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RESUMO 

 

Silva MT. Papel do adrenoceptor beta 2 na regeneração muscular esquelética. [tese 
(Doutorado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 

A estimulação do adrenoceptor β2 causa efeitos benéficos na estrutura e função de 
músculos esqueléticos em regeneração; sendo assim, este estudo buscou 
compreender o papel deste receptor no processo de regeneração muscular. Desta 
forma, o papel do adrenoceptor β2 foi investigado na regeneração do músculo 
esquelético. Os músculos tibialis anterior de camundongos knockout para o 
adrenoceptor β2 (β2KO) foram criolesados e analisados após 1, 3, 10 e 21 dias. O 
papel do adrenoceptor β2 na regeneração do músculo esquelético foi avaliado por 
meio da análise de aspectos morfológicos e contráteis, atuação de macrófagos M1 e 
M2, conteúdo de AMPc e ativação de elementos da via de sinalização TGF-β/smad. 
Os músculos em regeneração dos animais β2KO apresentaram redução do calibre 
de suas fibras musculares e da função contrátil em 10 dias após criolesão quando 
comparados àqueles dos animais selvagens. O aumento do conteúdo de AMPc nos 
músculos em 10 dias após criolesão foi atenuado na ausência do adrenoceptor β2. 
Adicionalmente, os músculos em regeneração dos animais com deleção do 
adrenoceptor β2 apresentaram aumento da inflamação e do número de macrófagos 
em 3 e 10 dias após lesão, predominância de macrófagos M1, diminuição da 
ativação de TβR-I e smad2/3 e da expressão de smad4 em 3 dias após lesão, e 
aumento da expressão de akirina1 em 10 dias após lesão quando comparados aos 
músculos dos animais selvagens. Os resultados apresentados sugerem que o 
adrenoceptor β2 contribui para a regulação das fases iniciais da regeneração 
muscular, especialmente no controle do recrutamento de macrófagos em músculos 
em regeneração por meio da ativação da via de sinalização TβR-I/smad2/3 e 
redução da expressão de akirina1. Estes achados podem servir de base para o 
futuro desenvolvimento de melhores estratégias terapêuticas para prevenir ou tratar 
lesões musculares. 

 

Palavras-chave: Adrenoceptor β2. Akirina1. Contração muscular. Macrófagos.  
Regeneração muscular esquelética. Smad. 



 

 

ABSTRACT 

 

Silva MT. The role of beta 2 adrenoceptor in skeletal muscle regeneration. [Ph. D. 

thesis (Morphofunctional Sciences)]. São Paulo:  Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo; 2014. 
 

β2-adrenergic stimulation causes beneficial effects on structure and function of 
regenerating muscles; therefore this study aimed understand the role of this receptor 
in the muscle regenerative process. In this study, we investigated the role of the β2-
adrenoceptor in skeletal muscle regeneration. Tibialis anterior muscles from β2-
adrenoceptor knockout (β2KO) mice were cryolesioned and analysed after 1, 3, 10, 
and 21 days. The role of β2-adrenoceptor on regenerating muscles was evaluated 
through the analysis of structural and contractile aspects, M1 and M2 macrophage 
profile, cAMP content, and activation of TGF-β/smad signalling elements. 
Regenerating muscles from β2KO mice showed diminished calibre of regenerating 
myofibres, and decreased muscle contractile function at 10 days when compared 
with those from wild-type. The augment in cAMP content in muscles at 10 days post-
injury was attenuated in the absence of the β2-adrenoceptor. Moreover, there was an 
increase in inflammatory process and in the number of macrophages in regenerating 
muscles lacking the β2-adrenoceptor at 3 and 10 days, a prevalence of M1 
macrophage phenotype, a reduction in TβR-I and smad2/3 activation, and in the 
smad4 expression at 3 days, and an increase in akirin1 expression at 10 days in 
muscles from β2KO mice when compared to those from wild-type. Our data suggest 
that the β2-adrenoceptor contributes to the control of the initial stages of muscle 
regeneration, especially in the regulation of macrophage recruitment in regenerating 
muscles through activation of TβR-I/smad2/3 and reduction in akirin1 expression. 
These findings have implications for the future investigation of better therapeutic 
strategies to prevent or treat muscle damages. 

 

Keywords: Akirin1. β2-adrenoceptor. Contraction. Macrophage. Skeletal muscle 
regeneration. Smad  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tecido muscular esquelético 

 

O músculo esquelético é o tecido mais abundante do corpo humano (Grefte et 

al., 2007) compreende de 40 a 60% de toda a massa corporal, tem como função a 

sustentação e movimentação coordenada do corpo, união das peças ósseas e 

determinação de posições e postura do esqueleto (Junqueira, Carneiro, 2013; 

Lieber, 2002; Ten Broek et al., 2010). Além disso, o músculo esquelético também 

exerce a função de regulador metabólico, como por exemplo, armazenando 

glicogênio, sendo que a perda de massa muscular devido ao envelhecimento ou 

doenças degenerativas altera as habilidades físicas e acarreta disfunções 

metabólicas, tais como a resistência à insulina ou a osteoporose (Zanou, Gailly, 

2013). O músculo esquelético é composto por grupos de feixes (fascículos) de fibras 

musculares, as quais apresentam formato poligonal e alongado e originam-se da 

fusão de mioblastos, por isso são multinucleadas, sendo que em condições basais 

os núcleos estão localizados na periferia das fibras (Grefte et al., 2007; Junqueira, 

Carneiro, 2013).  

A musculatura esquelética é envolvida por três camadas de tecido conjuntivo: 

epimísio, perimísio e endomísio. O tecido conjuntivo tem a função de manter as 

fibras musculares unidas, fazendo com que a contração gerada por cada fibra 

muscular ocorra de forma homogênea e seja transmitida para os tendões e ossos, 

também é responsável por conferir suporte a uma extensa rede de capilares e 

nervos (Grefte et al., 2007; Junqueira, Carneiro, 2013; Takala, Virtanen, 2000). O 

epimísio é a camada de tecido conjuntivo que envolve toda a superfície muscular, o 

perimísio envolve os feixes de fibras e cada fibra muscular é circundada pelo 

endomísio, que é formado pela lâmina basal da fibra muscular e pelas fibras 

reticulares. De acordo com Best et al. (2001) e Kovanen (2002) o epimísio contém 

predominantemente o colágeno tipo I, o perimísio os colágenos tipo I e III, e o 

endomísio os colágenos tipo I, III e V. O colágeno tipo I forma fibras paralelas fortes 

e confere força tensil e rigidez (Kovanen, 2002; Stauber et al., 1996;), enquanto o 

colágeno tipo III forma uma rede mais frouxa e confere complacência ao tecido. O 

colágeno IV é exclusivo da membrana basal, sendo responsável pela manutenção 

da estabilidade mecânica da fibra muscular (Kjaer, 2004).  
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Para gerar grande força de tensão, cada fibra muscular contém específicas 

cadeias de moléculas denominadas integrinas (Mayer, 2003) e complexo distrofina-

glicoproteina (Michele, Campbell, 2003). Esse complexo de proteínas conecta o 

aparato contrátil à matriz extracelular por meio do sarcolema (Charge, Rudnicki, 

2004; Giancotti, Ruoslahti, 1999; Kääriäinen et al., 2000; Sunada, Campbell, 1995).  

Além de possuir tecido conjuntivo, o músculo esquelético é altamente 

vascularizado e inervado, o que garante a sua nutrição e os estímulos essenciais 

para a execução de suas funções (Charge, Rudnicki, 2004; Grefte et al., 2007).   

O citoplasma da fibra muscular é constituído por miofibrilas, que são 

estruturas cilíndricas de cerca de 1 a 2 µm de diâmetro (Junqueira, Carneiro, 2013). 

As miofibrilas estão dispostas ao longo de toda a fibra muscular e apresentam um 

padrão de estriamento devido à presença de bandas claras e escuras alternadas. As 

bandas claras são denominadas de bandas isotrópicas (I) e as bandas escuras são 

chamadas de bandas anisotrópicas (A) (Junqueira, Carneiro, 2013; Macintosh et al., 

2006). No centro de cada banda A, encontra-se uma banda H e no centro de cada 

banda I existe uma linha transversal escura, a linha Z (Junqueira, Carneiro, 2013; 

Macintosh et al., 2006). A região entre duas linhas Z é conhecida como a unidade 

funcional contrátil do músculo esquelético e é denominada de sarcômero (Lieber, 

2002). 

A estrutura do sarcômero é composta por uma variedade de proteínas: actina, 

miosina, tropomiosina, troponina, titina, entre outras (Junqueira, Carneiro, 2013). A 

actina é um filamento fino que apresenta estrutura helicoidal formada por duas 

cadeias simples de monômeros torcidas uma sobre a outra, em hélice dupla 

(Junqueira, Carneiro, 2013), localiza-se perpendicularmente em cada lado da linha Z 

e, estende-se até a semibanda A (Junqueira, Carneiro, 2013; Macintosh  et al., 

2006). A miosina é um filamento mais espesso, localiza-se na banda anisotrópica 

(Junqueira, Carneiro, 2013; Macintosh  et al., 2006) e sua estrutura molecular 

compreende duas porções principais: a cabeça globular em que há sítios de ligação 

para adenosina trifosfato (ATP) e para actina; e a cauda que é responsável por se 

ligar a outras caudas de outras moléculas de miosina para formar os filamentos 

grossos. Esses filamentos grossos são constituídos de cerca de 300 moléculas de 

miosina rearranjadas de forma a deixar as cabeças globulares em direções opostas, 

tal posicionamento permite a interação da miosina com a actina durante a contração 

muscular (Lieber, 2002; Macintosh et al., 2006). A tropomiosina é uma proteína 
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formada por duas cadeias polipeptídicas que se encontram na superfície do 

filamento de actina e está associada a várias moléculas de troponina que também 

está localizada ao longo do filamento de actina (Lieber, 2002; Macintosh et al., 

2006). A troponina é formada por três subunidades denominadas de acordo com os 

compostos que interagem ou com as funções que exercem: a troponina-T, que liga a 

troponina à tropomiosina e forma o complexo troponina-tropomiosina, a troponina-C 

que tem afinidade pelos íons de cálcio e a troponina-I que se liga à actina quando 

não há cálcio presente, exercendo assim, função inibitória à interação da 

tropomiosina com a actina (Ferrante et al., 2011; Macintosh et al., 2006; Schoenfeld, 

2010; Wei, Jin, 2011). A titina é a maior proteína no corpo, sendo do tamanho de 

meio sarcômero aproximadamente, tem um importante papel na resistência passiva 

do músculo (Smith et al., 2013). 

A base mecânica da contração muscular é semelhante para todos os tipos de 

fibras musculares e resulta do “mecanismo de deslizamento” do filamento espesso 

de miosina sobre o filamento fino de actina após a ativação neural e com gasto 

energético (Huxley, 2000). Portanto, a contração muscular é controlada pelo sistema 

nervoso central através da unidade motora caracterizada pelo neurônio motor e 

pelas fibras musculares que este inerva (Lieber, 2002; Macintosh et al., 2006). O 

neurônio motor é composto por corpo celular (soma), dendritos que recebem sinais 

de outros neurônios, e axônio que enviam impulsos nervosos (potenciais de ação) 

para as fibras musculares desencadeando, assim, a contração muscular (Lieber, 

2002; Macintosh et al., 2006). O potencial de ação é caracterizado pela 

despolarização do neurônio motor que consiste na entrada de íons de sódio (Na+2) 

no meio intracelular, desencadeando, consequentemente, na inversão da polaridade 

da membrana plasmática da célula, que torna o seu meio intracelular positivo e o 

extracelular negativo (Macintosh et al., 2006). O neurônio motor despolarizado 

secreta um neurotransmissor chamado acetilcolina na junção neuromuscular, o qual 

se liga aos seus receptores pós-sinápticos localizados no sarcolema das fibras 

musculares, tal ligação acarreta na despolarização do sarcolema e na propagação 

do potencial de ação ao longo das fibras musculares (Lieber, 2002; Smith et al., 

2013). O potencial de ação dissipa-se ao longo do túbulo transverso (túbulo T) até 

alcançar o retículo sarcoplasmático e induzir a liberação de cálcio para o meio 

intracelular (Lieber, 2002; Smith et al., 2013). O cálcio liberado se associa à 

troponina, alterando a conformação do complexo troponina-tropomiosina, ou seja, a 
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tropomiosina é empurrada para dentro da hélice de actina e desta forma, a actina 

fica disponível para interagir com a cabeça das moléculas de miosina (Lieber, 2002; 

Macintosh et al., 2006). A miosina se liga fortemente à actina, e ocorre o 

deslizamento da actina sobre a miosina, acarretando no encurtamento do sarcômero 

(Junqueira, Carneiro, 2013). Para que a contração muscular ocorra é necessário 

ATP, sendo assim, o músculo esquelético precisa de reservas metabólicas e 

armazenamento de carboidratos e ácidos graxos (Smith et al., 2013). Quando o 

impulso nervoso cessa, o cálcio é bombeado de volta para o retículo 

sarcoplasmático pela ação da ATPase (enzima presente na membrana do retículo 

sarcoplasmático) e consequentemente a interação da actina com a miosina é 

desfeita, acarretando no relaxamento da fibra muscular (Lieber, 2002). 

