas e em fase de proliferação(4). A segunda fase, chamada de 

diferenciação, ocorre quando os mioblastos fundem-se em pequenas células 

multinucleadas conhecidas como miotubos primários. Nesse estágio, grande 

parte das células aumentam a expressão de MyoD, onde é possível encontrar 

também células expressando somente MyoD ou em conjunto com 

Miogenina(4). Então, ocorre um aumento no comprimento dos miotubos pela 

fusão de mais mioblastos em sua porção final, gerando os chamados miotubos 

secundários(3) onde podem ser identificadas menos células que expressam 

somente MyoD e são encontradas mais células expressando Miogenina em 

conjunto com MyoD, ou somente Miogenina. Além disso, nessa fase ainda 

existem células que expressam Pax7 (aproximadamente 20%), tendo como 

características a não expressão de Miogenina e MyoD, caracterizando essas 
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células positivas para Pax7 em um estado quiescente(4). Posteriormente, os 

miotubos secundários começam a se maturar com os núcleos sendo forçados 

para a periferia à medida que o interior da fibra vai sendo preenchido com as 

proteínas contráteis, dando origem a fibra muscular madura(3) (Fig. 1). 

 

 

Figura 1 - Fases do desenvolvimento de células miogênicas. Ilustração indicando 
as 4 fases compostas da fase proliferativa, fase de diferenciação em miotubos primários, 
miotubos secundários e célula muscular madura.  
Fonte: http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap09/lecture1.html (5) 

 

 

O tecido muscular adulto é composto então por células alongadas e 

multinucleadas, com 10 a 100 micrômetros de diâmetro, podendo alcançar 

vários centímetros de comprimento. Estas células possuem núcleos localizados 

na periferia, junto à membrana plasmática. Seu citoplasma é preenchido por 

filamentos proteicos dispostos longitudinalmente, chamados de Miofibrilas. As 

miofibrilas são formadas principalmente por proteínas denominadas actina e 

miosina, sendo essas proteínas que conferem capacidade contrátil ao músculo 

esquelético(3, 6) (Fig. 2). 

Quando visto  ao microscópio óptico, o tecido muscular esquelético 

apresenta estriações transversais, com alternância de faixas claras e escuras. 
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Essa característica foi usada pra nomear a banda A (escura ou anisotrópica) e 

a banda I (clara ou isotrópica). No centro da banda I é possível encontrar uma 

faixa transversal chamada de linha Z e no centro da banda A é possível 

encontrar a linha M, circundada pela banda H. Essas estriações aparecem pelo 

fato de existir a repetição de unidades iguais, denominadas Sarcômeros(6). Os 

sarcômeros são conhecidos como a unidade funcional do músculo, sendo que 

vários sarcômeros conectados em série formam grandes miofibrilas(7) (Fig. 3). 

 

 

Figura 2 - Tecido Muscular Adulto. Ilustração de um tecido muscular adulto 
destacando as fibras musculares compostas por núcleos localizados na periferia e 
recoberta por diferentes camadas de tecido conjuntivo. 
Fonte: http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap09/lecture1.html(5) 

 

No microscópio eletrônico é possível notar a presença de filamentos 

finos de Actina e grossos de Miosina. Estes filamentos são dispostos 

longitudinalmente nas miofibrilas, organizados de uma forma simétrica e 

paralela. A partir da linha Z, partem os filamentos de Actina até a borda externa 

da banda H. Já os filamentos de Miosina ocupam a região central do 
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sarcômero. Dessa forma, a banda I é composta somente por filamentos de 

actina, a banda A é composta por actina e miosina e a banda H, somente por 

filamentos de Miosina A cabeça da Miosina se liga no filamento de Actina, 

tracionando-o em direção à linha M, no centro do sarcômero, produzindo força 

ativa com o encurtamento do sarcômero(8). 

A manutenção da estrutura de filamentos proteicos é feita por algumas 

proteínas essenciais como a Titina. A Titina é uma grande proteína 

intrasarcomérica (2500 kDa) que abrange o sistema miofibrilar. Sua região N-

terminal está integrada na linha Z, enquanto a região C-terminal está localizada 

na linha M. Essa proteína tem como característica principal formar uma rede 

elástica que ancora os filamentos de miosina das linhas Z e possui porções 

semelhantes a molas que se encontram adjacentes aos filamentos de actina, 

ajudando a estabilizar o filamento de miosina, sendo essa característica que 

impede o alongamento excessivo do sarcômero(9). Além disso, a Titina se 

associa a numerosas moléculas, entre elas as proteínas Muscle RING Finger 

(MuRFs)(10, 11). 

 

Figura 3 - Sarcômero. Ilustração esquematizando o Sarcômero, as Bandas I e A, a 
Linha M e Z e a proteína sarcomérica Titina. Fonte: (12). 
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Outra proteína que participa da estrutura muscular e deve ser destacada 

é a Miomesina. Essa proteína é de extrema importância para a manutenção da 

rede que ancora as miofibrilas, pois ela se utiliza de alfa-hélices como 

elastômeros que permitem o músculo ser elástico e extensível(13). 

Dentre as principais características do músculo esquelético adulto está a 

sua capacidade adaptativa, o que inclui sua capacidade de regeneração e 

alteração de massa frente alterações na demanda mecânica, podendo 

ocasionar atrofia ou hipertrofia do tecido. Essa alta plasticidade é possível 

graças a uma população de células conhecida como células satélite(14-17). 

Em 1961, Mauro descreveu as células satélites como células 

mononucleares, que são encontradas entre a lâmina basal e a membrana 

plasmática das fibras musculares multinucleadas (14). Posteriormente, essas 

células foram caracterizadas pelo seu estado quiescente(18) (Fig. 4). Por outro 

lado, após alguns estímulos, como lesão no tecido muscular, elas são ativadas 

e iniciam a entrada no ciclo celular após a indução de alguns fatores como 

óxido nítrico(19), e o fator de necrose tumoral alfa (TNFα)(20). Após a ativação, 

a via p38α/Proteínas quinases ativadas por mitógenos beta (βMAPK) é 

estimulada, permitindo a indução da expressão de Pax7 e MyoD, que inicia a 

proliferação das células satélites(18, 21). Posteriormente, ocorre uma 

diminuição na expressão de Pax7 e MyoD, com aumento na expressão de 

Miogenina(4)(Fig. 4). 

Além disso, mais recentemente, estudos têm mostrado que outros tipos 

celulares, como células tronco(15) e pericitos(22), são também capazes de 

diferenciar-se em tecido muscular. Por exemplo, células denominadas como 

Side Population (SP), caracterizadas pela expressão de Sca1(23), são 
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conhecidas pela sua capacidade progenitora, sendo encontradas em tecidos 

adultos como músculo esquelético e medula óssea. Após a lesão, essas 

células se proliferam participando do processo regenerativo do músculo 

esquelético(24). Já os Pericitos, conhecidos como progenitores associados a 

vasos e que apresentam potencial miogênico, são encontrados intimamente 

associado a vasculatura da fibra muscular e apresentam marcação positiva 

para CD44(25). Estudos tem mostrado sua ativação e participação do processo 

regenerativo de células musculares (25, 26). No entanto, essas subpopulações 

podem contribuir também com a revascularização do tecido(27), com a 

formação de fibrose (28, 29), bem como para o aparecimento células ectópicas 

durante o processo de regeneração, como por exemplo o surgimento de 

células com fenótipo adipogênico (26), 

 

 

 

Figura 4 - Populações celulares no tecido muscular. Ilustração indicando 
diferentes tipos de células encontradas no tecido muscular. Fonte: (30). 
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1.2  Fibroblastos. 

 

A regeneração do tecido muscular esquelético é caracterizada como um 

processo complexo, envolvendo a ativação de um grande número de respostas 

intracelulares(31, 32). Como dito anteriormente, a literatura tem mostrado que a 

regeneração depende da atividade das células satélites, reparando o tecido 

após processos de injúria, recuperando sua função (Fig. 5). Entretanto, as 

células denominadas como Fibroblastos também desempenham um papel 

importante, visto que são responsáveis pela produção e manutenção da matriz 

extracelular (MEC). Essa matriz atua como um esqueleto para as células 

musculares, além de transmitir força de tracionamento e garantem proteção 

contra traumas mecânicos. Nesse sentido, Davis e colaboradores(33) 

mostraram recentemente que a completa regeneração é dependente do 

remodelamento/composição da MEC. Por outro lado, o excesso de MEC é 

capaz de prejudicar a função muscular e atrapalhar a regeneração do músculo 

esquelético(3, 34). 

Os Fibroblastos são classificados como as células mais importantes do 

tecido conjuntivo, tendo como principal função a manutenção da integridade do 

tecido conjuntivo(6), sendo responsáveis pela produção de colágeno, fibras 

elásticas e reticulares(9, 35), fibronectina, glicosaminoglicanas e proteases 

responsáveis pela limpeza e remodelamento da célula(36). Durante o 

crescimento ativo, como em reparo de feridas, o material da matriz extracelular 

é produzido e para isso os fibroblastos entram em um estado ativo onde seu 

citoplasma fica mais extenso. Outra característica importante dos fibroblastos é 

a migração, onde as células exercem forças tracionais sobre a matriz 
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extracelular(37). A partir da influência de alguns fatores de crescimento, como 

o fator de crescimento transformador beta 1 (TGF-β1), os fibroblastos se 

diferenciam em Miofibroblastos. Além disso, TGF-β1 induz a expressão da α-

actina (actina de músculo liso) em Miofibroblastos(9). 

 

Figura 5 - Fibroblastos e a regeneração muscular. Ilustração representando o 
processo de regeneração do tecido muscular e a importância de fibroblastos durante 
esse processo.Fonte: (32). 

 

O miofibroblasto também é uma célula do tecido conjuntivo, tendo como 

característica a presença de feixes de filamentos de actina com proteínas 

motoras da actina associadas à miosina do tipo não muscular. Esses feixes 

atravessam o citoplasma da célula, terminando no lado oposto da membrana 

plasmática. Então, elas se fixam formando uma junção de ancoragem entre a 

célula e a membrana extracelular, semelhante a um ponto de adesão focal, 

encontrado em células epiteliais, permitindo a contração dos feixes de 

actina(9). 

A migração é um processo vital em diferentes situações, como por 

exemplo, durante a embriogênese, durante o fechamento de ferida, em 
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respostas imunes e no desenvolvimento de tecidos(38-40). O processo de 

migração pode ser entendido como um processo repetitivo de múltiplos passos. 

Inicia-se quando ocorre a formação de pólos espaciais na célula e, então, a 

extensão de protrusões em sua membrana na direção do movimento. Essas 

novas protrusões se estabilizam por meio de fortes adesões ao substrato 

próximo a célula, e iniciam mecanismos de contrações que geram movimento. 

Além disso, promovem a retração da parte posterior da célula, permitindo 

assim seu movimento(38-40). Cada passo desse processo passa diretamente 

pela montagem, desmontagem e reorganização dos filamentos de actina, que 

são mediados por membros das famílias de GTPases Rho(41, 42). 

Ainda nesse sentido, trabalhos recentes mostram a importância do 

correto arranjo do citoesqueleto para a migração de fibroblastos. Rahman e 

colaboradores(43) demonstraram a importância da fosforilação de Akt para a 

formação dos filamentos de actina na borda de fibroblastos em processo de 

migração. Em 2013, Veland e colaboradores demonstram também a 

importância da via Wnt no controle da organização do citoesqueleto(44). 

Atualmente, poucos estudos têm focado em vias catabólicas, como por 

exemplo, no sistema Ubiquitina Proteassoma, e suas implicações nas 

atividades funcionais de fibroblastos(45-47), tornando, portanto, as vias 

catabólicas promissores candidatos ao controle das atividades funcionais de 

fibroblastos. 

 

1.3 O Processo de atrofia do músculo esquelético. 
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Como dito anteriormente, o músculo esquelético é a estrutura geradora 

de força do corpo, sendo invariavelmente desafiada por diferentes tipos de 

estresse, como calor, estresse oxidativo e o estresse mecânico(48). Além 

disso, o processo de reparo e regeneração do tecido muscular esquelético 

passa diretamente pela diferenciação das células citadas acima, conhecidas 

como células satélites (14-17). Dessa forma, para que ocorra o correto 

remodelamento do tecido, é necessário que ocorra a destruição e a síntese das 

proteínas que compõe o tecido a ser regenerado(48). 

O "turnover" de proteínas é um processo de fundamental importância, 

onde todas as proteínas intracelulares e muitas proteínas extracelulares devem 

ser hidrolisadas para os aminoácidos que as constituem e, posteriormente, 

substituídas através da síntese de proteínas(49).   

As células dos mamíferos possuem alguns sistemas proteolíticos 

responsáveis pelo processo de degradação, além de utilizarem diversos 

mecanismos regulatórios que garantem a alta seletividade da proteólise, 

prevenindo a quebra excessiva dos constituintes celulares(49) (Fig. 6). 
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Figura 6 - Substratos das diferentes vias proteolíticas em células de mamíferos. 
Adaptado de (49). 

 

A degradação de proteínas musculares esqueléticas pode ocorrer 

através de diferentes formas. Aqui serão destacadas duas das principais vias 

proteolíticas: O sistema proteolítico lisossomal e o sistema ubiqutina-

proteassoma(50). 

O sistema proteolítico lisossomal é muito estudado por estar presente 

em praticamente todas as células do corpo (48), sendo conhecido pelas 

proteases intralisossomais (as catepsinas B, C, D, H, L entre outras), que 

possuem o papel de degradar proteínas exógenas endocitadas, proteínas de 

membrana e glicoproteínas(49, 51). 

A via proteolítica proteassomal, é muito bem conhecida por participar de 

forma importante no processo atrófico, atuando diretamente na fibra 

muscular(52). Todas as proteínas que precisam ser degradadas pelo 

proteassoma precisam ser inicialmente ligadas covalentemente a um peptídeo 



28 

 

 

de 76 aminoácidos chamado ubiquitina (Ub). Essa ubiquitinação ocorre em 

etapas envolvendo 3 enzimas: E1 (enzimas ativadoras da ubiquitina), E2 

(enzimas carreadoras da ubiquitina ativada) e E3 (ubiquitina-ligases). As E3 

são responsáveis pela especificidade da ubiquitinação, reconhecendo 

determinado substrato e transferindo o conjugado ubiquitina para resíduos de 

lisina na proteína alvo. A proteína marcada é então degradada no complexo 

26S do proteassoma(53) (Fig. 7). 

 

Figura 7 - Sistema Ubiquitina Proteassoma. Esquema ilustrando os componentes 
do sistema Ubiquitina Proteassoma. Fonte: (54). 

 

1.4 As E3 ligases MuRF1 e MuRF2. 

 

No início dos anos 2000, foram descobertas novas E3 ligases com 

expressão restrita ao tecido muscular. Essas E3 ligases foram descritas 

inicialmente como MuRFs(55) sendo posteriormente classificadas em 

MuRF1(10, 11), MuRF2(11, 56, 57) e MuRF3(11). Nesse sentido, MuRF1 foi 

caracterizada como importante para estabilização da proteína presente na linha 

M, a Titina(10, 11), além de ter sua expressão aumentada durante processos 
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atróficos(58). Em relação ao MuRF2, os estudos sugerem sua ligação com 

microtubulos estáveis e também com proteínas na região da linha M(11, 56, 

57), além de participar do processo atrófico como E3 ligases e sendo 

necessários, por exemplo, para formação de auto-fagossomos(59). Outro dado 

importante descrito inicialmente é que o silenciamento da expressão de MuRF1 

e MuRF2 perturba a estrutura dos microtúbulos e de filamentos intermediários 

prejudicando assim a diferenciação muscular, atrasando, por exemplo, a fusão 

e a miofibrilogênese(56, 57). Além disso, foi descrito que MuRF1(60) e 

MuRF2(57) estão presentes no núcleo celular, indicando possíveis funções 

além da manutenção da estabilidade e da atividade como E3 ligase. 

Dados não publicados de outro estudo em andamento do nosso grupo 

mostram que camundongos duplo Knock out para MuRF1 e MuRF2 (dKO-

MuRF1/2) possuem capacidade regenerativa muscular esquelética 

extremamente deficiente, com comprometimento de células miogênicas, 

indicando que MuRFs podem ter um importante papel em proliferação e 

diferenciação celular. Além disso, nesse outro estudo foi observado que 

músculos em regeneração de camundongos dKO-MuRF1/2 possuem aspectos 

histológicos semelhantes a adipócitos brancos, levantando a possibilidade de 

MuRFs desempenharem um papel importante na diferenciação miogênica. 

 

1.5 Objetivos. 

 

1) O primeiro objetivo deste trabalho foi identificar o papel de MuRF1 e 

MuRF2 durante o processo de diferenciação de células miogênicas.  
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2) O segundo objetivo foi determinar a função dessas E3 ligases em 

Fibroblastos de músculos esqueléticos. 

 

 

  



31 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Animais e procedimentos experimentais. 

 

Todos os procedimentos experimentais usados nesse estudo estão de 

acordo com as normas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) (#151/11) 

Camundongos machos C57BL/6 (~8 semanas, 30 ± 3 g, n=40) foram 

divididos aleatoriamente em diferentes grupos. Os camundongos foram 

mantidos em regime de claro/escuro de 12 horas/ 12 horas, no Biotério do 

Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP 

(ICBIII/USP), com ração e água “ad libitum”.  

 

2.2 Grupos experimentais. 

 

Os camundongos foram divididos nos seguintes grupos: 

 Controle (n=4) 

 Lesão (n=4) 

 Duplo knock out para MuRF1/2 (dKO-MuRF1/2) (n=4) 

 Duplo knock out para MuRF1/2 (dKO-MuRF1/2) + Lesão (n=4) 

 

Os animais knock out(KO) foram disponibilizados pelo Dr. Siegfried 

Labeit (Universitätsmedizin Mannheim – UMM, Mannheim, Alemanha)(61) com 

quem já possuímos colaborações. O músculo tibial anterior foi injetado com 
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cardiotoxina (CTX) 4 injeções de 5 µl de uma solução a 10 µM feita em salina) 

em injeções distribuídas igualmente no comprimento longitudinal do músculo 

da pata esquerda. Antes das injeções, os animais foram anestesiados, o 

músculo foi cirurgicamente exposto e as injeções de CTX foram feitas com 

extremo cuidado para distribuir a toxina de forma homogênea(62, 63). A pata 

contralateral foi injetada com salina, que já é conhecida por não promover 

alterações histológicas (dados não mostrados). Após as injeções, as feridas 

foram fechadas com fios de poliamida, e os animais foram mantidos de 6-8 

horas em uma placa aquecida (37 °C) para evitar hipotermia. Posteriormente, 

os animais se recuperaram por 28 dias. 

Após os 28 dias, os animais foram submetidos a eutanásia por 

deslocamento cervical, o músculo tibial anterior foi removido, pesado e 

congelado imediatamente em isopentano e armazenado em nitrogênio líquido. 

Os músculos congelados foram cortados em sessões seriadas transversais de 

10 µm, utilizando um criostato Leica (Leica Biosystems, Nussloch, Germany 

#CM1850UV).  

 

2.3 Coloração com Oil-red-O para gotículas de lipídeos. 

 

A presença de adipócitos brancos no tecido muscular foi determinada 

por coloração com Oil-red-O. As lâminas com os cortes dos tecidos foram 

fixadas em acetona por 10 minutos a -20 °C, lavadas em água deionizada e 

secas em temperatura ambiente. Posteriormente, o tecido foi incubado com a 

solução corante Oil-red-O por 15 minutos, contra corados com hematoxilina 

(pH 4) e lavados em água deionizada.  
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2.4 Cultura primária de células musculares - células miogênicas. 

 

Células musculares foram isoladas das patas dos membros inferiores de 

camundongos FVB selvagens com aproximadamente 2 meses de idade. 

Resumidamente, os músculos foram dissecados e picados em solução com 

PBS gelado. Os tecidos foram então colocados em suspensão em 15 ml de 

meio de cultura Dulbecco Modified Eagle Medium High Glucose (DMEM) 

(Sigma #D5648) com antibióticos penicilina e estreptomicina a 1%, juntamente 

com 0,2% de colagenase IA (Sigma #C9891-1G) e incubados por 45-60 

minutos a 37 °C com agitação (165 RPM). Após centrifugação (400 x G, por 30 

minutos a 4 °C) os pellets foram ressuspendidos em 15 ml de 

DMEM+Colagenase IA + 0,25% de tripsina (Gibco #27250-018), incubados a 

37 °C por 15 min. com agitação (165 RPM). Após centrifugação (400 x G, por 

30 minutos a 4 °C) os pellets foram ressuspendidos em DMEM suplementado 

com 20% de soro fetal bovino (FBS Gibco #12657-029), filtrado através de 

cellstrainers (BD Falcon #352360), e foram plaqueadas em garrafas de 75 cm² 

e incubados a 37 °C com 5% de CO2 por 40 minutos. Esse procedimento é 

utilizado para separar fibroblastos das células com potencial miogênico(64). 