As fibras musculares possuem diferentes propriedades contráteis e 

metabólicas, portanto, são classificadas em diferentes tipos de fibras musculares 

(Lieber, 2002). De maneira geral, as fibras musculares podem ser classificadas em 

fibras do tipo I, tipo IIa, IIx e IIb que não é expressa em humanos (Lieber, 2002; 

Macintosh et al., 2006;  Smith et al., 2013). As fibras musculares do tipo I 

apresentam contração lenta, possuem alta vascularização, grande quantidade de 

mitocôndrias e de mioglobinas e metabolismo oxidativo, o que lhes garantem maior 

resistência à fadiga (Lieber, 2002; Schiaffino, 2010). Entretanto, as fibras musculares 

do tipo IIb apresentam contração rápida, possuem menor vascularização, menor 

quantidade de mitocôndrias e mioglobinas e o metabolismo é predominantemente 

glicolítico, sendo assim, são menos resistentes à fadiga (Schiaffino, 2010). As fibras 

musculares do tipo IIa apresentam características intermediárias a esses dois tipos 

de fibras, ou seja, possuem quantidade moderada de mitocôndrias e mioglobinas e 

metabolismo glicolítico e oxidativo (Lieber, 2002; Macintosh et al., 2006; Schiaffino, 

2010). Por fim, as fibras musculares do tipo IIx apresentam propriedades 

intermediárias às das fibras do tipo IIa e IIb (Schiaffino, 2010). 

O músculo esquelético tem a habilidade de se adaptar a diferentes estímulos 

(Karagounis, Hawley, 2010; Lebrasseur et al., 2011; Pette, Staron, 2000; Zanou, 

Gailly, 2013). Em situações de imobilização e períodos de repouso prolongados, em 

que ocorre ausência ou diminuição da mobilidade muscular, o músculo esquelético 

sofre redução da área de secção transversal (AST) das fibras musculares e 

consequentemente diminuição da força muscular, caracterizando atrofia muscular 

(Cassano et al., 2009; Jackman, Kandarian, 2004; Lieber, 2002; Murphy et al., 
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2011a). Situações que requerem maior atividade do músculo esquelético, como por 

exemplo, treinamento de força (Matsakas, Patel, 2009; Schoenfeld, 2010) ou 

remoção de músculos sinergistas (Pehme et al., 2004), acarretam aumento da AST 

das fibras musculares e consequentemente aumento da força muscular, 

caracterizando hipertrofia muscular (Matsakas, Patel, 2009; Schoenfeld, 2010). 

Outra adaptação do músculo esquelético é a conversão gradual dos tipos de fibras 

musculares (Harridge, 2007; Pette, 2001). Estímulos como o treinamento aeróbico 

fazem com que as fibras musculares do tipo IIb iniciem uma conversão gradual em 

direção às fibras do tipo I; e a ausência de estímulos como imobilização do músculo 

esquelético, faz com que as fibras musculares do tipo I iniciem conversão gradual 

em direção às fibras do tipo IIb (Tiidus, 2008). Após estímulo lesivo, o músculo 

esquelético apresenta uma marcante habilidade de se regenerar, proporcionando a 

recuperação de sua estrutura e função (Zanou, Gailly, 2013).  

 

1.2 Regeneração do músculo esquelético 

 

O processo de regeneração do músculo esquelético ocorre após um estímulo 

lesivo que pode ser de causa: química, como toxinas (Salvini et al., 2001); mecânica, 

como no caso de traumas durante a prática esportiva que geram distensões e 

lacerações ou certos tipos de contrações, como a excêntrica, durante a atividade 

física (Järvinen, 2005; Ryall et al., 2010); e térmica, como a exposição do músculo 

esquelético à altas temperaturas o que pode causar queimadura (Sugita et al., 2011) 

ou à baixas temperaturas o que pode causar congelamento (Miyabara et al., 2010).  

O processo de reparo após lesão consiste principalmente da inflamação, 

regeneração da fibra muscular, angiogênese e remodelamento muscular (Tidball, 

2005; Zanou, Gailly, 2013). Após um estímulo lesivo ocorre ruptura do sarcolema da 

fibra muscular, aumento da permeabilidade celular (Charge, Rudnicki, 2004; Greft et 

al., 2007; Järvinen et al., 2005) e aumento dos níveis séricos de algumas proteínas, 

como a creatina kinase, que frequentemente estão restritas no citoplasma (Charge, 

Rudnicki, 2004). A mudança na permeabilidade do sarcolema acarreta em aumento 

do influxo de cálcio para o meio intracelular e desencadeia proteólise cálcio-

dependente, caracterizada pela necrose das fibras musculares lesadas (Ciciliot, 

Schiaffino, 2010; Grefte et al., 2007; Loell, Lundberg, 2011). A proteólise cálcio-

dependente é decorrente da ativação das calpaínas, que são proteases 
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responsáveis por clivar a fibra muscular e proteínas citoesqueléticas (Belcastro et al., 

1998;  Kwak et al., 1993). A regulação da atividade das calpaínas depende de 

fatores como concentração de cálcio, fosforilação enzimática ou níveis de 

calpastatina, um regulador negativo de calpaína (Costelli et al., 2005). 

Os vasos sanguíneos localizados ao longo das fibras musculares também são 

lesados o que possibilita a migração de células inflamatórias para o local da lesão 

das fibras musculares (Grefte et al., 2007; Järvinen et al., 2005). As principais 

células inflamatórias que invadem o local da lesão são neutrófilos e macrófagos 

(Järvinen et al., 2007). Os neutrófilos são as primeiras células inflamatórias a chegar 

ao local da lesão (Tiidus, 2008), com significante aumento em seu número nas 

primeiras 6 horas após lesão por miotoxina ou exercício (Fielding et al., 1993; Orimo 

et al., 1991). Estas células são responsáveis por secretar radicais livres e citocinas 

pró-inflamatórias e, auxiliam na degradação de debris celulares (Carosio et al., 2011; 

Tidball, 2005). A quantidade de neutrófilos começa a declinar após 24 h e 

concomitantemente ocorre aumento gradual de macrófagos no sítio da lesão (Smith 

et al., 2008; Tiidus, 2008).  

Geralmente, as populações de macrófagos apresentam atividades opostas, 

pró-inflamatórias e anti-inflamatórias (Arnold et al., 2007) de acordo com os 

diferentes estágios da regeneração (Kharraz et al., 2013; Wang et al., 2014). Os 

macrófagos são comumente classificados como M1 ou M2, referindo-se à sua 

ativação clássica ou alternativa, respectivamente (Mantovani et al., 2004; Wynn, 

Barron, 2010). Macrófagos M1 são induzidos por estímulo microbial, e/ou citocinas 

Th1, tais como interferon-γ (IFN- γ) ou tumor necrosis factor α (TNFα) (Mantovani et 

al., 2004; Saclier et al., 2013; Wang et al., 2014) e são usualmente encontrados em 

estágios precoces da regeneração. Os macrófagos M1 são responsáveis por 

fagocitar os debris celulares, além disso, expressam CD86 e secretam citocinas 

inflamatórias, tais como interleucina 1β (IL-1β) e inducible nitric oxide synthase 

(iNOS), que é necessário para metabolizar L-arginase e promover uma reação 

fundamental para produzir grandes quantidades de óxido nítrico que participarão da 

eliminação de patógenos intracelulares (Kharraz et al., 2013; Locati et al., 2013, 

Mantovani et al., 2013). Adicionalmente, macrófagos M1 promovem a proliferação e 

reprimem a diferenciação de mioblastos e reduzem a produção de colágeno em 

cultura (Arnold et al., 2007; Cantini et al., 2002; Chazaud et al., 2003; Song et al., 

2000; Tidball, 2005). Posteriormente, ocorre uma mudança no fenótipo dos 
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macrófagos M1 para M2. Os macrófagos M2 são constituídos de três subtipos (M2a, 

M2b, M2c), cada um com papel fisiológico distinto (Kharraz et al., 2013). Macrófagos 

M2a são oriundos da exposição às citocinas Th2, tais como IL-4 e IL-13 

(Bhattacharjee et al., 2013; Kharraz et al., 2013; Saclier et al., 2013; Stein et al., 

1992), expressam altos níveis de fator de crescimento e transformação (transforming 

growth factor; TGF) β e arginase in vitro (Louis et al., 1999; Song et al., 2000) e 

estão associados a estágios avançados da regeneração muscular e cicatrização 

(Kharraz et al., 2013; Spencer et al., 2010; Vidal et al., 2008; Wehling-Henricks et al., 

2010). Macrófagos M2b também possuem papel anti-inflamatório e são conhecidos 

por liberarem grandes quantidades de IL-10, porém estes, assim como os 

macrófagos M1, também podem liberar citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β e 

TNFα (Kharraz et al., 2013). Macrófagos M2c são ativados por IL-10 e também 

apresentam funções anti-inflamatórias (Kharraz et al., 2013).  

A transição de macrófagos M1 presentes na fase aguda após lesão muscular 

(fase pró-inflamatória) para macrófagos M2 presentes na fase de diferenciação e 

fusão de mioblastos durante a regeneração muscular (fase anti-inflamatória) é 

crucial para este processo e é parcialmente regulada por mitogen-activated protein 

kinase phosphatase-1 (MAPK-1) (Perdiguero et al., 2012; Saclier et al., 2013). 

Entretanto, os mecanismos celulares e moleculares responsáveis por promover a 

transição dessas fases durante a regeneração muscular ainda são pouco 

compreendidos. Sabe-se até o momento, que a mudança ocorre somente após a 

instalação da fase pró-inflamatória (Saclier et al., 2013) e que a ativação exacerbada 

da sinalização de M1 acarreta em déficit na regeneração muscular (Ruffell et al., 

2009). 

Algumas das citocinas liberadas por macrófagos, tais como TNFα e IL-6, são 

capazes de ativar as células satélites (Cantini et al., 1995; Chen et al., 2005; Li, 

2003; Serrano et al., 2008; Szalay et al., 1997; Wang et al., 2008; Warren et al., 

2002). As células satélites são células mononucleadas e indiferenciadas, que em 

condições basais encontram-se em estado quiescente e localizam-se entre a lâmina 

basal e o sarcolema da fibra muscular (Grounds, Yablonka-Reuveni, 1993; Muir et 

al., 1965; Schultz, Mccormick, 1994). Entretanto, quando o músculo é submetido à 

estímulo lesivo, as células são ativadas e passam a ser denominadas células 

precursoras miogênicas ou mioblastos, as quais proliferam (Hawke, Garry, 2001; 

Wozniak et al., 2005). Posteriormente, tais células se diferenciam e ocorre então, 
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sua fusão à fibra muscular, contribuindo para a recomposição de fibras musculares 

lesadas (Hawke, Garry, 2001; Wozniak et al., 2005; Zanou, Gailly, 2013). O 

comportamento das células satélites depende de vários fatores, entre eles, o próprio 

nicho, a ação de células endoteliais e de progenitoras fibro-adipogênicos, o 

conteúdo de matriz extracelular e a inervação muscular (Joe et al., 2010; Murphy et 

al., 2011b; Zanou, Gailly, 2013). O estudo de Murphy et al. (2011b) mostrou que a 

inativação das células satélites resultou em completa perda da massa muscular em 

regeneração, assim como a desregulação de fibroblastos e aumento do tecido 

conjuntivo. Além disso, a ablação de fibroblastos alterou a atuação das células 

satélites, levando à diferenciação prematura, esgotamento de suas reservas e 

formação de fibras musculares regeneradas menores. 

A regeneração muscular depende crucialmente da manutenção da lâmina 

basal (Ciciliot, Schiaffino, 2010). Dentro da lâmina basal as células satélites 

proliferam, diferenciam-se e fundem-se permitindo a reconstrução da fibra muscular 

em um curto período de tempo (Zanou, Gailly, 2013). O crescimento e o 

remodelamento muscular dependem do desenvolvimento dos vasos sanguíneos, da 

formação das conexões miotendíneas e da junção neuromuscular (Zanou, Gailly, 

2013). 