Após pre-plating de 40 minutos, o sobrenadante foi plaqueado em placas de 24 

poços, previamente recobertas com MatrigelTM (Matrigel Matrix Growth Factor 

Reduced; BD Biosciences #354230) incubadas em estufa úmida mantida a 37 ° 

com 5% de CO2, sendo mantidas como a cultura de células miogênicas. 
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2.5 Cultura de fibroblastos. 

 

As células aderidas durante os 40 minutos de pre-plating (citado acima) 

foram mantidas por 4 dias com DMEM suplementado com 10% de FBS, onde 

foram destacadas das garrafas com 0,25% de tripsina e plaqueadas 

novamente em novas garrafas em uma proporção de 1:5. Essas células foram 

mantidas e utilizadas para todos os procedimentos na terceira passagem. Os 

fibroblastos provenientes de cultura primária de células cardíacas foram 

gentilmente cedidos pela Profª. Dra. Maria Luiza Morais Barreto Chaves. Essas 

células foram mantidas em DMEM suplementado com 10% de FBS até o 

momento da análise. Os fibroblastos provenientes da linhagem MEF, foram 

gentilmente cedidos pelo Prof. Dr. Julio Cesar Baptista Ferreira. Essas células 

também foram mantidas com DMEM suplementado com 10% de FBS até o 

momento das análises. Todos os fibroblastos foram mantidos incubados em 

estufa úmida, a 37 °C com 5% de CO2 

 

2.6 Transfecção com RNAi - células miogênicas. 

 

As células miogênicas foram transfectadas no momento que seria 

induzido o início da diferenciação (aproximadamente 80% de confluência). Para 

isso, utilizamos o agente transfectante siPORTtm NeoFXtm transfection agent 

(AM4511 Ambion) segundos as normas do fabricante. Resumidamente, o 

agente transfectante é diluído em Opti-MEM (Gibco # 22600050) e incubado 

por 10 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente os RNAs de 
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interferência são diluídos na solução de Opti-MEM + agente transfectante e 

incubados a temperatura ambiente por 10 minutos.  

Inicialmente para padronização da transfecção dos RNAs de 

interferência, foram utilizados 30 nM de RNA de interferência para MuRF1 

(RNAi MuRF1), MuRF2 (RNAi MuRF2) (sc-149717, Santa Cruz e cat. 

#4390771 Ambion, respectivamente) e 15 nM de cada oligo nas células 

duplamente silenciadas. Na padronização, também utilizamos 30 nM de RNAi 

Scrambled (Control siRNA SC-37007). A transfecção foi mantida por 12 horas e 

após a remoção do meio Opti-MEM com agente transfectante e RNAis, as 

células foram incubadas com meio para induzir a diferenciação em miotubos 

utilizando DMEM suplementado com 2% de soro de cavalo (2% HS) (Gibco 

#16050) até completar 48 horas de diferenciação (Fig. 11a). Posteriormente, o 

início do silenciamento foi alterado para aproximadamente 50% de confluência 

ou 72 horas após o início da cultura. Além disso, a concentração das células 

silenciadas para MuRF1 e MuRF2 (RNAi MuRF1/2) foi alterada para 30 nM 

(Fig. 11e). Dessa forma os grupos analisados foram:  

 Controle (Veículo); 

 RNA de interferência para MuRF1 (RNAi MuRF1); 

 RNA de interferência para MuRF2 (RNAi MuRF2); 

 RNA de interferência para MuRF1 e MuRF2 (RNAi MuRF1/2); 

 

2.7 Transfecção com RNAi – fibroblastos. 

 

Na terceira passagem, após atingirem 85-95% de confluências, os 

fibroblastos foram transfectados com 30 nM de RNAi da mesma forma como 
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descrito no item acima. Após 12 horas, o RNAi foi removido, e as células foram 

mantidas com DMEM suplementado com 10% de FBS até o momento das 

análises específicas. 

 

2.8 Índice de fusão de miotubos em mioblastos. 

O índice de fusão foi calculado como a razão pelo número de núcleos 

dentro dos miotubos/número total de núcleos x 100, dois dias após a 

diferenciação. O número de núcleos foi estimado pela média de núcleos 

contados em 20 campos independentes, escolhidos aleatoriamente. Um 

miotubo foi definido pela presença de no mínimo três núcleos dentro de uma 

membrana contínua. 

 

O Ensaio de fechamento de ferida foi seguido de acordo com um 

protocolo previamente descrito(65). A ferida foi criada 12 horas após a 

transfecção com siRNA através de uma ponteira estéril de 200 µl, promovendo 

um corte na monocamada de fibroblastos. A migração celular na área vazia foi 

monitorada através de uma curva de tempo usando microscópio de contraste 

de fase e a migração foi medida com a diminuição da área do corte sobre o 

tempo (percentual em relação ao corte inicial=100%). Para esse experimento 

cada ensaio contou com N=4. O ensaio foi repetido pelo menos 3 vezes. 

 

2.9 Ensaio de fechamento de ferida em fibroblastos. 

 

O Ensaio de fechamento de ferida foi seguido de acordo com um 

protocolo previamente descrito(65). A ferida foi criada 12 horas após a 
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transfecção com siRNA através de uma ponteira estéril de 200 µl, promovendo 

um corte na monocamada de fibroblastos. A migração celular na área vazia foi 

monitorada através de uma curva de tempo usando microscópio de contraste 

de fase e a migração foi medida com a diminuição da área do corte sobre o 

tempo (percentual em relação ao corte inicial=100%). Para esse experimento 

cada ensaio contou com N=4. O ensaio foi repetido pelo menos 3 vezes. 

 

2.10 Anticorpos para imunofluorescência e western blot. 

 

Os anticorpos usados para imunofluorescência e western blot estão 

listados nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 

Tabela 1 - Lista de anticorpos primários usados para Western Blot 

Antígeno (Proteína alvo) Anticorpo (Diluição) Fonte (Cat,) - Referência 

MuRF1  Rabbit Polyclonal - 5% leite, TBS-T  (1:100)  ECM #MP3401 

MuRF2 Rabbit Polyclonal - 5% leite, TBS-T (1:1000) McElhinny et. al 2004(56) 

Akt Rabbit Polyclonal - 5% BSA, TBS-T (1:1000) Cell Signaling #9272 

GAPDH Rabbit Monoclonal - 5% BSA, TBS-T (1:1000) Cell Signaling #2118 

 

Tabela 2 - Lista de anticorpos secundários usados para Western Blot 

Antígeno (Proteína alvo) Antibody peroxidase conjugated (dilution) Fonte (Cat,) - Referência 

MuRF1  Goat anti-Chicken Polyclonal - 5% leite, TBS-T  
(1:3000)  

Jackson ImmunoResearch 703-
035-155 

MuRF1, MuRF2, Akt, 
GAPDH 

Goat anti- Rabbit Polyclonal - 5% leite, TBS-T 
(1:3000) 

Jackson ImmunoResearch - 111-
035-003 

 

Tabela 3 - Lista de anticorpos primários usados para Imunofluorescência 

Antígeno (Proteína alvo) Anticorpo (Diluição) Fonte (Cat,) - Referência 

MuRF1   Chicken Polyclonal (1:250) Rudolf R et. Al (66) 

MuRF2 Rabbit Polyclonal (1:250) McElhinny et. al 2004(56) 

TCF-4 Rabbit Polyclonal (1:50) sc-13027 

Pirilipina Rabbit Polyclonal (1:250) (Abcam #ab3527) 

Leptina Rabbit Polyclonal (1:250) Santa Cruz #sc-842 

Adiponectina Rabbit Polyclonal (1:250) LSBio (LS-C48962) 

MyoD  Goat Polyclonal (1:250) Santa Cruz #sc-31940 

Ki-67 Rabbit Polyclonal (1:250) NB110-89717 

Smad 2/3 Rabbit Monoclonal (1:50) Cell Signaling # 8685 
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Tabela 4 - Lista de anticorpos secundários usados para 

imunofluorescência.  

Antígeno (Proteína alvo) Fluoróforo Diluição Fonte (Cat,) - Referência 

Pirilipina, Leptina, 
Adiponectina, TCF-4, Ki-67, 
Smad 2/3 

Cy3  Donkey anti-Rabbit (1:250) Jackson ImmunoResearch 
711-165-152 

MuRF1 Cy3 Donkey anti-Chicken (1:250) Jackson ImmunoResearch 
703-165-155 

MyoD Cy3 Donkey anti-Goat (1:250) Jackson ImmunoResearch 
705-175-147 

MuRF2 Cy2  Goat anti-Rabbit (1:250) Jackson ImmunoResearch 
111-225-008 

 

2.11 Imunofluorescência. 

 

A imunofluorescência foi realizada em lâminas com cortes transversais 

dos tecidos musculares dos animais e cultura primária de células musculares 

em placas de 24 poços. Os cortes foram fixados com acetona por 10 minutos a 

-20 °C. As células foram cultivadas em poços de placa de cultivo (24 poços), 

fixadas com PFA4% por 10 minutos em temperatura ambiente. Então os cortes 

com tecidos ou os poços com células foram incubadas com uma solução 

contendo o anticorpo primário em uma solução bloqueadora (PBS-T 0,1% + 1% 

BSA), em uma câmara úmida overnight (4 °C). Após isso, as lâminas ou poços 

foram lavados com PBS-T 0,1%, 3 vezes por 5 minutos e, então, uma solução 

contendo o anticorpo secundário e a solução bloqueadora foi adicionada por 1 

hora em uma câmara escura. As lâminas ou placas foram lavadas com PBS-T 

0,01% (3 vezes por 5 minutos) e então montadas com meio de montagem para 

fluorescência Vectashield com 4’,6-diamidino-2-fenilidol (DAPI) e lamínulas. Os 

músculos congelados foram cortados em sessões seriadas transversais de 10 

µm, utilizando um criostato. Após os cortes em lâminas histológicas os 

procedimentos foram os mesmos citados acima, utilizando-se lâminas no lugar 
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das lamínulas. Além disso, utilizando o marcador Ki-67, foi realizada a 

contagem de células positivas para análise da proliferação celular no ensaio de 

fechamento de ferida citado acima. Este ensaio foi realizado como o descrito 

para os anticorpos primários. Para as análises por imunofluorescência, cada 

ensaio contou com N=4. Os ensaios foram repetidos pelo menos 3 vezes. 