Como citado anteriormente a matriz extracelular tem um papel importante na 

regeneração muscular. A interação entre a matriz extracelular e as células de 

Schwann é essencial para a regeneração nervosa periférica e a presença de 

colágeno na matriz extracelular age como uma força motriz no crescimento e 

diferenciação do nervo (Liu, 1992). O remodelamento da matriz extracelular está 

envolvido no processo de regeneração muscular por meio da ativação de células 

satélites e da promoção da migração e fusão destas em miotubos. Tal mecanismo é 

influenciado por metaloproteinases, as quais permitem o turnover da matriz 

extracelular, por meio da clivagem de seus componentes e da ativação de fatores de 

crescimento (Lijnen et al., 1998; Saksela, Laiho, 1990).  

Além das citocinas, vários fatores são responsáveis por ativar as células 

satélites, e desta forma, é importante ressaltar que o equilíbrio entre estímulos 

extrínsecos e sinais intracelulares convergem para preservar a função de tais células 

(Brack, Rando 2012). Dentre os fatores envolvidos na ativação das células satélites 

destacam-se: fator de crescimento de fibroblastos (fibroblast growth factor; FGF); 

TGF; neurotransmissores; fator de crescimento de hepatócitos (hepatocyte growth 
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factor; HGF); Wnt; Notch; óxido nítrico (NO) e fatores semelhantes à insulina I e II 

(insulin-like growth factor-I e insulin-like growth factor-II; IGF-I e IGF-II) (Carosio et 

al., 2011; Grefte et al., 2007; Kuang et al., 2008). O IGF-I, além de ativar as células 

satélites, promove a ativação da via de sinalização do complexo alvo da rapamicina 

em mamíferos 1 (mammalian target of rapamycin complex 1; mTORC1) que é uma 

importante via responsável por induzir hipertrofia muscular por meio da ativação de 

síntese proteica (Ciciliot, Schiaffino, 2010). Além disso, o IGF-I também está 

envolvido na indução e modulação dos fatores regulatórios miogênicos (MRFs) da 

família helix-loop-helix; ou seja, o fator de determinação miogênica (myogenic 

determination factor, Myo-D), o fator miogênico 5 (myogenic factor 5, Myf-5), a 

miogenina e o fator regulatório miogênico 4 (myogenic regulatory factor 4, MRF4); 

que participam de diversas etapas do processo regenerativo muscular (Carosio et 

al., 2011; Ciciliot, Schiaffino, 2010).  

Quando ocorre lesão no músculo esquelético, a expressão de MRFs aumenta 

nas células satélites e sua ativação é controlada principalmente por fatores de 

transcrição Pax3, Pax7 e Myf5 (Grefte et al., 2007). As células satélites, quando 

ativadas, apresentam aumento nas expressões de MyoD e Myf5, acarretando na 

proliferação dessas células e aumento no número de células precursoras miogênicas 

no músculo (Ciciliot, Schiaffino, 2010; Grefte et al., 2007; Tiidus, 2008). A 

concomitante redução de Pax3 e Pax7 e o aumento da expressão dos fatores de 

transcrição miogenina e MRF4 proporcionam a diferenciação dos mioblastos durante 

o processo regenerativo do músculo (Grefte et al., 2007). A diferenciação terminal 

dos mioblastos é caracterizada pela fusão destes para formar miotubos que 

recompõem partes ou grandes extensões das fibras musculares previamente 

lesadas (Ciciliot, Schiaffino, 2010; Grefte et al., 2007; Tiidus, 2008). Dessa forma, a 

presença de fragmentações celulares e de fibras musculares com núcleos 

centralizados são sinais morfológicos característicos da regeneração muscular 

(Salvini et al., 1999; Wernig, 1991).  

Como citado previamente, fatores de crescimento e transformação (TGF) 

também estão envolvidos na regeneração muscular. Tais fatores, como TGF-β e 

miostatina, ligam-se ao receptor activina tipo II (ActRII) localizado na membrana 

celular. O ActRII associa-se ao seu correspondente receptor activina tipo I (ActRI ou 

TβR-I), formando um complexo receptor heterotetramérico ativado, o qual 

transfosforila o TβR-I ativando a kinase latente deste complexo. O complexo do 
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receptor ativado fosforila as proteínas smad2 e smad3, que se unem à co-smad 

chamada smad4. O oligômero de smads transloca-se para o núcleo, onde interage 

com fatores que regulam a transcrição de genes-alvo (Chen et al., 2002; Zhu et al., 

2004). 

Membros da família TGF-β são moduladores da atividade de mioblastos, 

inibindo a proliferação e diferenciação destes (Greene, Allen, 1991; Lefaucheur, 

Sebille, 1995; Lefaucheur et al., 1996) (Figura 1). O papel do TGF-β1, β2 e β3 

durante a regeneração muscular é complexo e envolve a regulação da fusão de 

mioblastos, a regulação da resposta imune e a sobrevivência do motoneurônio 

(Mclennan, Koishi, 2002). Outro fator pertencente a essa via, é a miostatina, 

responsável por inibir o crescimento muscular via inibição de phosphoinositol 3-

kinase (PI3K) e proteina kinase B (AKT) (PI3K/AKT) (Figura 1). Trabalhos têm 

demonstrado que a miostatina reprime a expressão gênica de MyoD, acarretando na 

atenuação da ativação e proliferação de células satélites durante a regeneração 

muscular (Marshall et al., 2008). Além disso, um estudo recente demonstrou que a 

expressão gênica de akirina1, uma proteína quimioatraente de macrófagos e 

importante para os processos de proliferação e diferenciação muscular, é reprimida 

por fatores de transcrição smad3 e smad4 (Salerno et al., 2009). Entretanto, os 

mecanismos intracelulares pelos quais a akirina1 modula o processo regenerativo 

muscular e a sua possível interação com elementos de vias controladoras do 

trofismo muscular ainda não são bem esclarecidos. De fato, o fator de crescimento 

epidermal (EGF), a miostatina e o TGF-β1 parecem estar relacionados com a 

inibição do processo de regeneração muscular (Doumit et al., 1993; Fukushima et 

al., 2001; Langley et al., 2002; Li, Huard, 2002; Mendler et al., 2000; Rios et al., 

2002; Taylor et al., 2001; Yamanouchi et al., 2000). Adicionalmente, estudos 

mostram que a miostatina regula o retorno das células satélites para o estado 

quiescente (McCroskery et al., 2003; McFarlane et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11940386
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Figura 1 - Representação dos elementos da via de sinalização TGFβ/ActRII/smad. 

 

A transdução do sinal inicia-se com a interação do ligante no receptor activina tipo II. O receptor 
activina tipo II associa-se ao seu correspondente receptor activina tipo I, formando um complexo 
receptor heterotetramérico ativado, o qual transfosforila o receptor tipo I ativando a kinase latente 
deste complexo. O complexo do receptor ativado então fosforila a proteína smad2 e smad3 reguladas 
pelo receptor, que se unem à smad4. Esse conjunto de smads transloca-se para o núcleo e interage 
com fatores que regulam a transcrição de genes alvo da sinalização TGF-β. Além disso, a ativação 
dessa via acarreta na inibição de PI3K e AKT. 
FONTE: Adaptado de Kollias e McDermontt (2008); Marimuthu et al. (2011); Osman et al. (2009); 
Salerno et al. (2009); Trendelenburg et al. (2009) 
 

A sinalização β2-adrenérgica também tem sido descrita como uma importante 

moduladora do processo regenerativo muscular, portanto cabe uma introdução mais 

detalhada sobre a ação dos adrenoceptores β2 no músculo esquelético. 

 

1.3 Adrenoceptores β2 no músculo esquelético 

 

O sistema nervoso simpático é compreendido por duas principais moléculas 

químicas sinalizadoras, a adrenalina (epinefrina) e a noradrenalina (noraepinefrina). 

A noradrenalina é produzida e liberada pelos terminais nervosos e pela medula 

suprarrenal, a adrenalina por sua vez, é produzida e liberada pela medula 

suprarrenal (Guyton, Hall 2010) A ligação de uma dessas moléculas ao receptor 

adrenérgico promove uma determinada resposta de acordo com o subtipo do 

receptor (Lynch, Ryall, 2008). Os adrenoceptores foram inicialmente divididos em 

dois grupos: alfa (α) e beta (β) (Ahlquist, 1948). Entretanto, esse sistema é bem mais 
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complexo e, sabe-se que existem pelo menos nove subtipos de adrenoceptores (6 

subtipos α: α1A, α1B, α1D, α2A, α2B e α2C; 3 subtipos β: β1, β2 e β3), os quais estão 

localizados em diferentes proporções nos diversos tecidos do organismo (Dunser, 

Hasibeder, 2009; Lynch, Ryall, 2008).  

Os adrenoceptores possuem 7 domínios transmembrânicos e são membros 

da família de receptores acoplados à proteína G (guanine nucleotide-binding G 

protein-coupled receptor, família de GPCR), a qual é composta por 3 subunidades 

(Gα, Gβ, e Gγ) (Dunser, Hasibeder, 2009; Leineweber, Heusch, 2009; Lynch, 2011; 

Lynch, Ryall, 2008). As subunidades α, β e γ da proteína G encontram-se ligadas à 

região intracelular da membrana plasmática formando a proteína heterotrimérica 

Gαβγ (Lynch, 2011; Lynch, Ryall, 2008) (Figura 2). A ativação do adrenoceptor β2 

ocorre por meio da ligação de um agonista ao receptor causando mudança 

conformacional em sua região intracelular e expondo seus sítios de ligação à 

proteína G, permitindo que esta se associe à sua terceira alça intracelular. Tal 

associação resulta na substituição do GDP ligado à Gα por um GTP, e 

consequentemente desencadeia a dissociação da subunidade Gα (ligada ao GTP) e 

a formação do dímero Gβγ (Lynch, 2011; Lynch, Ryall, 2008) (Figura 3). A partir 

disso, Gα-GTP e Gβγ podem ativar diferentes cascatas de sinalização. 

 

Figura 2 - Representação dos elementos da via de sinalização β2-adrenérgica 
localizados no sarcolema. 

 
Adrenoceptor β2 com sete domínios transmembrânicos, uma terminação NH2 extracelular e uma 
terminação COOH intracelular; proteína G representada por suas subnidades α, β, γ localizada na 
porção intracelular do sarcolema; enzima transmembrânica adenilil ciclase (AC) com dois domínios 
hidrofóbicos transmembrânicos e dois domínios catalíticos citoplasmáticos. 
FONTE: Adaptado de Lynch e Ryall (2008) 

 

A subunidade Gα pode ser dividida em 4 famílias principais: Gαs, Gαi, Gαq e 

Gα12. Os adrenoceptores β acoplam-se predominantemente a Gαs e a Gαi, as quais 

estão envolvidas na ativação e na inibição da adenilil ciclase (AC), respectivamente 

(Lynch, 2011; Lynch, Ryall, 2008). A AC é uma enzima transmembrânica cuja função 
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é converter ATP em adenosina monofosfato cíclico (AMPc), que por sua vez ativa 

várias moléculas efetoras, entre elas, a proteína kinase A (PKA), que está envolvida 

em processos como regulação do ciclo celular, proliferação e diferenciação celular e 

regulação dos mecanismos de transporte intracelular (Tasken, Aandahl, 2004). 

Adicionalmente, as subunidades catalíticas da PKA são capazes de fosforilar a 

proteína calpastatina, tornando-a ativa e acarretando na redução da ação 

proteolítica das enzimas calpaínas, μ-calpaína e m-calpaína, uma vez que 

calpastatina é o principal inibitor endógeno destas enzimas (Navegantes et al., 2001; 

Reiken et al., 2003). A inibição das calpaínas por meio da fosforilação da 

calpastatina pode atenuar a proteólise dependente de cálcio, regulando assim, o 

catabolismo proteico (Navegantes et al., 2001; Tidball, Spencer, 2000, 2002) (Figura 

3). 

O AMPc também ativa a proteína de troca diretamente ativada por AMPc 

(exchange protein directly activated by cAMP, EPAC) responsável por ativar a 

proteína Rap1, sendo estas duas proteínas relacionadas ao aumento de síntese 

proteica (Lynch, Ryall, 2008), acarretando em hipertrofia muscular esquelética 

(Hinkle et al., 2002; Navegantes et al., 2002) (Figura 3).  