 

2.12 Extração de RNA total e quantificação. 

 

O isolamento do RNA total das células (miogênicas e fibroblastos) foi 

feito utilizando o reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA), seguindo as 

recomendações do fabricante. Após quantificar por espectrofotometria 

(Eppendorf Spectro photometer), mensurando-se a absorbância a 260nm, a 

pureza do RNA foi determinada fazendo-se a relação entre 260 e 280 nm. 

Posteriormente, analisamos a qualidade do RNA através de gel desnaturante. 

 

2.13 Reação de transcrição reversa. 

 

Para essa reação, foi utilizado 1 µg de RNA extraído na típica reação de 

transcrição reversa, contendo Oligo dT (500 ug/ml), 10 nM de dNTP Mix, 5x 

First Strand Buffer, 0,1 M de DTT e 200 U de transcriptase reversa (MMLV 

Reverse Trancriptase - Promega Corporation). A transcrição reversa é efetuada 

a 70 ºC por 10 minutos. Adicionada à enzima, continua-se o ciclo a 42 ºC por 

60 minutos e 95 ºC por 10 minutos.  
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2.14 Reação em cadeia da polimerase em tempo real. 

 

 A expressão gênica dos genes descritos na tabela 5 foi analisada 

através da utilização de iniciadores (primers) específicos elaborados no site 

NCBI. A expressão desses genes foi analisada através da quantificação da 

fluorescência em dois equipamentos: Rotor-Gene Q Series (Qiagen, Valencia, 

CA, EUA) e 7500 Real-Time PCR Systems (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). A reação foi feita com cDNA (DNA complementar), diluído em mix 

contendo Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA), água MiliQ e respectivos iniciadores senso e anti-senso. As 

condições de ciclagem utilizadas foram 50 °C por 2 minutos e 95 °C por 10 

minutos e a amplificação ocorreu em 40 ciclos de desnaturação a 95°C por 15 

segundos e anelamento e extensão a 60 °C por 60 segundos. Os iniciadores 

(“primers”) retirados de literatura científica e sintetizados pela Exxtend (Exxtend 

Biotecnologia, Paulínia, Brasil) estão demonstrados na Tabela 5. A análise foi 

feita com Rotor-Gene Q Series Software e Applied Biosystem Sequence 

Detection Software. Para esses experimentos cada ensaio contou com N=4. Os 

ensaios foram repetidos pelo menos 2 vezes. 

 

 

Tabela 5 - Sequências dos primers utilizados. 

Primers Forward Reverse Número de acesso 

MuRF1 GTGTGAGGTGCCTACTTGCT ACTCAGCTCCTCCTTCACCT NM_001039048.2 

MuRF2 GACTCATGTGTTCCAGAGGCA TTCTGCAGCACTCCTCAATAGT XM_006535489.2 

Ciclofilina GCCGATGACGAGCCCTTG TGCCGCCAGTGCCATTAT NM_008907.1 

Miogenina GTC CCA ACC CAG GAG ATC 
AT 

CTG TCC ACG ATG GAC GTA 
AG 

NM_031189.2 

MyoD CGC CAC TCC GGG ACA TAG GAA GTC GTC TGC TGT CTC 
AAA GG 

NM_010866.2 
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Pax7 AGGCCTTCGAGAGGACCCAC CTGAACCAGACCTGGACGCG XM_006538629.1 

Miomesina 2 GATCAACAGGGCCAACTTTGA TGGTAGACACTTGTTCATGGGA
AT 

NM_008664.2 

Leptina TGGCTTTGGTCCTATCTGTC TCCTGGTGACAATGGTCTTG NM_008493.3 

Adiponectina GACACCAAAAGGGCTCAGG TTAGGACCAAGAAGACCTGC NM_009605.4 

Runx2 TTTAGGGCGCATTCCTCATC GAGGGCCGTGGGTTCT NM_001145920.2 

Fosfatase Alcalína GACCCTTGACCCCCACAAT GCTCGTACTGCATGTCCCCT NM_007431.3 

Colágeno 1 CTT GGT GGT TTT GTA TTC 
GAT GAC 

GCG AAG GCA ACA GTC GCT NM_007742.3 

 

 

2.15 Western Blot. 

 

Os níveis de expressão de proteínas foram determinados por Western 

Blot. As células foram cultivadas em placas de 24 poços e em placas de 100 

mm até confluência desejada, sendo lavadas com PBS 1x e liberadas com 

Tripsina 0,20%. Nos ensaios com células miogênicas, foi realizado um pool de 

dois poços de uma placa de 24 poços. Nos ensaios com fibroblastos, foram 

utilizadas placas de 60 mm. As células foram então ressuspendidas em meio 

de cultura DMEM High glicose, centrifugadas a 700 g por 4 minutos a 4 °C, 

lavadas com PBS 1 x, e novamente ressuspendidas em tampão de extração de 

proteína (RIPA 2,5 x com inibidor de protease), centrifugadas a 10000 RPM por 

10 minutos a 4 °C e armazenadas em freezer -80 °C até o momento da 

quantificação. Para as análises no baço e no tibial anterior, os tecidos foram 

removidos de animais WT e armazenados em freezer -80 °C. Posteriormente, 

as amostras foram maceradas em mortar com nitrogênio líquido até a formação 

de uma aglomerado, que foi adicionado ao tampão de extração (RIPA 2,5x com 

inibidor de protease),  centrifugadas a 10000 RPM por 10 minutos a 4 °C e 

armazenadas em freezer -80 °C até o momento da quantificação. 
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A quantificação foi realizada através do método de Bradford. 

Posteriormente, o gel de eletroforese (entre 10 e 15% e o gel de stacking 5%) 

foi preparado e aplicado 30-70 ug de proteína diluída em tampão de amostra. 

Após a separação das proteínas em gel de poliacrilamida e transferência para 

membrana de nitrocelulose, foi feita a coloração com Ponceau vermelho para 

assegurar a presença de igual quantidade de proteína em cada faixa do gel. 

Após incubação (overnight a 4 °C) com o anticorpo primário e lavagem, foi 

realizada a incubação com solução de anticorpo secundário (conjugado a 

peroxidase) por 1 hora. Após a incubação, foram realizadas as lavagens com 

TBS-T (3 x por 5 minutos cada). Terminada a incubação, foram realizadas 3 

lavagens de 5 minutos cada. A revelação foi feita mergulhando-se as 

membranas em solução de LuminataTM Forte Western HRP Substrate (Millipore 

#WBLUF0500). Posteriormente, as membranas foram fotografadas no 

equipamento Fusion Fx (Vilber Lourmat Byosystems) e o programa Image J foi 

utilizado para realizar a densitometria das bandas. Para esses experimentos 

cada ensaio contou com N=2. Para as células miogênicas foi feito um pool de 4 

poços e para os fibroblastos foram utilizadas 2 placas de 60 mm por grupo. Os 

ensaios foram repetidos pelo menos 2 vezes. 

 

2.16 Marcação com faloidina. 

 

Para análise da formação dos filamentos de actina, as células foram 

utilizadas como descrito anteriormente no ensaio de fechamento de ferida. 

Após 24 horas, as células foram fixadas com PFA4% por 10 minutos em 

temperatura ambiente. Posteriormente os poços foram incubados com uma 
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solução de 2,5% de Faloidina (Invitrogen Alexa Fluor488 #A12379) em PBS e 

DAPI por 2 minutos. Para esse experimento cada ensaio contou com N=4. O 

ensaio foi repetido pelo menos 2 vezes. 

 

2.17 Análises estatísticas. 

 

Para a análise dos resultados utilizamos o programa Graph Pad Prism5, 

onde foram utilizados testes estatísticos como One-Way Anova para análise 

multicomparativa, seguida do pós-teste de Tukey. Os dados quantitativos foram 

expressos como média ± erro padrão da média. Para todas as comparações, o 

p<0,05 foi considerado significante. 
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3  RESULTADOS – PAPEL DO MURF1 E MURF2 NA DIFERENCIAÇÃO           
           MIOGÊNICA. 

 
3.1 Efeito do dKO-MuRF1/2 em marcadores adipogênicos em tecido   

muscular. 
 

Um dos principais achados que motivou a criação desse estudo, foi a 

presença de tecidos não musculares em tibiais anteriores de camundongos 

dKO-MuRF1/2. Nesse sentido, investigamos o padrão de expressão de 

marcadores adipogênicos no tecido muscular. Os resultados mostram que 28 

dias após a lesão induzida por cardiotoxina, o tecido muscular apresentou 

coloração positiva para Oil-Red-O, significando que existe acúmulo de gordura 

nesses espaços, achado compatível com a existência de adipócitos (Fig. 8a-d). 

As cabeças de setas indicam os núcleos centralizados no tecido muscular em 

processo regenerativo, característico da fase de 28 dias após a lesão (Fig. 8b). 

As setas indicam a coloração positiva para Oil-Red-O (Fig. 8d). 

Além disso, realizamos imunofluorescência para pirilipina e leptina (Fig. 

8e-l e 8m-t). Em relação à pirilipina (Fig. 8e-l), não encontramos marcação para 

esta proteína em músculos de animais selvagens (WT), tanto nos grupos 

controle e injetados com cardiotoxina (CTX). Da mesma forma, não 

encontramos marcação nos animais duplo nocautes para MuRF1 e MuRF2 

(dKO-MuRF1/2) no grupo controle. Entretanto, o músculo tibial de animais 

dKO-MuRF1/2, após 28 dias de lesão, exibe maior intensidade de marcação 

para pirilipina, além de haver localização fracamente sarcoplasmática (Fig. 8l). 

Em relação à Leptina, as imunofluorescências mostram que não houve 

alteração na marcação entre os animais WT (controle e CTX) e, no grupo dKO 

controle. Por outro lado, os animais dKO CTX apresentam pontos de marcação 

positiva para leptina (Fig. 8t). Analisando a co-marcação com DAPI para os 
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núcleos das fibras musculares, é possível notar que a marcação de leptina co-

localiza com os núcleos. Isso sugere que algumas células presentes na fibra 

muscular podem passar a expressar leptina 28 dias após a injeção com CTX. 

Juntos, esses resultados sugerem que MuRFs controlam a expressão de certas 

proteínas envolvidas com o fenótipo de adipócitos brancos. 