 
Figura 3 - Representação da via de sinalização β2-adrenérgica clássica: Gαs-AC-
AMPc. 
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A ativação do adrenoceptor β2 ocorre por meio da ligação do agonista no sítio de ligação do receptor 
resultando na associação da subunidade α da proteína G no sítio de fosforilação do receptor. Essa 
associação deve-se à substituição de GDP por GTP da proteína Gα o que acarreta em mudança 
conformacional da estrutura heterotrimérica desta proteína, desencadeando a cascata de sinalização 
representada. Após associação ocorre ativação da adenilil ciclase que converte ATP em AMPc, e 
este ativa a proteína kinase A (PKA), proteína que está envolvida na redução da proteólise muscular. 
O AMPc também ativa a proteína de troca diretamente ativada por AMPc (exchange protein directly 
activated by cAMP, EPAC) responsável por ativar a proteína Rap1, sendo estas duas proteínas 
relacionadas ao aumento de síntese proteica. 
FONTE: Adaptado de Lynch e Ryall (2008) 

 

Como citado anteriormente, o dímero Gβγ também é capaz de ativar vias de 

sinalização independentes do AMPc, como é o caso da via PI3K/AKT, uma 

importante reguladora do trofismo muscular (Bodine et al., 2001; Rommel et al., 

2001) (Figura 4). Foram descritas três diferentes isoformas de AKT, sendo AKT1 a 

isoforma predominante no músculo esquelético (Nader et al., 2005). 

Uma vez ativada por Gβγ, a PI3K é capaz de fosforilar PIP2 (phospholipid 

phosphatidylinositol-4,5-biphosphate), gerar PIP3 (phosphatidylinositol-3,4,5-

trisphosphate) e criar sítios de ligação para a serina/treonina kinase AKT e para PDK 

(3`- phosphoinositide-dependent protein kinase 1) na membrana celular e em 

seguida PDK fosforila AKT (Lopez-Ilasaca et al., 1997) (Figura 4).  

Diversas vias dependentes de AKT são ativadas no músculo esquelético após 

a estimulação β2-adrenérgica, acarretando predominantemente hipertrofia muscular 

(Lynch, 2011; Lynch, Ryall, 2008). O estudo de Kline et al. (2007) demonstrou que a 

estimulação β2-adrenérgica resulta na fosforilação de AKT e subsequente ativação 

de mTOR (mammalian  target  of  rapamycin). Após ativação de mTOR ocorre a 

associação desta  à  raptor  (regulatory  associated  protein  of mTOR)  e GβL (G 

protein β-subunit-like protein) formando o complexo mTORC1 (mTOR-raptor-GβL), 

cujos alvos são S6K (70  kDa  ribosomal  protein  S6  kinase) e 4EBP1 (eukaryotic  

initiation  factor 4E-binding protein 1) (Bodine et al., 2001; Rommel et al., 2001). A 

formação do complexo mTORC1 induz tradução por meio da fosforilação do 

polipeptídeo ribossômico S6K (Bolster et al., 2004; Hara et al., 1998) e por meio da 

fosforilação inibitória do 4EBP1 (regulador negativo do fator de iniciação da tradução 

eif4E; euchariotic initiation factor 4E) (Hara et al., 1997) (Figura 4).   

Outros fatores envolvidos no trofismo muscular são influenciados por AKT, 

como por exemplo, glicogênio sintase quinase 3β (GSK3β) (Bodine et al., 2001) e 

fator de transcrição forkhead box O (FOXO) (Furuyama et al., 2002). O GSK3β 

normalmente atua inibindo a tradução do fator de iniciação eucariótica 2B (eiF2B) e 
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quando AKT o inativa, ocorre síntese proteica (Bodine et al., 2001; Rommel et al., 

2001). AKT também favorece a síntese proteica por meio da inibição de FOXO, um 

fator de transcrição envolvido na ativação de genes indutores da degradação 

proteica, mais especificamente atrogina-1 e muRF-1 (muscle ring finger-1) que são 

enzimas (ubiquitina-ligases) envolvidas na principal via proteolítica do músculo 

esquelético, a via ubiquitina-proteassomo (Gomes et al., 2001; Lecker et al., 2004) 

(Figura 4).  

 

Figura 4 - Representação da via de sinalização não clássica β2-adrenérgica: 
PI3K/AKT/mTOR. 

 
O dímero Gβγ pode ativar PI3K que fosforila a PIP2 ligada à membrana plasmática e gera PIP3, 
criando sítios de ligação na membrana celular para a serina/treonina kinase AKT e para PDK. PDK 
fosforila AKT que resulta na ativação de mTOR que se associa à raptor e GβL formando o complexo 
mTORC1. S6K e 4EBP1 são alvos de mTORC1, a ativação de S6K e a inibição de 4EBP1 culmina no 
aumento de síntese proteica. AKT também atua inativando o fator glicogênio sintase quinase 3β 
(glycogen synthase kinase 3β, GSK3β) que acarreta na expressão do fator de iniciação eucariótico 
eiF2B favorecendo a síntese proteica. AKT fosforila o fator de transcrição forkhead box O (FOXO), o 
que inibe a ação deste na ativação de genes envolvidos na degradação proteica como muRF1 e 
atrogina-1. 
FONTE: Adaptado de Lynch e Ryall (2008) 

 

A atividade nervosa simpática no músculo esquelético é desencadeada por 

receptores beta adrenérgicos localizados no sarcolema das fibras musculares 

(Peters et al., 1998), sendo que o subtipo β2 corresponde a cerca de 90% dos 

receptores β-adrenérgicos presentes no músculo esquelético (Elfellah et al., 1989). 
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Além do subtipo β2, também é possível encontrar no músculo esquelético cerca de 

7-10% de receptores adrenérgicos do subtipo β1, (Kim et al., 1991; Williams et al., 

1984).  

A densidade dos receptores β-adrenérgicos difere nos diferentes tipos de fibra 

muscular, sendo que as fibras do tipo I apresentam duas a três vezes maior 

densidade de receptores β-adrenérgicos comparadas às fibras do tipo II (Kim et al., 

1991; Ryall et al., 2004). Entretanto, a resposta à estimulação por meio de agonistas 

β-adrenérgicos é maior nas fibras musculares do tipo II (Ryall et al., 2002, 2006).  

O papel do adrenoceptor β2 na musculatura esquelética tem sido estudado 

por meio da administração de agonistas sintéticos (Beitzel et al., 2007; Conte et al., 

2012; Harcourt et al., 2007; Kline et al., 2007; Ryall, Lynch, 2008; Ryall et al., 2006, 

2007, 2008b). Estudos realizados com a administração de agonistas β2-adrenérgicos 

no músculo esquelético descrevem seu importante papel em diversas condições, 

entre elas: perda de massa e força muscular devido ao envelhecimento (Ryall et al., 

2004, 2007), caquexia associada ao câncer e à AIDS (Fuster et al., 2007; Kenley et 

al., 2008), distrofia muscular (Gehrig et al., 2010), sepse, desuso, denervação, 

falência renal crônica, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

entre outras (Ryall et al., 2008a). Em muitas destas condições, os agonistas β2-

adrenérgicos são capazes de atenuar ou potencialmente reverter a atrofia e 

consequente fraqueza muscular (Lynch, Ryall, 2008), possivelmente por meio de 

mecanismos dependentes e independentes de AMPc anteriormente descritos. A 

estimulação β2-adrenérgica parece ter importante papel no controle da massa 

muscular, tanto devido à sua eficácia na promoção da síntese proteica, quanto na 

redução da degradação proteica (Baviera et al., 2010; Kline et al., 2007; Lopez-

Ilasca et al., 1997; Murga et al., 2000; Sneddon et al., 2001). Além do efeito 

anabólico, os agonistas β2-adrenérgicos também têm efeito lipolítico (Kim et al., 

2010; Louis et al., 2000; Lynch, Ryall, 2008) e são capazes de promover a 

conversão gradual de fibras musculares do tipo I em direção às fibras do tipo II (Ryall 

et al., 2002, 2008). 

O efeito dos agonistas β2-adrenérgicos na regeneração muscular esquelética 

também tem sido alvo de investigação, estudos relatam que uso do agonista β2-

adrenérgico clembuterol em músculos transplantados é capaz de antecipar a 

proliferação de células satélites quando comparado aos músculos apenas 
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transplantados (Roberts, Mcgeachie, 1992). Além disso, agonistas β-adrenérgicos 

seletivos e não seletivos para a isoforma β2, também são responsáveis por induzir 

aumento do conteúdo proteico e do diâmetro das fibras musculares em regeneração 

e consequentemente melhora funcional (Ryall et al., 2008b). Estudos que abordaram 

a regeneração muscular em animais idosos também demonstraram que a 

administração de agonistas β2-adrenérgicos reduz o processo inflamatório e a 

quantidade de tecido conjuntivo intramuscular, além de aumentar a síntese proteíca 

e a força contrátil (Beitzel et al., 2004; Conte et al., 2012).  Embora os agonistas β2-

adrenérgicos proporcionem melhora estrutural e funcional do músculo esquelético 

em regeneração, os mecanismos intracelulares envolvidos nesses efeitos não são 

totalmente conhecidos.  

Apesar dos trabalhos demonstrarem efeito benéfico de agonistas β2-

adrenérgicos na regeneração muscular, o papel do adrenoceptor β2 no processo 

regenerativo muscular ainda não é conhecido. Neste sentido, a utilização de animais 

knockout para o adrenoceptor β2 representa uma excelente ferramenta para se 

estudar o papel deste receptor nos aspectos histológicos, moleculares e funcionais 

nas diferentes fases da regeneração muscular. 

 

1.4 Justificativa e relevância do estudo 

 

Este estudo propôs-se a contribuir para o melhor entendimento dos aspectos 

moleculares e funcionais envolvidos no processo regenerativo do músculo 

esquelético através do estudo do papel do adrenoceptor β2 nesse processo. Neste 

contexto, a melhor compreensão da sinalização β2-adrenérgica no músculo 

esquelético em regeneração poderá servir de base para a identificação de novos 

alvos terapêuticos e para o desenvolvimento de novas estratégias na prevenção e 

no tratamento de lesões e outras disfunções músculo-esqueléticas. 
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2 OBJETIVO 

 

O presente estudo teve como objetivo geral contribuir para o melhor 

entendimento do processo regenerativo muscular esquelético por meio do estudo do 

papel do adrenoceptor β2 na regeneração de músculos esqueléticos utilizando 

camundongos knockout para este. Dessa forma, os objetivos específicos 

englobaram: 

 

2.1 Objetivo 1 

Avaliar o papel do adrenoceptor β2 na morfologia do tecido muscular durante 

a regeneração 

 

2.2 Objetivo 2 

Avaliar o papel do adrenoceptor β2 na atuação de mácrofagos M1 e M2 

durante a regeneração muscular.  

 

2.3 Objetivo 3 

Avaliar o perfil de ativação de elementos da via TGF-β/ActRII/smad na 

ausência do adrenoceptor β2 durante a regeneração de músculos esqueléticos. 

 

2.4 Objetivo 4 

Avaliar o papel do adrenoceptor β2 na função contrátil de músculos em 

regeneração. 
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3 ESTRATÉGIAS EXPERIMENTAIS 

 

A estratégia experimental consistiu em avaliar o papel do adrenoceptor β2 na 

regeneração muscular nos períodos de 1, 3, 10 e 21 dias após a realização da 

criolesão no músculo tibialis anterior (TA) de camundongos knockout para o 

adrenoceptor β2 e de camundongos selvagens. O músculo TA possui predomínio de 

fibras musculares do tipo II, portanto sua resposta frente à estimulação β2-

adrenérgica é maior do que em músculos com predomínio de fibras do tipo I (Ryall 

et al., 2002, 2006). Após lesão, os músculos foram submetidos à análise 

macroscópica (peso corporal e muscular), histológica (coloração de azul de toluidina 

e picrossirius red), imuno-histoquímica (detecção de macrófagos, ativação do 

receptor TβR-I e de smad2/3), molecular (reação em cadeia da polimerase – 

expressão gênica de citocinas liberadas por macrófagos M1 e M2, western blot para 

elementos da via TGFβ/ActRII/smad, mensuração do conteúdo de AMPc tecidual), 

celular (citometria de fluxo para determinar a porcentagem de macrófagos M1 e M2) 

e funcional (análise da contração tetânica e da fadiga muscular). 

 

3.1 Estratégias utilizadas para alcançar o objetivo 1 

 

O papel do adrenoceptor β2 na morfologia do tecido muscular durante a 

regeneração foi avaliado por meio da análise histoquímica com azul de toluidina em 

1, 3, 10 e 21 dias após lesão, coloração com picrossirius red em 10 e 21 dias após 

lesão. 

 

3.2 Estratégias utilizadas para alcançar o objetivo 2 

 

A avaliação do papel do adrenoceptor β2 na atuação de macrófagos M1 e M2 

durante a regeneração muscular foi realizada por meio da análise imuno-

histoquímica para a detecção de macrófagos em 3 e 10 dias após lesão, reação em 

cadeia da polimerase para determinar a expressão gênica das citocinas iNOS, IL-

1β, Arginase-1 e Fizz-1 em 1, 3 e 10 dias após lesão e citometria de fluxo para 

determinar a porcentagem de macrófagos M1 e M2 em 3 e 10 dias após lesão. 
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3.3 Estratégias utilizadas para alcançar o objetivo 3 

 

A avaliação do perfil de ativação de elementos da via TGF-β/ActRII/smad na 

ausência do adrenoceptor β2 durante a regeneração de músculos esqueléticos foi 

realizada por meio da imunodetecção do receptor TβR-I e de smad2/3 ativados e de 

western blot para determinar a expressão de smad4 e akirina1 nos períodos de 3 e 

10 dias após lesão. 

 

3.4 Estratégias utilizadas para alcançar o objetivo 4 

 

A avaliação do papel do adrenoceptor β2 na função contrátil de músculos em 

regeneração foi realizada por meio da análise da contração tetânica máxima e da 

fadiga dos músculos em regeneração no período de 10 dias após lesão. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos machos knockout para o adrenoceptor β2 

(β2KO) (Chruscinski et al., 1999) e camundongos machos selvagens (FVB - Friend 

Leukemia Virus, strain B), ambos com idade de 2 meses e peso aproximado de 25-

32 g, mantidos no biotério do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os camundongos β2KO foram 

gentilmente doados pela Profa. Dra. Patrícia C. Brum da EEFE (Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo) e foram submetidos à confirmação 

da deleção do gene do adrenoceptor β2 por meio de genotipagem. Todos os animais 

foram mantidos em gaiolas contendo maravalha, água e ração ad libitum, com 

regime claro/escuro de 12h/12h. 

Todos os protocolos experimentais realizados foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do ICB/USP número 107/11. 

 

4.2 Grupos experimentais  

 

Em todos os grupos experimentais foram avaliados diferentes períodos de 

regeneração muscular. 

O papel do adrenoceptor β2 na regeneração foi avaliado utilizando-se 

camundongos knockout para este e camundongos selvagens. Os camundongos 

foram divididos aleatoriamente em 4 grupos (n=6 cada) a seguir, totalizando 8 

grupos experimentais de músculos criolesados, além dos grupos de músculos 

controle não lesados β2KO e FVB (Tabela 1): 

a) Grupo criolesado (1 dia): Os animais β2KO (1º grupo) e FVB (2º grupo) 

tiveram os músculos TA da pata esquerda criolesados e analisados após 1 dia. Os 

músculos da pata contralateral serviram de controle intacto. 

b) Grupo criolesado (3 dias): Os animais β2KO (3º grupo) e FVB (4º grupo) 

tiveram os músculos TA da pata esquerda criolesados e analisados após 3 dias. Os 

músculos da pata contralateral serviram de controle intacto. 
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c) Grupo criolesado (10 dias): Os animais β2KO (5º grupo) e FVB (6º grupo) 

tiveram os músculos TA da pata esquerda criolesados e analisados após 10 dias. Os 

músculos da pata contralateral serviram de controle intacto. 

d) Grupo criolesado (21 dias): Os animais β2KO (7º grupo) e FVB (8º grupo) 

tiveram os músculos TA da pata esquerda criolesados e analisados após 21 dias. Os 

músculos da pata contralateral serviram de controle intacto. 

 

Tabela 1- Grupos experimentais dos camundongos β2KO e FVB. 

β2KO FVB 

C Crio C Crio 

  1 dia 3 dias 10 dias 21 dias   1 dia 3 dias 10 dias 21 dias 

Organização dos grupos experimentais dos camundongos β2KO e FVB. β2KO: animais 
knockout para o adrenoceptor β2; FVB: animais selvagens; C: controle; Crio: animais 
criolesados; 1 dia, 3 dias, 10 dias, 21 dias: período que os animais foram analisados após a 
criolesão. 

 

4.3 Genotipagem 

 

No intuito de confirmar a deleção do gene do adrenoceptor β2 nos animais 

knockout foi realizada a reação em cadeia da polimerase. Amostras da cauda dos 

animais FVB e β2KO foram coletadas, o DNA genômico dessas amostras foi extraído 

por meio de NaOH 50 mM aquecido a 95 ºC por 20 min. Após digestão da cauda, 

Tris 1 M (pH 7,4) foi adicionado no intuito de neutralizar o processo de extração. O 

DNA genômico foi submetido à reação em cadeia da polimerase para verificação da 

deleção do gene do adrenoceptor β2. A sequência dos primers utilizados (Tabela 2) 

foram sintetizados pela Invitrogen (Carlsbad, CA, EUA). 

 
Tabela 2 - Sequência de primers utilizados. 

Primer Forward Reverse 

Beta 2 Selvagem CGAGTGGTCATCCTGATG GCAGAACTTGGAGGACC 

Beta 2 Neo   TCCATCATGGCTGATGCAAT 

 

As amostras de DNA genômico obtidas dos animais FVB e animais β2KO 

foram submetidas à reação em cadeia da polimerase (PCR) em um termociclador. O 

PCR foi conduzido com volume final da reação de 25 µl.  Para tanto, foram utilizados 

2 μg de DNA genômico, primers Forward e Reverse para o gene de interesse (0,5 
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umol/ul cada) e água ultra pura (22 µl; Amresco, Solon, OH, EUA). O kit ilustraTM 

(GE Healthcare UK Limited, Buckinghamshire, Reino Unido) foi utilizado, contendo 

DNA polimerase e outros componentes necessários para a reação de amplificação. 

Cada amostra foi submetida à um ciclo de 94 °C por 3 minutos, 35 ciclos de 94 °C 

por 45 segundos, 61 °C por 60 segundos e 72 °C por 1 minuto e 30 segundos e, 

finalmente um ciclo de 72 °C por 10 minutos. Em seguida, as amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose diluído em tampão Tris-EDTA 1x na 

concentração de 1,8%. A presença das bandas foi verificada por meio de um 

transiluminador, sendo que a amplificação do gene do adrenoceptor β2 no animal 

FVB corresponde a 350 pares de bases (pb) e a amplificação do gene contendo a 

interposição do cassete de neomicina corresponde a 1350 pb (Figura 5).  

 

Figura 5 - Representação da expressão do gene do adrenoceptor β2 contendo a 
interposição do cassete de neomicina no músculo esquelético do camundongo 
β2KO. 

 

1) marcador de peso molecular; 2) controle negativo contendo apenas os primers Beta 
2 FVB forward e reverse; 3) controle negativo contendo apenas os primers Beta 2 FVB 
forward e Beta 2 neo reverse; 4) amostra de animal FVB contendo primers Beta 2 FVB 
forward e reverse (banda 350 pb); 5) amostra de animal FVB contendo primers Beta 2 
FVB forward e Beta 2 neo reverse; 6) amostra de animal β2KO contendo primers Beta 2 
FVB forward e reverse; 7) amostra de animal β2KO contendo primers Beta 2 FVB 
forward e Beta 2 neo reverse (banda 1350 pb). 
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4.4 Protocolo de criolesão 

 

Os camundongos foram anestesiados com ketamina e xilazina 

(intraperitoneal) (30 e 10 mg/kg, respectivamente) e o músculo TA foi cirurgicamente 

exposto. A criolesão consistiu de um ciclo de congelamento e descongelamento 

muscular. O congelamento foi realizado através da aplicação de uma barra de ferro 

(2 x 9 mm), previamente imersa em nitrogênio líquido, sobre toda a superfície do 

músculo durante 10 s. Após o descongelamento dos músculos, a pele foi suturada e 

os animais foram mantidos em placa aquecida (37 ºC) no intuito de prevenir 

hipotermia (Conte et al., 2012).  

 

4.5 Histologia  

 

Após os períodos de 1, 3, 10 e 21 dias de criolesão de acordo com cada 

grupo experimental, os camundongos foram pesados, eutanasiados por 

deslocamento cervical e tiveram seus músculos TA removidos, pesados e 

congelados. Cada músculo foi dividido em duas partes semelhantes por meio de um 

corte transversal no ventre muscular. Uma metade de cada músculo foi destinada à 

histologia, sendo assim, foi pré-congelada em isopentano (10 segundos) e 

rapidamente imersa em nitrogênio líquido. A outra metade foi cortada e congelada 

diretamente em nitrogênio líquido para a determinação da expressão de proteínas, 

expressão gênica e conteúdo de AMPc tecidual. 

Cortes transversais não seriados (10 m de espessura) foram obtidos da 

região média dos músculos destinados à histologia utilizando-se um criostato (Leica, 

Wetzlar, Alemanha), mantido à temperatura de - 25 ºC. As secções musculares 

foram coradas com azul de toluidina para análise da morfologia geral (Morini et al., 

1998) e picrossirius red para visualização do tecido conjuntivo (coloração em 

vermelho). Além disso, as fibras necrosadas foram localizadas por meio da detecção 

histoquímica da atividade da fosfatase ácida lisossomal (Gomori lead method) 

(Bancroft, 1996; Miyabara et al., 2010). 
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4.6 Mensuração do conteúdo de AMPc tecidual 

 

A quantificação de AMPc foi realizada conforme descrito por Conte et al. 

(2012). Os músculos foram homogeneizados a 4 ºC em 1 ml de ácido tricloroacético 

5% (TCA; 0,06 g/ml), em seguida, foram centrifugados a 1500 g durante 10 minutos 

e a fração sobrenadante foi separada e extraída três vezes com 5 ml de éter etílico 

saturado com água. A fase éter foi descartada e a fase aquosa foi aquecida a 80 ºC 

para a remoção de todos os resquícios de éter. A quantidade de AMPc foi 

determinada através do método ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) 

utilizando-se um kit comercial (Cayman Chemicals, Ann Arbor, MI, EUA) (Silvina Lo 

Presti et al., 2008). 

 

4.7 Análise imuno-histoquímica 

 

As secções transversais dos músculos destinados à imuno-histoquímica 

foram fixadas com paraformaldeído (PFA) 4% em 0,2 M de PB (phosphate buffer) 

por 10 min a temperatura ambiente, bloqueadas com 0,1 M de glicina em PBS 

(phosphate buffer saline) por 5 min e permeabilizadas em 0,2% de triton em X-

100/PBS por 10 min. As lâminas foram incubadas com uma solução contendo o 

anticorpo primário, 3% de normal goat serum e 0,3% de triton X-100/0,1 M PB 

overnight em recipiente úmido (4 oC). Após a lavagem com 0,1 M PB (3 vezes de 10 

min cada), a solução contendo o anticorpo secundário e 0,3% de triton X-100/0,1 M 

PB foi adicionada por 2 horas em sala escura. As lâminas foram lavadas em 0,1 M 

PB (3 vezes de 10 min cada) e cobertas com lamínulas utilizando-se a resina 

Vectashield mounting medium for fluorescence with DAPI (H-1200, Vector Labs) 

(Pereira et al., 2014).  

 

4.7.1 Anticorpos para imuno-histoquímica 

 

 Os anticorpos primários utilizados na imuno-histoquímica foram: 1) mouse 

monoclonal to macrophages (MAC387, cat# ab22506; 1:200; Abcam, Cambridge, 

MA, EUA), 2) rabbit polyclonal anti-TGF-β receptor I phospho S165 (cat# ab112095, 

1:250; Abcam), e 3) rabbit monoclonal anti-smad2/3 (cat# 8685; 1:200; Cell Signaling 
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Technology, Danvers, MA, EUA). Os correspondentes anticorpos secundário foram: 

1) goat anti-mouse IgG-fluorescein isothiocyanate (FITC) (1:200; cat# 115-095-166; 

Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc., Baltimore, PA, EUA); 2) e 3) goat anti-

rabbit IgG-rhodamine (1:200; cat# ab6718; Abcam). 

 

4.8 Análise quantitativa e morfométrica 

 

A análise da AST das fibras musculares foi feita em cinco áreas por campo 

nos músculos dos animais controles, e nos animais criolesados (10 e 21 dias após 

criolesão), a AST foi obtida somente das fibras musculares previamente lesadas 

(fibras musculares com núcleo centralizado). Além disso, a análise da AST contendo 

células inflamatórias foi realizada nos períodos de 3 e 10 dias após criolesão, sendo 

identificada como a porcentagem da área total do músculo. O número de fibras 

musculares em regeneração também foi mensurado nos períodos de 10 e 21 dias 

após criolesão e expresso como a porcentagem do número de fibras que 

apresentaram núcleo centralizado em relação ao número total de fibras musculares. 

O número de fibras necrosadas foi expresso como a porcentagem do total de fibras 

musculares em 1 dia após lesão.  

O sistema de planimetria por contagem de pontos foi utilizado para a 

determinar a densidade do tecido conjuntivo pela marcação das 500 intersecções 

das linhas por campo (Mathieu et al., 1981). As intersecções que coincidiam no 

conjuntivo nas quatro áreas por secção selecionadas aleatoriamente de cinco 

secções transversais histológicas por animal foram marcadas, correspondendo ao 

total de 10.000 intersecções por músculo de cada animal. A área relativa do tecido 

conjuntivo (densidade de área) foi calculada pela divisão da soma do número de 

pontos coincidentes nas intersecções pelo total de pontos. 