 

Figura 8 - Células adiposas no tecido muscular. Coloração com Oil-Red-O no músculo tibial anterior 
em animais controles e 28 dias após injeção de cardiotoxina no aumento de 10x. As setas pretas indicam a 
coloração positiva para Oil-Red-O (8D);Imunofluorescência para Pirilipina no músculo tibial anterior no 
aumento de 40x. Animal Selvagem sem injeção de CTX (WT Controle - 8e-f). Animal Selvagem 28 dias após 
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injeção de CTX (WT CTX - 8g-h). Animal duplo nocaute para MuRF1 e MuRF2 sem lesão (dKO Controle - 8i-j). 
Animal duplo nocaute para MuRF1 e MuRF2 28 dias após injeção de CTX. As estrelas indicam a dispersão de 
Pirilipina no citoplasma da célula  (dKO CTX - 8k-l).Imunofluorescência para Leptina no músculo tibial anterior 
no aumento de 40x.Animal Selvagem sem lesão (WT Controle - 8m-n). Animal Selvagem 28 dias após injeção 
de CTX (WT CTX - 8o-p). Animal duplo nocaute para MuRF1 e MuRF2 sem lesão (dKO Controle - 8q-r). Animal 
duplo nocaute para MuRF1 e MuRF2 28 dias após injeção de CTX. As setas brancas indicam a marcação de 
leptina e a co-localização com núcleo (dKO CTX - 8s-t). 

 

3.2  Padronização do silenciamento de MuRF1 e MuRF2 em cultura primária 
de músculo esquelético. 
 

A partir desses resultados, migramos para o modelo in vitro, onde 

inicialmente analisamos o padrão de expressão gênica e proteica de MuRF1 

durante a diferenciação celular. No 6° dia de diferenciação, a expressão gênica 

de MuRF1 foi reduzida (Fig. 9a). Em contrapartida, houve um aumento na 

expressão proteica de MuRF1 no 6° dia de diferenciação (Fig.9c, 9d). 

Em relação ao MuRF2, foi demonstrado na figura 9b um aumento na 

expressão gênica no início da diferenciação (2 dias) e uma redução após 4 e 6 

dias de diferenciação (Fig. 9b). Por outro lado, os níveis proteicos de MuRF2 

caíram no início da diferenciação, após 4 e 6 dias, e voltaram a subir no 6° dia 

de diferenciação (Fig. 9c, 9e).  

Estes resultados sugerem um aumento na expressão gênica e proteica 

de MuRF1 e MuRF2 no início da diferenciação muscular, apesar de as análises 

não indicarem um aumento significativo na expressão gênica de MuRF1 com 2 

dias. Já em relação ao MuRF2, o aumento na expressão gênica com 2 dias 

não resulta em aumento da expressão proteica com 2 e 4 dias. Estes 

resultados estão de acordo com um trabalho anterior onde foi analisado a 

expressão de MuRF1 durante a diferenciação de células C2(55) e reforça a 

importância dessa proteína durante o processo de diferenciação muscular. 
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Figura 9 - Padrão da expressão gênica e proteica de MuRF1 e MuRF2. PCR REAL TIME para MuRF1 
(9a); PCR REAL TIME para MuRF2 (9b); Western Blot para MuRF1 e MuRF2 (9c); Densitometrias do Western 
Blot para MuRF1(9d) e MuRF2 (9e); Mioblastos em fase Pré-diferenciação (Pré); Mioblastos diferenciados por 2 
dias (Pós 2 dias); Mioblastos diferenciados por 4 dias (Pós 4 dias); Mioblastos diferenciados por 6 dias (Pós 6 
dias); * p<0,05 vs.Pré. # p<0,05 vs Pós 2 dias. § p<0,05 vs Pós 4 dias. 

 

Posteriormente analisamos o efeito do agente transfectante (Veículo) e 

do RNAi Scrambled. Como podemos notar, não houve efeito na expressão dos 

genes MuRF1 (p=0,333) e MuRF2 (p=0,7748) nos tratamentos, somente com 

os controles Veículo e Scrambled (Fig. 10a, 10b). 
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Figura 10 - Expressão gênica de MuRF1 e MuRF2 e controles experimentais. PCR real time para 
MuRF1 (3A); PCR real time para MuRF2 (3B); Mioblastos diferenciados por 2 dias (Pós 2 dias); Mioblastos 
diferenciados por 2 dias tratados com agente transfectante (Veículo); Mioblastos diferenciados por 2 dias 
tratados com Lipofectamina e RNAi Scrambled (RNAi Scrbd); 

 

Em seguida, analisamos o efeito dos RNAis específicos para 

silenciamento dos genes MuRF1 e MuRF2 e, como podemos notar, não houve 

alteração na expressão proteica de MuRF1 (p=0,06) (Fig. 11b e 11c). Dessa 

forma, alteramos o início da transfecção e alteramos a concentração no grupo 

com duplo silenciamento (RNAi MuRF1/2) (ver metodologia)(Fig. 11e). As 

análises por Western Blot mostram que houve queda na expressão proteica de 

MuRF1 e MuRF2 após 2 dias de diferenciação (Fig. 11f, 11g e 11h). Esses 

resultados sugerem que os oligos utilizados para o silenciamento da expressão 

gênica foram eficientes também para queda na expressão proteica de MuRF1 e 

MuRF2. 
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Figura 11 - Desenho experimental. Diagrama mostrando o desenho experimental empregado em b, c e 
d (11a). Western Blot para MuRF1 e MuRF2 (11b); Densitometrias dos Western Blots (11c e 11d); Diagrama 
mostrando o desenho experimental em f, g e h (11e); Western Blot para MuRF1 e MuRF2 (4F); Densitometrias 
dos Western Blots (4G e 4H); Mioblastos diferenciados por 2 dias tratados com agente transfectante (Veículo), 
tratados com RNA de interferência para MuRF1 (RNAi MuRF1), tratados com RNA de interferência para MuRF2 
(RNAi MuRF2), tratados com RNA de interferência para MuRF1 e MuRF2 (RNAi MuRF1/2); *p<0.05 vs. Veículo.  

 

3.3  Efeito in vitro do silenciamentodeMuRF1 e MuRF2 em marcadores 

miogênicos. 

 

Para melhor caracterizar o papel de MuRF1 e MuRF2 durante a 

diferenciação miogênica, realizamos a análise do índice de fusão 
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núcleo/miotubo. O resultado sugere uma queda na diferenciação muscular 

após a transfecção com RNAi para MuRF1 e MuRF2 (Fig. 12). 

 

Figura 12 - Índice de fusão núcleo/miotubo. Fotomicrografia em contraste de fase (12a) no aumento 
de 10x. Índice de fusão núcleo/miotubo (12b);As setas brancas indicam os mioblastos em fusão.Mioblastos 
diferenciados por 2 dias tratados com agente transfectante (Veículo).Mioblastos diferenciados por 2 dias 
tratados com RNA de interferência para MuRF1 (RNAi MuRF1), tratados com RNA de interferência para MuRF2 
(RNAi MuRF2), tratados com RNA de interferência para MuRF1 e MuRF2 (RNAi MuRF1/2), tratados com 
Scrambled (SCRBd); *p<0.05 vs. Veículo. 
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Posteriormente, foi feita a análise da expressão de genes importantes 

para o processo de diferenciação miogênica, como Pax7, MyoD e Miogenina. 

 Na figura 13, podemos notar um aumento na expressão gênica tanto de 

Pax7 (Fig. 13a) quanto de MyoD (Fig. 13b) após a transfecção com RNAi para 

MuRF1 e MuRF2. Por outro lado, não há diferença significativa na expressão 

de Miogenina (Fig. 13c), um marcador de diferenciação mais tardio(4). 

 

Figura 13 - Expressão gênica de marcadores miogênicos após o silenciamento para MuRF1 e MuRF2. 
PCR real time para Pax7 (13a); PCR real time para MyoD (13b); PCR real time para Miogenina (13c); PCR real 
time para Miomesina(13d).Mioblastos diferenciados por 2 dias tratados com agente transfectante (Veículo), 
tratados com RNA de interferência para MuRF1 (RNAi MuRF1), tratados com RNA de interferência para MuRF2 
(RNAi MuRF2), tratados com RNA de interferência para MuRF1 e MuRF2 (RNAi MuRF1/2); *p<0.05 vs. Veículo. 
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Para verificar se o silenciamento dos genes MuRF1 e MuRF2 poderia 

prejudicar a expressão de genes relacionados a proteínas importantes para a 

estrutura celular do miotubo, nós realizamos análise da expressão gênica de 

Miomesina 2. A análise indica um aumento significativo na expressão no grupo 

RNAi MuRF1 (Fig. 13d). 

 

3.4 O efeito in vitro do silenciamento de MuRF1 e MuRF2 em marcadores 

adipogênicos. 

 

Na análise da expressão de marcadores adipogênicos, assim como 

encontrada nas análises in vivo em animais duplo nocautes para MuRF1 e 

MuRF2, verificamos inicialmente a expressão de Leptina em mioblastos 

tratados com RNAi para MuRF1 e MuRF2, durante o período de diferenciação. 

A análise mostrou um maior nível de expressão gênica de Leptina nas células 

tratadas com o RNAi para MuRF1 (Fig. 14a). Nesse sentido, foram realizadas 

também análise por imunofluorescência. As análises sugerem novamente 

expressão de leptina após o tratamento com RNAi para MuRF1, MuRF2 e 

MuRF1/2 (Fig. 14e,14g, 14i). 
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Figura 14 - Expressão de Leptina após o silenciamento de MuRF1 e MuRF2. PCR real time para 
Leptina (14a); Imunofluorescência para Leptina (14b-i) no aumento de 40x; Mioblastos diferenciados por 2 dias 
tratados com agente transfectante (Veículo), tratados com RNA de interferência para MuRF1 (RNAi MuRF1), 
tratados com RNA de interferência para MuRF2 (RNAi MuRF2), tratados com RNA de interferência para MuRF1 

e MuRF2 (RNAi MuRF1/2); *p<0.05 vs. Veículo.  

 

No sentido de verificar se houve aumento na expressão de outro 

marcador adipogênico, realizamos também PCR real time para Adiponectina. A 

análise indicou aumento na expressão gênica de Adiponectina após o 

silenciamento dos genes MuRF1 e MuRF2 (Fig. 15a). Outra análise realizada 

foi a imunofluorescência para Adiponectina. Como podemos notar nas figuras 

15e, 15g e 15i, houve um aumento no número de células marcadas para 

Adiponectina, além de encontrarmos pontos específicos de marcação, como 
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indicados pelas setas brancas, reforçando o achado de expressão de 

marcadores adipogênicos após o silenciamento de MuRF1 e MuRF2. 

 

Figura 15 - Expressão de Adiponectina após o silenciamento de MuRF1 e MuRF2. PCR real time para 
Adiponectina (15a); Imunofluorescência para Adiponectina (15b) no aumento de 40x; Mioblastos diferenciados 
por 2 dias tratados com agente transfectante (Veículo), tratados com RNA de interferência para MuRF1 (RNAi 
MuRF1), tratados com RNA de interferência para MuRF2 (RNAi MuRF2), tratados com RNA de interferência para 
MuRF1 e MuRF2 (RNAi MuRF1/2); *p<0.05 vs. Veículo. 

 

 

Por fim, para verificar a possível alteração em subtipos celulares na 

cultura miogênica, realizamos imunofluorescência para um marcador de 

pericitos, conhecido por participar da diferenciação adipogênica em células 

miogênicas o CD44(26). Além disso, realizamos imunomarcação para Pax7, 

com o objetivo de marcar as células satélites(4). As cabeças de setas mostram 

os núcleos de células positivas para CD44 (Fig. 16a-b, 16d-e, 16g-h,16j-k). 
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Além disso, as setas brancas mostras os núcleos de células positivas para 

Pax7 (Fig. 16a-c,16d-f,16g-i, 16j-l). Esses resultados mostram aumento no 

número de células satélites positivas também para pericitos após o 

silenciamento dos genes MuRF1 e MuRF2 (Fig. 16m). Além disso, algumas 

células foram positivas somente para CD44 (Fig. 16e;16h;16k). 
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Figura 16 - Análise de subpopulações após o silenciamento de MuRF1 e MuRF2. Imunofluorescência 
para CD44, marcador de pericitos (16b, e, h e k; Imunofluorescência para Pax7, marcador de células satélites 
(16c, f, i e l); Aumento de 40x. Mioblastos diferenciados por 2 dias tratados com agente transfectante (Veículo), 
tratados com RNA de interferência para MuRF1 (RNAi MuRF1), tratados com RNA de interferência para MuRF2 
(RNAi MuRF2), tratados com RNA de interferência para MuRF1 e MuRF2 (RNAi MuRF1/2); *p<0.05 vs. Veículo. 
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3.5  Efeito in vitro do silenciamento de MuRF1 e MuRF2 em marcadores 

osteogênicos. 

 

Com o intuito de verificar se o silenciamento gênico de MuRF1 e MuRF2 

poderia causar aumento de marcadores conhecidos por induzir a diferenciação 

osteogênica(67), realizamos PCR real time para Runx2 e Fosfatase Alcalina.  

 

Figura 17 - Expressão de marcadores osteogênicos. PCR real time para Fosfatase Alcalina (17a); PCR 
real time para Runx2 (17b); *p<0.05 vs. Veículo.Mioblastos diferenciados por 2 dias tratados com agente 
transfectante (Veículo), tratados com RNA de interferência para MuRF1 (RNAi MuRF1), tratados com RNA de 
interferência para MuRF2 (RNAi MuRF2), tratados com RNA de interferência para MuRF1 e MuRF2 (RNAi 
MuRF1/2); *p<0.05 vs. Veículo. 

 

Como podemos notar na figura 17, houve queda na expressão de 

Fosfatase Alcalina em todos os grupos tratados (Fig. 17a), enquanto que o 

gene Runx2 foi reduzido somente no grupo RNAi MuRF1/2 (Fig. 17b). 

 

3.6  Resumo dos resultados obtidos após o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 

na cultura primária de células miogênicas. 
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Juntos, esses resultados sugerem que as E3 ligases MuRF1 e MuRF2 

possuem um papel fundamental durante a diferenciação de mioblastos em 

miotubos. Observamos esse efeito em duas condições diferentes, em animais 

dKO-MuRF1/2 durante o processo de regeneração onde é necessário que as 

células satélites sejam ativadas e se diferenciem, e também durante a 

diferenciação em cultura primária.  
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4 RESULTADOS - EXPRESSÃO DE MURF1 E MURF2 EM FIBROBLASTOS 

 

4.1  Caracterização da cultura primária de fibroblastos de músculo esquelético. 

 

Um dos objetivos do trabalho era determinar a função das E3 ligases 

MuRF1 e MuRF2 em Fibroblastos de músculos esqueléticos. Para isso, 

inicialmente realizamos a caracterização da cultura de fibroblastos, onde as 

células provenientes da fração de aderência rápida utilizadas na 3° passagem 

foram marcadas com TCF4, considerado um marcador de fibroblastos de 

músculo esquelético (32). Nesse ensaio, todas as células foram positivas para 

o marcador TCF4 (Fig. 18a-d), como esperado. 

Posteriormente, para verificar a possível presença de mioblastos 

remanescentes da cultura miogênica, nós submetemos os fibroblastos ao 

protocolo de diferenciação utilizando meio suplementado com soro de cavalo a 

2% (2% HS). Como é possível ver na figura 19 (Fig. 18e-g; k-l), os fibroblastos 

submetidos ao meio com 2% HS não apresentaram marcação positiva para 

MyoD nem a formação de miotubos, diferente de células miogênicas (Fig. 18h-

j; m-n), utilizadas como controle positivo para esse ensaio. Esses resultados 

confirmam a pureza da cultura de fibroblastos. 
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 Figura 18 - Padronização da cultura primária de fibroblastos. Imunofluorescência para TCF4 (18a-c) 
no aumento de 40x. Número de células positivas para TCF4 (18d). Imunofluorescência para MyoD (18e-j) no 
aumento de 40x. Fotomicrografia de fibroblastos e células miogênicas submetidos a diferentes soros (18k-n) 
no aumento de 10x.  Fibroblastos provenientes de cultura primária de músculo esquelético (18a-c; e-g; k-l); 
Mioblastos provenientes da cultura primária de músculo esquelético (18h-j;m-n). 

 

Para verificar a presença de MuRF1 e MuRF2 em fibroblastos de 

músculo esquelético, nós realizamos inicialmente a marcação com anticorpos 

para MuRF1 e MuRF2. Essas análises foram realizadas também em cultura 

primária de fibroblastos de músculo cardíaco e na linhagem celular de 
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fibroblastos embrionários (MEFs) (Fig19 a-l). Os resultados mostram a 

presença de MuRF1 e MuRF2 no citoplasma em todos os tipos celulares 

analisados. Curiosamente, a marcação de MuRF2 foi encontrada em um 

padrão pontual no núcleo de fibroblastos do músculo cardíaco (Fig. 19e-h). Já 

nos MEFs, o MuRF2 foi encontrado preferencialmente no núcleo, entretanto o 

mesmo não ocorre em todas as células (Fig. 19i-l). Posteriormente, nós 

verificamos a expressão dessas E3 ligases em outros tecidos, como o baço e o 

músculo tibial anterior. A isoforma de 41 kDa de MuRF1 foi encontrada em 

fibroblastos do músculo esquelético, no tibial anterior, e como esperado, não foi 

detectada no baço(55) (Fig. 19m). As duas isoformas de MuRF2 (60 e 55 kDa) 

foram detectadas em todos os tecidos analisados, além de serem encontrados 

também nos fibroblastos de músculo esquelético (Fig. 19m). 
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Figura 19 - Expressão de MuRF1 e MuRF2 em fibroblastos. Imunofluorescência para MuRF1 e MuRF2 
(19a-l) no aumento de 40x. Western Blot para MuRF1 e MuRF2 (19m). Fibroblastos provenientes de cultura 
primária de músculo esquelético (19a-d); Fibroblastos provenientes de cultura primária de músculo cardíaco 
(19e-h); Fibroblastos provenientes de linhagem celular de fibroblastos embrionários (MEFs) (19i-l). Western 
Blot em baço e tibial anterior (19m).  

 

4.2  Efeito do silenciamento de MuRF1 e MuRF2 no ensaio de fechamento de 

ferida em fibroblastos. 
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Buscando entender o papel de MuRF1 e MuRF2 em fibroblastos 

provenientes de músculo esquelético, inicialmente realizamos o silenciamento 

de MuRF1 e MuRF2. A Figura 20 mostra que os oligos utilizados foram 

eficientes para suprimir a expressão proteica de MuRF1 e MuRF2, apesar de 

não haver diferença significativa na redução de MuRF1 no duplo silenciamento 

 

 

Figura 20 - Análise do silenciamento de MuRF1 e MuRF2 em fibroblastos. Western Blot para MuRF1 e 
MuRF2 (20a). Fibroblastos provenientes de cultura primária de músculo esquelético tratados com agente 
transfectante (Veículo), tratados com RNA de interferência para MuRF1 (RNAi MuRF1), tratados com RNA de 
interferência para MuRF2 (RNAi MuRF2), tratados com RNA de interferência para MuRF1 e MuRF2 (RNAi 
MuRF1/2); *p<0.05 vs. Veículo. #p<0,05 vs. RNAi MuRF1. 

 

Posteriormente, foram realizados ensaios de migração em fibroblastos 

tratados com RNAi para MuRF1, MuRF2 e MuRF1/2. Como podemos notar na 

figura 21, não houve diferença significativa na capacidade migratória após o 

silenciamento de MuRF1 em 2, 4, 6 e 24 horas após o início da migração (Fig. 

21b, f, j n). Entretanto, o silenciamento de MuRF2 causou queda na capacidade 

migratória após 2, 4 e 24 horas após o início da migração, quando comparado 
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as células tratadas somente com Veículo (Fig. 21c, k, o). Além disso, as células 

do grupo  MuRF1/2 apresentaram queda na capacidade migratória após 2 e 24 

horas do início da migração (Fig. 21d, p). Esses resultados levantam a hipótese 

de que as E3 ligases MuRF1 e MuRF2 possam ser importantes para o 

processo de migração.  

No sentido de verificar se a queda no fechamento de ferida foi uma 

resposta a diminuição da proliferação dos fibroblastos de músculo esquelético, 

nós realizamos novamente o ensaio de ferida e marcamos as células com Ki67. 