O número de macrófagos foi obtido nos períodos de 3 e 10 dias após 

criolesão de cinco campos aleatórios fotografados da área lesada dos músculos. As 

áreas desses cinco campos foram mensuradas e somadas. A quantidade de 

macrófagos foi expressa por meio da razão entre o número de macrófago e o 

volume (mm3 de tecido muscular lesado); sendo que esse volume foi calculado 

realizando-se o produto entre a AST dos cincos campos e a espessura da secção do 

tecido muscular (10 µm) (Pizza et al., 2002). 
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A área positiva para TβR-I fosforilado e o número de núcleos positivos para 

smad2/3 foram obtidos da secção transversal total do músculo lesado e analisado 

após 3 dias de lesão. A área positiva para TβR-I fosforilado foi expressa como a 

porcentagem da área de secção transversal total e o número de núcleos positivos 

para smad2/3 foi expresso por milimetro quadrado (mm2). 

As secções histológicas foram obtidas por meio de uma câmera acoplada em 

microscópio de luz Nikon Eclipse (PCM2000, Maine, NY, EUA) e as imagens digitais 

foram adquiridas utilizando o software Metamorph® (Universal Imaging Corporation). 

Para as secções transversais submetidas à imunodetecção foi utilizado um 

microscópio de fluorescência (Observer D1, Zeiss, Jena, Alemanha) equipado com 

filtros FITC, rodamina e fura e as imagens foram adquiridas por meio do software 

Zen (Zeiss, Jena, Alemanha).   

Todas as análises foram realizadas utilizando o software Image Pro-Plus 4.5® 

(Media Cybernetics, Silver Spring, MD, EUA). As figuras foram montadas no 

software Adobe Photoshop 7.0 (San Jose, CA, USA). 

 

4.9 Mensuração da expressão proteica  

 

A técnica de Western blotting foi realizada para determinar a expressão de 

proteínas nos músculos dos grupos experimentais. Como previamente descrito por 

Conte et al. (2012), os músculos foram removidos imediatamente após o sacrifício 

do animal. As amostras de músculos foram homogeneizadas com tampão contendo 

90 mM de KCl, 10 mM de HEPES (4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic 

acid), 3 mM de MgCl2+, 5 mM ácido etilenodiamino tetra-acético (Ethylenediamine 

tetraacetic acid, EDTA) , 1% de glicerol, 1 mM ditiotreitol (dithiothreitol, DTT), 0,04% 

dodecil sulfato de sódio (sodium dodecyl sulfate, SDS), inibidor de protease e 

coquetel inibidor de fosfatase (1:100; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) utilizando 

um homogeneizador do tipo Polytron em máxima velocidade durante 10 segundos. 

Os extratos de tecido foram centrifugados a 12.000 g a 4 ºC, por 40 minutos.  

Após centrifugação, o sobrenadante das amostras foi coletado. O conteúdo 

proteico foi determinado pelo método de Bradford (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA) com 

albumina de soro bovino como referência. Quantidades iguais de proteínas foram 

separadas em gel de poliacrilamida por meio da eletroforese e transferidas para uma 
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membrana de nitrocelulose (Trans-Blot Semi-Dry, Bio-Rad). A membrana foi corada 

com Ponceau S para confirmar as quantidades iguais de proteínas carregadas no 

gel e transferidas para a membrana. 

A membrana foi incubada com anticorpo primário overnight a 4 ºC. Após 30 

minutos de lavagem em tampão TBS-Tween (Tween Tris-Buffered Saline: 0,5 M 

NaCl, 50 mM Tris-HCl, pH 7,4, e 0,1% Tween 20), a membrana foi incubada durante 

uma hora em temperatura ambiente com o correspondente anticorpo secundário 

conjugado a peroxidase horseradish, capaz de produzir uma reação de 

quimiluminescência (ECL; Amersham), que foi capturada em filme. Os sinais nos 

filmes foram digitalizados por scanner.  

A análise da densitometria foi realizada conforme descrita por Pereira et al. 

(2014). 

 

4.9.1 Anticorpos para western blot  

 

Os anticorpos primários utilizados para western blot foram: 1) rabbit polyclonal 

anti-smad4 (1:1000; cat# 9515; Cell Signaling Technology), 2) rabbit polyclonal anti-

akirin1 (1:1000; cat# ab77075; Abcam), e 3) rabbit polyclonal anti-glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase (GAPDH) (1:2000; cat# ABS16; Millipore, Billerica, MA, 

EUA), usado como normalizador. 

O anticorpo secundário usado para todos os experimentos de western blot foi 

a peroxidase-conjugated AffiniPure goat anti-rabbit IgG (1:10000; cat# 111-035-003; 

Jackson Immuno Research Laboratories Inc.). 

 

4.10 Análise da expressão gênica 

 

4.10.1 Transcrição reversa 

O RNA total foi isolado das amostras musculares utilizando-se o reagente 

Trizol e seguindo as instruções do fabricante (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). 

Conforme descrito por Silva et al. (2012) foi utilizado 1 μg do RNA total na reação 

contend oligo-dT (500 μg/ml), 10 mM cada dNTP, 5x first-strand buffer, 0,1 M DTT e 

200 U de transcriptase reversa (SuperScript II; Invitrogen). A transcrição reversa foi 

realizada à 70 ºC por 10 min, seguida de 42 ºC por 60 min e 95 ºC por 10 min. 
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4.10.2 Sequência de primers 

  

As seguintes sequências de primers foram utilizadas: Fizz-1: 5’-

GAGACCATAGAGATTATCGTGGA-3’ forward, 5’-CACACCCAGTAGCAGTCATC-3’ 

reverse; Arginase-1: 5’-CAATGAAGAGCTGGCTGGTGT-3’ forward, 5’- 

GTGTGAGCATCCACCCAAATG-3’ reverse; iNOS: 5’-CTGCAGCACTTGGATCAG-3’ 

forward, 5’-CGTACCAGGCCCAATGAG-3’ reverse; IL-1β: 5’-

CCAAAAGATGAAGGGCTGCTTCC-3’ forward, 5’-

GGATGGGCTCTTCTTCAAAGATG-3’ reverse and TFIID: 5’-

TTAGGCCTGGAAAGGTGTTACG-3’ forward, 5’-

CCTCCAAACAGATGGAACATTCT-3’ reverse. 

 A sequência dos primers para Fizz-1, Arginase-1 e iNOS foram obtidas de 

Villalta et al. (2011) e as sequências para IL-1β e para o fator de transcrição IID 

(TFIID) foram obtidas de Acharyya et al. (2007) e Silva et al. (2012), 

respectivamente. Os primers foram sintetizados pela empresa Exxtend Biotecnologia 

Ltda (Paulínia, SP, Brazil). 

 

4.10.3 PCR em tempo real 

 

As amostras de cDNA obtidas foram submetidas ao PCR em tempo real. Para 

tanto, foi adicionado à cada amostra (0,60 ng/μl) um mix contendo o primer Forward 

e Reverse do gene de interesse (400 nM cada), Syber Green PCR Master mix (5 ul; 

Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), água ultra pura (2,2 ul). Cada amostra 

foi submetida à  45 ciclos de 95 °C por 15 segundos e 60 °C por 30 segundos. 

 Todas as amostras foram analisada em duplicata e as reações foram 

quantificadas usando o software ABI Prism 7300 Sequence detection system 

(QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System; Applied Biosystems) com base 

em Aoki et al. (2009). A análise das amplificações foi realizada por meio do software 

da Applied Biosystems. Os resultados foram expressos como comparative cycle 

threshold (Ct) como descrito no User Bulletin No. 2 (Applied Biosystems). Em cada 

amostra, os valores ΔCt foram calculados para cada gene de interesse da seguinte 

forma: Ct do gene de interesse - Ct do gene normalizador, fator de transcrição 

(TFIID). As alterações relativas dos níveis de expressão de um determinado gene 
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(ΔΔCt) foram obtidas subtraindo o ΔCt dos músculos controle FVB (utilizado como 

um normalizador) dos correspondentes ΔCts dos grupos tratados (crio FVB, controle 

β2KO, crio β2KO). Os valores foram determinados como: 2-ΔΔCt, sendo o ΔΔCt e os 

níveis do controle definidos arbitrariamente como 1. O grupo FVB Crio 1 dia foi 

usado como controle quando a amplificação não foi detectada no grupo FVB 

controle. 

 

4.11 Citometria de fluxo 

 

Para a realização dos experimentos de citometria de fluxo, foram utilizados os 

músculos TA inteiros, portanto outros animais foram criolesados especificamente 

para este fim. 

Baseado em Cheung et al. (2012), os músculos TA foram dissecados e 

triturados com tesoura, em seguida submetidos à dissociação enzimática com 

colagenase tipo II (500 unidades por mL; Invitrogen) em meio Ham’s F10 contendo 

10% HS (horse serum; Invitrogen) por 90 minutos. Posteriormente, fibras musculares 

fragmentadas foram lavadas e digeridas com colagenase tipo II (100 unidades por 

mL) e dispase (2 unidades por mL; Invitrogen) durante 30 minutos. A suspensão de 

fibras musculares digeridas foi triturada e lavada, resultando em uma suspensão de 

células mononucleares, que foram filtradas com cell strainer 40-μm (BD Biosciences, 

San Jose, CA, USA). As células foram centrifugadas à 1000 rpm por 15 min e então 

ressuspendidas em tampão de lise para remoção de eritrócitos (155 mM NH4Cl, 10 

mM NaHCO3, 0,1 mM EDTA). O precipitado celular foi lavado em PBS com 2% de 

soro fetal bovino, ressuspendido em 1% Fc Block reagent (BD Biosciences) e 

incubado por 20 min à 4 °C no intuito de bloquear ligações inespecíficas dos 

anticorpos. Em seguida, as células foram incubadas por 30 min à 4 °C no escuro 

com os seguintes anticorpos APC-Cy7-conjugated antibody against CD11b, PE-

conjugated antibody against CD86 (para validação da polarização M1), APC-

conjugated antibody against CD206 (para validação da polarização M2) na diluição 

de 1:100. Após subsequente lavagem as células foram fixadas com o reagente 

Cytofix (BD Biosciences) e reservadas para análise. Pelo menos 50.000 células 

foram adquiridas por meio do equipamento BD FACSCanto II usando o software 

FACSDiva (BD Biosciences). A análise dos dados foi realizada por meio do software 
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FlowJo (Tree Star Inc., Ashland, OR, USA). Um gate para detectar a população total 

de macrófagos foi montado com base em forward scatter (FSC) e células positivas 

para CD11b. Desta população total, foram criados os gates para as células positivas 

para CD86 e CD206. Os resultados foram apresentados como a porcentagem de 

células marcadas positivamente dentro da população total de macrófagos ou das 

populações dos subtipos de macrófagos (gates CD86 e CD206). Os resultados são 

representativos de três experimentos distintos. 

 

4.12 Mensuração da função muscular 

 

Para a realização dos experimentos de contração muscular, foram utilizados 

os músculos TA inteiros, portanto outros animais foram criolesados especificamente 

para este fim. 

Os camundongos FVB e β2KO foram anestesiados com pentobarbital sódico 

(75 mg/kg de peso corporal). Uma incisão foi feita nos tornozelos de ambas as patas 

dos animais para se expor os tendões dos músculos TA. Em seguida, os animais 

foram colocados em uma plataforma e a pata foi estabilizada na plataforma com uma 

fita adesiva. O tendão foi amarrado com uma linha (4-0) conectada ao transdutor de 

força (BIOPAC Systems), responsável por captar e transmitir a força desenvolvida 

pelo músculo para o computador. A análise dos dados foi feita por meio do software 

Acqknowledge 3.9.1. A região de exposição do tendão foi mantida úmida com 

solução salina. 

Os músculos TA foram ativados via nervo isquiático, que foi cuidadosamente 

isolado de outros músculos e conectado a um eletro-estimulador (BIOPAC Systems). 

O protocolo de estimulação utilizado foi adaptado de Chan e Head (2010) e Pereira 

et al. (2014). A duração de pulso de 0,2 ms foi utilizada para todas as contrações, a 

duração de trem de pulso de 3 ms e 300 ms foram utilizadas nas contrações 

isoladas e tetânicas, respectivamente. A voltagem foi iniciada em 2 V e ajustada por 

meio de incrementos de 1 V até que a tensão isolada máxima fosse atingida para a 

contração isolada, para a contração tetânica máxima foi utilizada a maior voltagem 

alcançada. O comprimento ótimo do músculo (L0) TA foi determinado de modo a 

produzir a força tetânica máxima (Chan, Head, 2010). A estimulação da frequência 

foi de 2 Hz para as contrações isoladas e uma curva força-frequência foi obtida pela 
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análise da força máxima produzida nas frequências de 50, 100, 200 e 400 Hz, com 

dois minutos de repouso entre cada uma, verificou-se que a frequência de 200 Hz foi 

suficiente para obter contração tetânica máxima. A análise da força foi feita por meio 

da medida da força tetânica máxima, obtida em gramas e convertida em miliNewtons 

(P0, mN) e da força específica (razão entre P0 e a AST do músculo; mN/mm2).  