Os resultados mostram que não houve diferença nas células marcadas para 

Ki67 após o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 (Fig. 21r-h'). Esse resultado 

reforça a hipótese de que o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 atrapalha a 

dinâmica migratória dessas células, sem causar efeito em sua capacidade 

proliferativa.  
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Figura 21 - Ensaio de fechamento de ferida em fibroblastos. Fotomicrografia do ensaio de fechamento 
de ferida em fibroblastos tratados com RNAi para MuRF1, MuRF2 e MuRF1/2. Fotos tiradas em 2, 4, 6 e 24 
horas após a ferida (21a-p) no aumento de 10x.Percentual de fechamento de ferida nos diferentes tempos (21q). 
Imunofluorescência para Ki67 em fibroblastos tratados com RNAi para MuRF1, MuRF2 e MuRF1/2 (21r-g') no 
aumento de 10x. Contagem de células positivas para Ki67 (21h'). *p<0.05 vs. Veículo. 
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4.3 Efeito do silenciamento de MuRF1 e MuRF2 no citoesqueleto de 

fibroblastos em migração. 

 

Visto que o MuRF2 está associado a microtubulos desde o 

desenvolvimento do tecido muscular(68), nós analisamos a hipótese de que o 

silenciamento de MuRF1 e MuRF2 poderia levar a desorganização dos 

filamentos de actina durante a migração. Portanto, nós realizamos novamente 

o ensaio de migração após 12 horas de silenciamento de MuRF1 e MuRF2 e 

marcamos as células com corante fluorescente-Alexa Fluor 488 conjugado a 

faloidina, uma microtoxina que se liga aos filamentos de actina F(69). A figura 

22 mostra a distribuição normal dos filamentos de actina nos fibroblastos 

tratados com Veículo (Fig. 22a, b) 24 horas após o início da migração. No 

entanto, nas células silenciadas para MuRF1, MuRF2 e MuRF1/2, encontramos 

uma redução na polimerização de actina (Fig. 22c-h), indicando um 

comprometimento da organização do citoesqueleto, fator esse importante para 

a capacidade migratória de fibroblastos(44). 

Devido a importância da ativação de Akt na migração celular(43, 65, 70), 

nós analisamos a expressão proteica de Akt 24 horas após o silenciamento de 

MuRF1 e MurF2. Nós observamos uma redução na expressão proteica de Akt 

(Fig. 22i, j), indicando um importante papel de MuRF1 e MuRF2 na atividade 

migratória de fibroblastos. 
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Figura 22 - Polimerização dos filamentos de actina e análise da expressão de Akt. Células marcadas 
com Faloidina e DAPI (22a, c, e, g) no aumento de 10x. Células marcadas com Faloidina (22b, d, f, h) aumento 
de 40x. As cabeças de setas brancas indicam a polimerização dos filamentos de actina e os asteriscos indicam 
o desarranjo dos filamentos (22a-h). As setas brancas indicam a direção do fechamento da ferida. Western Blot 
para Akt após o silenciamento de MuRF1, MuRF2 e MuRF1/2 (22i). Densitometria para o western blot de Akt 
(22j) 
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No sentido de entender se o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 pode 

prejudicar outra importante função dos fibroblastos, a síntese de colágeno, nós 

analisamos a marcação para o complexo Smad2/3(71). A análise identificou 

queda na quantidade de células positivas para Smad2/3 após o silenciamento 

para MuRF1, MuRF2 e MuRF1/2. Além disso, verificamos a expressão gênica 

de colágeno 1 (Col1), entretanto, não encontramos diferença após o 

silenciamento das E3 ligases. 
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Figura 23 - Análise da marcação de Smad2/3 e expressão gênica de Colágeno 1. Imunofluorescência 
para Smad2/3 em fibroblastos tratados com RNAi para MuRF1, MuRF2 e MuRF1/2 (23a-h) no aumento de 40x. 
Contagem de células positivas para Smad2/3 (23i). PCR REAL TIME para Colágeno 1 (Col1).  *p<0,05 vs. 
Veículo. #p<0,05 vs. RNAi MuRF1. §p<0,05 vs RNAi MuRF2. 

 

4.4   Resumo dos resultados obtidos após o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 

na cultura de fibroblastos. 
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Juntos, esses resultados sugerem que as E3 ligasesMuRF1 e MuRF2 

possuem um papel fundamental na migração de fibroblastos, visto que o 

silenciamento dessas E3 ligases atrapalhou o fechamento de ferida, causou um 

desarranjo na formação do citoesqueleto e diminuiu a atividade de Akt. 
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5  DISCUSSÃO 

 

5.1 A inibição de MuRFs e o processo de diferenciação miogênica/adipogênica. 

 

Um dos objetivos deste estudo foi compreender o papel de MuRF1 e 

MuRF2 durante o processo de diferenciação muscular. Os resultados nos 

animais dKO MuRF1/2evidenciam a presença de gotículas de lipídeos, bem 

como marcação para pirilipina e leptina no tecido muscular esquelético 28 dias 

após a lesão. Esses resultados sugerem que o nocaute dessas E3 ligases 

prejudica o processo de regeneração muscular após lesão com cardiotoxina, 

processo esse que está intimamente imbricado com a diferenciação miogênica. 

Além disso, os ensaios in vitro confirmam esses resultados, através do 

aumento da expressão de genes adipogênicos como leptina e adiponectina em 

mioblastos diferenciados com silenciamento de MuRF1 e MuRF2. Também foi 

possível observar imunomarcação positiva para essas proteínas, após o 

silenciamento de MuRF1 e MuRF2. É interessante notar que já foi descrito o 

surgimento de gordura no tecido muscular, conhecida como gordura ectópica, 

em doenças como diabetes tipo 2, sarcopenia e distrofias musculares(72, 73). 

O aparecimento de gordura no tecido muscular envolve gotículas de lipídeos 

dentro das fibras, bem como adipócitos intersticiais que podem ser marcados 

com Oil-Red-O e expressão de pirilipina, leptina, adiponectina entre outros(74). 

Mais recentemente, uma série de estudos tem sugerido que em situações de 

lesão de grande abrangência no tecido, a regeneração do tecido muscular é 

dificultada, principalmente pela queda no número de células miogênicas como 

as células satélites. Nesse caso, células com potencial fibrótico/adipogênico 
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prevalecem durante o processo regenerativo, podendo levar ao aparecimento 

de gordura ectópica (75-78). Dessa forma, nossos resultados estão de acordo 

com a literatura, mostrando que o aparecimento de gordura ectópica 28 dias 

após a lesão, se deu possivelmente devido a falta de MuRF1 e MuRF2, que por 

sua vez, prejudicaria a ação de células com potencial miogênico, atrapalhando 

o processo de regeneração e favorecendo a diferenciação de células com 

potencial fibrótico/adipogênico. 

Um achado interessante do presente estudo é o de que o  silenciamento 

de MuRF1 e MuRF2 altera a incidência de populações celulares importantes 

para a diferenciação miogênica (veja abaixo). Esses dados sugerem fortemente 

que MuRFs são capazes de controlar o fenótipo de células miogênicas. Já 

existem de fato estudos indicando que células tronco mesenquimais(15) e 

pericitos(22) são capazes de diferenciar-se em tecido muscular, ou ainda, 

diferenciarem-se em células adipogênicas(26, 79).  

Para analisar a influência de MuRF1 e MuRF2 em subtipos celulares 

com potencial miogênico, realizamos o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 e 

verificamos por imunofluorescência a presença de marcadores para células 

satélite (Pax7), que são classicamente dirigidas exclusivamente para 

miogênese(80). Além disso, utilizamos marcador específico (CD44) para 

identificar pericitos, células com um maior pluripotencialidade(25). Estas células 

podem se transformar em endoteliócitos(27), fibroblastos(28, 29), 

adipócitos(26), ou ainda em mioblastos(25, 26). Embora esse processo de 

transformação dos pericitos seja complexo, vários trabalhos abordaram essa 

questão. Birbrair e colaboradores(29) mostraram dois subtipos de pericitos 

presentes no interstício muscular. O subtipo classificado como I, mostrou ser 
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capaz de se diferenciar em fibroblastos, expressando Col1, quando expostos a 

meios contendo TGF-β, uma citocina conhecida pelo potencial pró-fibrótico(81). 

Já os pericitos do tipo II, quando expostos a meio para diferenciação miogênica 

por 14 dias, apresentaram diferenciação em miotubos. No modelo in vivo esses 

pericitos foram injetados em músculos lesionados por Cloreto de Bário (BaCl2), 

e os resultados mostraram novamente que os pericitos tipo I transformaram-se 

preferencialmente em fibroblastos, tendo um papel importante na composição 

do novo tecido conjuntivo. Já os pericitos tipo II, participam da regeneração, 

dando origem a novas fibras musculares, fundindo-se as fibras do tipo II(29). 

Em outro estudo, Birbrair e colaboradores(26) mostraram novamente 

diferentes destinos na diferenciação os 2 subtipos de pericitos. Os autores 

mostram que os pericitos tipo I expressam tanto in vitro quanto in vivo um 

progenitor adipogênico, o PDGFRα(78). Além disso, quando mantidos em 

cultura com meio para indução adipogênica, os pericitos do tipo I, 

apresentaram marcação positiva para pirilipina e coloração para Oil-Red-O, 

diferente dos pericitos do tipo II, que como mencionado acima, apresentaram 

potencial miogênico(26). Por fim, Uezumi e colaboradores também mostraram 

que pericitos tipo I podem derivar para um fenótipo adipogênico(78). 

Considerado o cenário acima apresentado, fica claro que pericitos são 

células extremamente versáteis e que podem provocar desdobramentos 

bastante diferentes no músculo esquelético. Nossos resultados sugerem um 

expressivo aumento da quantidade destas células quando MuRFs são 

silenciados, especialmente MuRF1. Apesar dos nossos dados terem sido 

gerados in vitro, portanto com certa limitação metodológica, é possível 

especular que os músculos em regeneração de animais com deleção de 
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MuRFs (dKO MuRF1/2) possuem células semelhantes a adipócitos porque 

estas E3 ligases seriam capazes de inibir indutores de adipogênese, tais como 

o PPAR. Essa proteína, além de ser um conhecido ativador da diferenciação 

adipogênica(82), é alvo de ubiquitinação e degradação por uma E3 ligase 

denominada MKRN1(83). Estudos futuros são necessários para determinar se 

de fato MuRFs são capazes de ubiquitinar proteínas que controlam a 

diferenciação adipogênica.  