O procedimento experimental consistiu do ajuste do L0 e da voltagem, em 

seguida foi realizado 2 min de contrações isoladas, seguido de uma contração 

tetânica máxima (chamada de pré-fadiga) mais 2 min de contrações isoladas, 10 

contrações tetânicas submáximas com o objetivo de causar fadiga muscular, 2 

minutos de contrações isoladas e finalmente, a última contração tetânica máxima 

(chamada de contração pós-fadiga), como exemplificado no esquema da Figura 6. 

 

Figura 6 - Esquema representativo do experimento de mensuração da função 
contrátil muscular nos camundongos FVB e β2KO. 

 
L0: comprimento ótimo do músculo; V: voltagem; P0 Pré-fadiga: primeira contração tetânica máxima; 
10 - P0: 10 contrações tetânicas submáximas; P0 Pós-fadiga: segunda contração tetânica máxima. 

 

4.13 Análise estatística 

  

Os dados estão expressos como média e desvio padrão (DP). A análise de 

variância (ANOVA), seguida do post-hoc de Bonferroni (paramétrico), foi realizada 

para a comparação múltipla entre mais de dois grupos. O teste de Kolmogorov-

Smirnov foi utilizado no intuito de comparar as frequências de distribuição da AST 

das fibras musculares entre os grupos. O teste de modelos mistos para medidas 

repetidas (Mixed Models to repeated measures) foi utilizado no intuito de se analisar 

os dados de função muscular. Para comparação entre dois grupos, o teste t não 

pareado foi utilizado. O software de análise utilizado foi o SAS, versão 9.2 (SAS 

Institute Inc.; Cary, NC, EUA). As análises foram consideradas estatisticamente 

significantes quando p≤0,05. 

 



52 

  

 

5 RESULTADOS  

 

5.1 Peso corporal e peso muscular  

 

O peso corporal dos animais do grupo FVB não alterou no decorrer dos 21 

dias (Tabela 3). No grupo β2KO ocorreu aumento de 8% do peso corporal no período 

de 10 dias e aumento de 12% no período de 21 dias em relação ao peso corporal 

dos animais controle (p≤0,05; Tabela 3).  

O peso muscular dos animais do grupo FVB criolesado e analisado 1 dia após 

lesão aumentou 47% comparado ao peso muscular do animal controle (p≤0,05; 

Tabela 3). Em 3 dias após criolesão houve diminuição de 47% do peso muscular nos 

animais do grupo FVB comparado com o peso muscular em 1 dia após criolesão 

(p≤0,05; Tabela 3). O peso muscular dos animais do grupo FVB analisados 10 dias 

após criolesão também diminuiu 26% comparado com o peso muscular do controle; 

comparado ao período de 1 e 3 dias após criolesão essa queda do peso foi de 49% 

e 29%, respectivamente (p≤0,05; Tabela 3). Em 21 dias após a criolesão, o peso 

muscular dos animais do grupo FVB diminuiu 32% comparado ao período de 1 dia 

após lesão (p≤0,05; Tabela 3) e aumentou 34% comparado ao período de 10 dias 

após lesão (p≤0,05; Tabela 3). 

Os animais do grupo β2KO apresentaram aumento de 25% do peso muscular 

em 1 dia após criolesão comparado ao controle (p≤0,05; Tabela 3). Em 3, 10 e 21 

dias após criolesão também houve redução de 27%, 28% e 19%, respectivamente, 

do peso muscular nos animais do grupo β2KO comparado ao período de 1 dia após 

criolesão (p≤0,05; Tabela 3). Além disso, no período de 1 dia após criolesão o peso 

muscular dos animais do grupo β2KO foi 13% menor do que o peso muscular dos 

animais do grupo FVB neste mesmo período (p≤0,05; Tabela 3). No período de 10 

dias após criolesão o peso muscular dos animais do grupo β2KO foi 25% maior que 

o peso muscular dos animais do grupo FVB neste mesmo período (p≤0,05; Tabela 

3). 
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Tabela 3 - Comparação entre PC (g) e PM (mg) dos camundongos FVB e β2KO. 

  Grupos C Crio 1 d Crio 3 d Crio 10 d Crio 21 d 

PC (g) FVB 27,4 (1,3)  27,5 (1,3) 28,1 ( 0,8) 28,3 (1,4) 29,1 (1,4)  

β2KO 26,6 (1,2) 26,7 (1,2) 27,4 (1,2) 28,7 (1,8)* 29,8 (2,0)* 

PM (mg) FVB  36,6 (2,7) 53,8 (1,1)* 38,6 (3,2)
a
 27,2 (1,9)*

ab
 36,6 (1,3)

ac
 

β2KO 37,5 (4,4) 46,9 (2,5)*
#
 34,4 (3,9)

a
 34,0 (4,2)

a#
 38,2 (2,3)

a
  

Valores são expressos como média e desvio padrão; n = 6. ANOVA seguido por teste de Bonferroni 
para múltiplas comparações foi aplicado para testar as diferenças entre os grupos. PC: peso corporal 
(g); PM: peso muscular (mg). C: Animais analisados antes da criolesão; Crio 1 d, Crio 3 d, Crio 10 d e 
Crio 21 d: Animais criolesados e analisados após 1, 3, 10 e 21 dias, respectivamente. *p ≤ 0,05 vs. 
respectivos controles; 

#
p ≤ 0,05 vs. grupo FVB avaliado no mesmo período; 

a
p ≤ 0,05 vs. Crio 1d; 

b
p ≤ 

0,05 vs. Crio 3 d; 
c
p ≤ 0,05 vs. Crio 10d. 

FONTE: Silva et al. (2014) 

 
5.2 Histologia 

 

Na análise histológica dos músculos dos grupos FVB e β2KO corados com 

azul de toluidina foi possível observar morfologia normal nos grupos controle, sendo 

que as fibras musculares apresentaram formato poligonal sem sinais de lesão 

(Figura 7A). Em 1 dia após criolesão, os músculos dos camundongos FVB e β2KO 

tiveram evidentes sinais de lesão, como confirmado pela presença de fibras 

hipercontraídas, infiltrado de células inflamatórias e espaços em branco entre as 

células, indicando necrose muscular, rompimento do tecido muscular e edema 

(Figura 7A). Adicionalmente, a porcentagem de fibras necrosadas no músculo 

analisado 1 dia após a criolesão foi similar nos dois grupos (43% no grupo FVB e 

44% no grupo β2KO, Figura 7B).   

Em 3 dias após lesão, os músculos dos grupos FVB e β2KO apresentaram 

pequena área inflamatória (18% e 25% da área de secção transversal total, 

respectivamente, Figura 7C), sendo que foi possível observar uma tendência a 

aumento nos músculos dos animais β2KO quando comparada àquela dos animais 

FVB (Figura 7C). Fibras hipercontraídas foram observadas nos músculos dos 

animais β2KO (Figura 7A), sugerindo a persistência de sinais agudos de lesão 

muscular.  

Nos animais FVB criolesados e analisados após 10 dias, foi possível observar 

mínimo processo inflamatório, fibras dispostas de maneira organizada e com núcleo 

centralizado (Figura 7A). Entretanto, os músculos dos animais β2KO criolesados e 
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analisados após 10 dias ainda apresentaram sinais típicos de lesão aguda, tais 

como, fibras hipercontraídas e processo inflamatório intenso, o qual foi 254% maior 

comparado ao encontrado nos músculos lesados do animal FVB (p≤0,05; Figura 

7C). Adicionalmente, a área de infiltrado inflamatório nos músculos dos animais 

β2KO analisados nesse período aumentou quando comparado com o período de 3 

dias após lesão (47%, p≤0,05; Figura 7C). Todavia, não houve diferenças nos 

músculos dos animais FVB nos mesmos períodos analisados (Figura 7C). 

Em 21 dias após criolesão, os músculos dos animais FVB e β2KO 

apresentaram fibras musculares com núcleo centralizado (Figura 7A), e detectou-se 

áreas claras arredondadas apenas nos músculos dos camundongos β2KO, 

sugerindo a presença de possíveis adipócitos (Figura 7A). 

A porcentagem de fibras musculares em regeneração com núcleo 

centralizado não foi alterada em ambos os grupos FVB e β2KO nos períodos de 10 e 

21 dias após lesão (Figura 7D). 

 
Figura 7A - Imagem representativa da secção transversal de músculos dos animais 
FVB e β2KO corados com azul de toluidina.  

 



55 

  

 

 
C: Controle intacto do animal FVB e do animal β2KO; Crio 1 d: Músculo criolesado e análisado 
após 1 dia dos animais FVB e β2KO; Crio 3 d: Músculo criolesado e analisado após 3 dias dos 
animais FVB e β2KO; Crio 10 d: Músculo criolesado e análisado após 10 dias dos animais FVB 
e β2KO; Crio 21 d: Músculo criolesado e análisado após 21 dias dos animais FVB e β2KO. Em 
1 dia após a lesão os animais do grupo FVB e do grupo β2KO apresentaram processo 
inflamatório (asteriscos; c,d) e fibras hipercontraídas (setas; c, d). Em 3 dias após a lesão os 
animais do grupo FVB e do grupo β2KO apresentaram processo inflamatório (asteriscos; e, f) e 
fibras hipercontraídas (setas; f). Em 10 dias após a lesão os animais do grupo FVB 
apresentaram células em regeneração com núcleo centralizado (cabeças de setas; g) e células 
em regeneração com diâmetro maior que os músculos dos animais do grupo β2KO (h).  O 
músculo dos animais do grupo β2KO em 10 dias após criolesão ainda apresentam grande 
processo inflamatório (asteriscos; h) e fibras hipercontraídas (setas; h) e algumas células em 
regeneração com núcleo centralizado (cabeças de setas; h) Em 21 dias após criolesão animais 
FVB e β2KO apresentaram fibras musculares em regeneração com núcleo centralizado 
(cabeças de setas; i, j), área claras arredondadas presentes no grupo β2KO (sinal de mais; j)  
Barra: 50 µm. 
FONTE: Silva et al. (2014) 



56 

  

 

Figura 7B - Porcentagem de fibras musculares necrosadas no músculo dos animais 
FVB e β2KO analisados em 1 dia após a criolesão. 

 

Valores são expressos como média e desvio padrão; n = 3. (test t não pareado). 
FONTE: Silva et al. (2014) 

 
Figura 7C - Porcentagem da área com infiltrado inflamatório no músculos dos 
animais FVB e β2KO analisados em 3 e 10 dias após lesão.  
 
 

 

Valores são expressos como média e desvio padrão; n = 4. Crio 3 d: Músculo criolesado e analisado 

3 dias após lesão; Crio 10 d: Músculo criolesado e analisado 10 dias após lesão.
 
Dados expressos 

como porcentagem da área de secção muscular total dos músculos corados com azul de toluidina 
dos animais FVB e β2KO.ANOVA seguido por teste de Bonferroni para múltiplas comparações foi 
aplicado para testar as diferenças entre os grupos.

 #
p ≤ 0,05 vs. FVB do mesmo período; 

b
p ≤ 0,05 vs. 

Crio 3 d. 
FONTE: Silva et al. (2014) 
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Figura 7D - Porcentagem do número de fibras musculares com núcleo centralizado 
nos músculos dos animais FVB e β2KO analisados em 10 e 21 dias após lesão.  

 
Valores são expressos como média e desvio padrão; n = 3.  
Crio 10 d: Músculo criolesado e analisado 10 dias após lesão; Crio 21 d: Músculo criolesado e 
analisado 21 dias após lesão.

 
Dados expressos como porcentagem do número total de fibras 

musculares de toda a área de secção transversal dos músculos corados com azul de toluidina dos 
animais FVB e β2KO. ANOVA seguido por teste de Bonferroni para múltiplas comparações foi 
aplicado para testar as diferenças entre os grupos.

 
 

FONTE: Silva et al. (2014) 

 
Na análise da AST das fibras musculares do grupo FVB, os músculos dos 

animais criolesados e analisados após 10 dias apresentaram 70% das fibras com 

AST menor do que 1200 µm2, enquanto apenas 15% das fibras dos animais controle 

foram menores que 1200 µm2 (p≤0,05; Figura 8). O grupo β2KO apresentou resposta 

semelhante ao grupo FVB, com 75% das fibras musculares dos animais que foram 

criolesados e analisados após 10 dias menores que 1200 µm2, comparadas com 

21% das fibras musculares dos animais controle (p≤0,05; Figura 8). A AST das fibras 

musculares dos animais FVB e β2KO criolesados e analisados após 21 dias não foi 

diferente da AST das fibras musculares de seus respectivos músculos controle 

(Figura 8). 