Estudos mostram que o MuRF1 é importante para estabilização da Titina 

presente na linha M(10, 11), além de ter sua expressão aumentada durante 

processos atróficos(58). Em relação ao MuRF2, estudos sugerem sua ligação 

com microtubulos estáveis e também com proteínas na região da linha M(11, 

56, 57), além de participar do processo atrófico como E3 ligase e sendo 

necessário, por exemplo, para formação de auto-fagossomos(59). Esses 

trabalhos iniciais mostraram que o silenciamento da expressão de MuRF1 e 

MuRF2 prejudica a estrutura dos microtúbulos e de filamentos intermediários, 

atrapalhando a diferenciação muscular, atrasando, por exemplo, a fusão e a 

miofibrilogênese(56, 57). Outro dado interessante mostrado nesses trabalhos é 

a presença de MuRF1(60) e MuRF2(57) no núcleo, indicando que possam 

existir outras funções além da manutenção da estabilidade de proteínas 

estruturais. No nosso trabalho, confirmamos que após o silenciamento de 

MuRF1 e MuRF2 houve uma queda na fusão de mioblastos em miotubos, 

corroborando dados anteriores onde o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 

atrapalhou a diferenciação(55). Por outro lado, encontramos um aumento na 

expressão de marcadores de proliferação e diferenciação miogênica, como 

Pax7 e MyoD(1), respectivamente. Esses resultados sugerem que, após o 
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silenciamento, as células miogênicas aumentam a transcrição de genes que 

possam garantir o processo de diferenciação celular. Entretanto, possivelmente 

a formação final dos filamentos estruturais esteja prejudicada, assim como 

mostrado em trabalhos anteriores(56, 57). Nesse sentido, nossos resultados 

também mostram um aumento bastante robusto da expressão gênica de 

Miomesina 2 (um componente estrutural sarcomérico(13)) após silenciamento 

de MuRF1. Esse achado pode significar uma desregulação da expressão de 

proteínas sarcoméricas induzida pela deleção de MuRF1. Nessa hipótese o 

aumento de Miomesina 2 seria mais uma tentativa da maquinaria celular em 

restabelecer a formação das estruturas miogênicas. 

Juntos, esses resultados sugerem dois importantes e diferentes papéis 

de MuRF1 e MuRF2 em células musculares. O primeiro, já descrito 

anteriormente(56, 57), de manutenção de proteínas estruturais do tecido 

muscular, e o segundo, descrito no nosso trabalho, de definição do fenótipo de 

células satélites. 

 

 

5.2   Conclusões – papel do MuRF1 e MuRF2 na diferenciação miogênica. 

 

Juntos, esses resultados sugerem que as E3 ligasesMuRF1 e MuRF2 

possuem um papel fundamental durante a diferenciação de mioblastos em 

miotubos, e o silenciamento pode alterar o destino de diferenciação dessas 

células, favorecendo uma diferenciação adipogênica através do aumento de 

pericitos. 
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5.3   Expressão de MuRF1 e MuRF2 em fibroblastos. 

 

O outro objetivo principal desse trabalho foi determinar o papel de 

MuRF1 e MuRF2 nos fibroblastos de músculo esquelético. Essas E3 ligases 

descritas inicialmente como sendo expressas somente em músculo esquelético 

e cardíaco(55), são cruciais em uma variedade de processos, como na 

estabilização de proteínas estruturais musculares(10, 11, 56, 57), ubiquitinação 

de proteínas(84), e ainda atuam na atrofia muscular(58). Recentemente, alguns 

estudos mostraram a presença dessas E3 ligases em tecidos não musculares, 

como uma baixa expressão de MuRF2 no fígado de porcos(85), e em 

camundongos, o aumento na expressão de MuRF1 após 1 ou 2 dias de jejum 

em tecidos como pulmão, estômago e timo. Além disso, outros tecidos como 

cérebro, olhos e testículos apresentaram expressão de MuRF1 em níveis 

basais(86). Esses trabalhos mostram que as E3 ligases MuRF1 e MuRF2 

podem ser expressas em tecidos e células não musculares. 

No presente estudo, nós analisamos a influencia do MuRFs em 

fibroblastos provenientes de cultura primária de músculo esquelético. Para isso, 

inicialmente marcamos os fibroblastos de músculo esquelético com TCF4, um 

conhecido marcador específico de fibroblastos(32). Nesse ensaio, todas as 

células foram positivas para TCF4. Além disso, essas células não 

apresentaram fenótipo miogênico, mesmo após a troca do meio com soro 

suplementado com 2% de HS, conhecido por induzir a diferenciação 

miogênica(87). Esses resultados confirmam a pureza da cultura de fibroblastos. 

Outra análise importante foi a confirmação da expressão de MuRF1 e 

MuRF2 por duas técnicas diferentes,  a imunofluorescência e o Western Blot. 
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Três diferentes tipos de fibroblastos foram usados e as imunofluorescências 

marcaram positivamente todas as células para MuRF1 e MuRF2. Em 

fibroblastos do músculo esquelético e fibroblastos cardíacos MuRF1 e MuRF2 

apresentaram uma marcação citoplasmática, concentrado na região 

perinuclear. Embora a marcação tenha sido semelhante entre os fibroblastos 

de músculo esquelético e cardíaco, nas células provenientes do coração a 

marcação foi encontrada pontualmente também no núcleo. Até onde sabemos, 

nenhum estudo foi conduzido para entender a expressão dos MuRFs em 

fibroblastos, limitando nossa discussão nesse ponto. Por outro lado, os 

anticorpos para MuRF1 e MuRF2 foram considerados específicos por terem 

sido utilizados em trabalhos anteriores(56, 66). Com base nas diferentes 

localizações de MuRF2, é possível que ele desempenhe diferentes papeis nos 

fibroblastos de músculo cardíaco, quando comparado aos fibroblastos de 

músculo esquelético. Por exemplo, Lange e colaboradores sugerem que a 

localização nuclear de MuRF2 pode reduzir o fator de transcrição de resposta 

ao soro (SRF)(88). 

Na análise por western blot, nós confirmamos a presença de MuRF1 e 

MuRF2 em fibroblastos de músculo esquelético. Nesse ensaio, encontramos 

ainda a E3 ligase MuRF1 no músculo tibial anterior e não detectamos sua 

presença no baço, fato esse já esperado(55). Por outro lado as duas isoformas 

de MuRF2 foram encontradas em ambos os tecidos e também nos fibroblastos 

de músculo esquelético. Embora a detecção de MuRF2 no baço não era 

esperada, estudos têm mostrado a expressão das E3 ligases em tecidos não 

musculares(85, 86), indicando que de fato o MuRF2 pode estar presente 

também no baço. 
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5.4   Papel de MuRF1 e MuRF2 na capacidade migratória de fibroblastos. 

 

Para verificar o papel de MuRF1 e MuRF2 em fibroblastos, nós 

realizamos ensaios de fechamento de ferida juntamente com o silenciamento 

das E3 ligases MuRF1 e MuRF2, visto que, trabalhos anteriores têm mostrado 

a importância da capacidade migratória de fibroblastos para a reformulação da 

matriz e o fechamento de ferida(89, 90). Os resultados mostraram que o 

silenciamento de MuRF2 causou diminuição da capacidade migratória dos 

fibroblastos, diferente do MuRF1 que não apresentou diferença nos tempos 

analisados. Esses resultados sugerem que o MuRF2 desempenha um papel 

importante na função migratória de fibroblastos de músculo esquelético, 

indicando um papel de MuRF2 no controle do remodelamento da matriz 

extracelular, uma vez que esse remodelamento é especialmente ativo após 

uma lesão do tecido muscular(3). Durante a regeneração do músculo 

lesionado, a matriz extracelular será absorvida e posteriormente restabelecida, 

no sentido de refazer a arquitetura normal do tecido(34). De fato, dados não 

publicados do nosso grupo de pesquisa mostram que os animais dKO para 

MuRF1/2 apresentam capacidade regenerativa diminuída. Esse resultado pode 

passar por fibroblastos deficientes em regenerar a matriz extracelular.  

Visto que a E3 ligase MuRF1 foi descrita por estar presente na proteína 

estrutural da linha M do músculo esquelético, a Titina(10, 11)e o MuRF2 ter 

sido diretamente relacionado com a estabilização de microtubulos (11, 56, 57), 

nós testamos a hipótese de o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 levar a uma 

desorganização das fibras de actina, importantes para o processo 



79 

 

 

migratório(43). Interessantemente, 24 horas após o início da migração, os 

fibroblastos silenciados para MuRF1, MuRF2 e MuRF1/2 apresentaram defeito 

na distribuição dos filamentos de actina, que deveriam estar na borda da célula 

para o processo de migração(44).  

Com o intuito de entender a desorganização dos filamentos de actina, 

nós analisamos também a expressão de Akt, uma vez que sua ativação é 

fundamental para a organização do citoesqueleto durante a migração (43). O 

silenciamento de MuRF1, MuRF2 e MURF1/2 causou uma queda dramática na 

ativação de Akt, sugerindo fortemente que essas E3 ligases são necessárias 

para sustentação da funcionalidade do citoesqueleto, através da manutenção 

dos níveis de Akt. 

Por fim, para verificar se o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 poderia 

prejudicar a síntese de colágeno, considerado uma das principais ações dos 

fibroblastos(9, 35),analisamos por imunofluorescência o padrão de marcação 

para o complexo Smad2/3. Está bem descrito na literatura que a via de 

sinalização do TGF-β1 desempenha um papel fundamental na matriz 

extracelular. O TGF-β1 liga-se ao seu receptor de membrana, que por sua vez 

ativa uma série de fosforilações, promovendo a fosforilação do complexo 

Smad2/3. Esse complexo atua ainda juntamente com o Smad4, se 

translocando para o núcleo, regulando a transcrição de proteínas da matriz 

extracelular(71, 91, 92). Nossa análise mostrou uma queda no número de 

células positivas para Smad2/3 após o silenciamento de MuRF1, MuRF2 e 

MuRF1/2. Entretanto, após analisar a expressão de colágeno 1(93), não 

encontramos diferenças significativas indicando que as E3 ligases MuRF1 e 

MuRF2 não atuam diretamente na síntese de colágeno, visto que o menor 
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número de células positivas para Smad2/3 não resultou em queda na 

expressão gênica de colágeno 1. 

 

5.5   Conclusões – Expressão de MuRF1 e MuRF2 em fibroblastos 

 

Nossos resultados sugerem fortemente que, assim como em mioblastos, 

a E3 ligase MuRF2 possui um papel importante na manutenção/polimerização 

dos filamentos responsáveis pela migração celular em fibroblastos de músculo 

esquelético, enquanto que a E3 ligase MuRF1 parece não ser crucial para o 

processo de migração. 
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