Os músculos controle dos animais β2KO apresentaram mais fibras 

musculares com menor AST quando comparados aos músculos controle dos 

animais FVB, sendo que 59% das fibras musculares dos animais β2KO eram 

menores que 2000 µm2 e 54% das fibras musculares dos animais FVB eram 

menores que 2000 µm2 (p≤0,05; Figura 8). Os músculos dos animais β2KO 

criolesados e analisados em 10 dias após criolesão apresentaram 62% das fibras 

entre 400 e 1200 µm2, enquanto que a porcentagem encontrada nos músculos dos 

animais FVB foi de 54% (p≤0,05; Figura 8). Em 21 dias após criolesão não ocorreu 

diferenças da AST das fibras musculares entre os grupos β2KO e FVB (Figura 8). 
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Figura 8 - Frequência de distribuição da área de secção transversal das fibras 
musculares dos músculos dos animais FVB e β2KO. 

        

AST: Área de secção transversal; C: Músculo controle; Crio 10 d: Músculo criolesado e analisado em 
10 dias após lesão; Crio 21 d: Músculo criolesado e analisado em 21 dias após lesão. Frequências de 
distribuição das áreas de secção transversal (AST) das fibras musculares dos músculos TA. O teste 
de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para testar diferenças entre os grupos, n = 3. 
FONTE: Silva et al. (2014) 

 

5.3 Densidade de tecido conjuntivo 

 

Os músculos dos animais FVB criolesados e analisados após 10 e 21 dias 

apresentaram aumento de 115% e 100%, respectivamente, da densidade de área de 

tecido conjuntivo comparados aos seus respectivos controles (p≤0,05; Figura 9). Os 

músculos dos animais β2KO criolesados e analisados após 10 dias tiveram aumento 

de 61% na densidade de área de tecido conjuntivo comparados aos seus 

respectivos controle (p≤0,05; Figura 9). Em 21 dias após criolesão, os músculos dos 

animais β2KO apresentaram queda na densidade de área de tecido conjuntivo de 

30% comparados aos músculos dos animais β2KO analisados em 10 dias após lesão 

(p≤0,05; Figura 9).  

Os músculos controle e criolesados analisados em 10 e 21 dias após lesão do 

grupo β2KO apresentaram aumento de 123%, 67% e 26% na densidade de tecido 

conjuntivo, respectivamente, quando comparados aos músculos dos animais FVB 

analisados nos mesmos períodos (p≤0,05; Figura 9). 
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Figura 9 - Imagem representativa da secção transversal dos músculos corados com 
picrossirius red e densidade de área do tecido conjuntivo nos músculos controle e 
criolesados e analisado após 10 e 21 dias dos animais FVB e β2KO.   

 
 

 

 
Coloração com picrossirius red realizada nos músculos controle (a e d), 10 dias após criolesão (b e e) 
e 21 dias após criolesão (c e f) dos animais FVB (a, b e c) e β2KO (d, e e f). Barra: 50 µm. 
C: Músculo controle; Crio 10 d: músculo criolesado analisado 10 dias após lesão; Crio 21 d: músculo 
criolesado analisado 21 dias após lesão. Dados expressos como porcentagem de tecido conjuntivo 
presente nos músculos corados com picrossirius red dos animais FVB e β2KO. Valores são expressos 
como média e desvio padrão; n = 5. ANOVA seguido por teste de Bonferroni para múltiplas 
comparações foi aplicado para testar as diferenças entre os grupos.

 
*p ≤ 0,05 vs. respectivo C;

 #
p ≤ 

0,05 vs. grupo FVB; 
c
p ≤ 0,05 vs. respectivo Crio 10 d. 
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5.4 Número e fenótipo dos macrófagos 

 

5.4.1 Incidência de macrófagos positivos para Mac387 

 

No período de 3 e 10 dias após criolesão, o número de macrófagos presentes 

nos músculos dos animais FVB e β2KO aumentou quando comparado aos seus 

respectivos controles (FVB: 4978% e 3988%, respectivamente; β2KO: 10038% e 

8572%, respectivamente; p≤0,05; Figura 10). Adicionalmente, em 3 e 10 dias após 

criolesão, o número de macrófagos nos músculos dos animais β2KO foi 157% e 

173% respectivamente maior do que o número de macrófagos observado nos 

músculos dos animais FVB analisados nos mesmos períodos (p≤0,05; Figura 10). 

 

Figura 10 - Incidência de macrófagos por milímetro cúbico (mm3) nos músculos de 
camundongos FVB e β2KO controles e criolesados e analisado após 3 e 10 dias. 

 

 

Crio 3 d: músculo criolesado e analisado 3 dias após lesão; Crio 10 d: músculo criolesado e analisado 
10 dias após lesão. Dados são expressos como média e desvio padrão; n = 3. ANOVA seguido por 
teste de Bonferroni para múltiplas comparações foi aplicado para testar as diferenças entre os 
grupos. *p ≤ 0,05 vs. C;

 #
p ≤ 0,05 vs. grupo FVB. 

FONTE: Silva et al. (2014) 

 
5.4.2 Genes associados aos macrófagos M1 e M2 
 

A expressão gênica de IL-1β e arginase-1 não foi alterada em todos os 

grupos avaliados (Figura 11). 

A expressão do RNAm de iNOS não foi alterada nos músculos dos animais 

FVB avaliados em 1, 3 e 10 dias após criolesão quando comparada à expressão do 

seu controle (Figura 11). Por outro lado, em 1 dia após a criolesão a expressão do 
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RNAm de iNOS nos músculos dos camundongos β2KO aumentou 705% quando 

comparada à expressão do seu respective controle, e 1116% quando comparada à 

expressão nos músculos dos camundongos FVB avaliados no mesmo período 

(p≤0,05; Figura 11). Em contraste, nos períodos de 3 e 10 dias após lesão ocorreu 

queda na expressão do RNAm de iNOS nos músculos dos animais β2KO quando 

comparada à expressão no período de 1 dia após criolesão (89% e 82%, 

respectivamente; p≤0,05; Figura 11). 

A expressão gênica de Fizz-1 não foi alterada nos músculos dos animais FVB 

nos diferentes períodos analisados (Figura 11). Entretanto, nos músculos controle 

dos animais β2KO, a expressão gênica de Fizz-1 foi maior quando comparada 

àquela encontrada nos músculos controle dos animais FVB (1238%, p≤0,05; Figura 

11). Em contraste, expressão gênica de Fizz-1 diminuiu nos músculos lesados e 

analisados em 1, 3 e 10 dias após criolesão, quando comparada àquela em seu 

controle (96%, 99% and 92%, respectivamente, p<0,05, Figura 11). 

 

Figura 11 - Expressão gênica de iNOS (A), IL-1β (B), arginase-1 (C) e fizz-1 (D) 
analisadas em 1, 3 e 10 dias após criolesão nos músculos dos animais FVB e β2KO.  
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C: Músculo controle; Crio 1 d: músculo criolesado analisado 1 dia após lesão; Crio 3 d: músculo 
criolesado analisado 3 dias após lesão; Crio 10 d: músculo criolesado analisado 10 dias após lesão. 
Dados são expressos como média e desvio padrão; n = 4-5. ANOVA seguido por teste de Bonferroni 
para múltiplas comparações foi aplicado para testar as diferenças entre os grupos. 

*
p ≤ 0,05 vs. C; 

#
p 

≤ 0,05 vs. grupo FVB; 
 a
p ≤ 0,05 vs. Crio 1 d. 

FONTE: Silva et al. (2014) 
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5.4.3 População de células positivas para CD11b, CD86 e CD206  

 

 A população de células positivas para CD11b aumentou nos músculos em 

regeneração dos animais FVB e β2KO analisados em 3 e 10 dias após lesão quando 

comparada àquela em seus respectivos músculos controle (FVB: 557% e 286%, 

respectivamente; p≤0,05; β2KO: 459% e 419%, respectivamente, p≤0,05; Figura 12), 

sendo que este aumento foi 46% maior nos músculos dos animais β2KO no período 

de 3 dias após lesão quando comparado aos músculos dos animais FVB analisados 

no mesmo período (p≤0,05; Figura 12). 

 A porcentagem de células positivas para CD86 dentro da população positiva 

para CD11b nos músculos dos animais FVB e β2KO analisados em 3 após lesão não 

apresentou alterações. Entretanto, em 10 dias após lesão essa porcentagem 

aumentou quando comparada aos seus respectivos controles (FVB: 66%; β2KO: 

122%, respectivamente, p≤0,05; Figura 12) Adicionalmente, a porcentagem de 

células positivas para CD86 apresentou uma tendência de aumento nos músculos 

em regeneração dos animais β2KO quando comparada à porcentagem encontrada 

nos músculos dos animais FVB avaliados nos mesmos períodos (Figura 12). 

A porcentagem de células positivas para CD206 dentro da população positiva 

para CD11b nos músculos dos animais FVB e β2KO analisados em 3 e 10 dias após 

lesão diminuiu quando comparada à porcentagem em seus respectivos músculos 

controle (FVB: 96% e 50%, respectivamente; p≤0,05; β2KO: 94% e 47%, 

respectivamente, p≤0,05; Figura 12). 
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Figura 12 - Porcentagem da população positiva para CD11b e de células positivas 
para CD86 e CD206 dentro da população positiva para CD11b nos músculos 
controle e criolesados analisados em 3 e 10 dias após lesão dos animais FVB e 
β2KO.  
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C: Músculo controle; Crio 3 d: músculo criolesado analisado 3 dias após lesão; Crio 10 d: músculo 
criolesado analisado 10 dias após lesão. Dados são expressos como média e desvio padrão; n = 3-5. 
ANOVA seguido por teste de Bonferroni para múltiplas comparações foi aplicado para testar as 
diferenças entre os grupos. 

*
p ≤ 0,05 vs. C; 

#
p ≤ 0,05 vs. grupo FVB. 

FONTE: Silva et al. (2014) 
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5.5 Ativação de TβR-I e smad2/3 

 

Com relação à imunodetecção de TβR-I fosforilado, os músculos controle de 

ambos os grupos FVB e β2KO não apresentaram imunopositividade para TβR-I 

(dados não mostrados). A área positiva para TβR-I nos músculos lesados e 

analisados após 3 dias dos camundongos β2KO foi 64% menor que a área positiva 

nos músculos dos animais FVB analisados no mesmo período (p≤0,05; Figura 13). 

Similarmente, não foi possível observar os núcleos positivos para smad2/3 nos 

músculos controle dos animais FVB e β2KO (dados não mostrados). Em 3 dias após 

lesão, a porcentagem de núcleos positivos para smad2/3 nos músculos dos animais 

β2KO foi 28% menor do que a porcentagem encontrada nos músculos dos animais 

FVB avaliados no mesmo período (p≤0,05; Figura 14).  

 

Figura 13 - Imagem representativa da secção transversal dos músculos 
imunomarcados com TβR-I fosforilado e porcentagem da área positiva para TβR-I 
fosforilado nos músculos controle e criolesados e analisados após 3 dias dos 
animais FVB e β2KO. 
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Imunomarcação para TβR-I fosforilado realizada 3 dias após criolesão. a and d: DAPI (azul:núcleo 
corado) músculo dos camundongos FVB e β2KO, respectivamente; b e e: imunomarcação para TβR-I 
fosforilado (vermelho; TGF-β RI) nos animais FVB e β2KO, respectivamente; c e f: co-marcação para 
TGF-β RI e DAPI músculo dos camundongos FVB e β2KO, respectivamente. Cabeças de seta 
indicam núcleo marcado com dapi (a, d), TβR-I ativado/fosforilado (b,e) ou a co-marcação de dapi 
com TβR-I ativado/fosforilado (c, f). Barra: 50 µm. 
C: Músculo controle; Crio 3 d: músculo criolesado e analisado 3 dias após lesão. Dados são 
expressos como média e desvio padrão; n = 3. ANOVA seguido por teste de Bonferroni para múltiplas 
comparações foi aplicado para testar as diferenças entre os grupos. 

#
p ≤ 0,05 vs. grupo FVB. 

FONTE: Silva et al. (2014) 

 

Figura 14 - Imagem representativa da secção transversal dos músculos 
imunomarcados com smad2/3 e incidência de núcleos positivos para smad2/3 por 
milimetro quadrado (mm2) nos músculos controle e criolesados e analisados após 3 
dias dos animais FVB e β2KO. 
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Imunomarcação para smad2/3 realizada 3 dias após criolesão. a and d: DAPI (azul:núcleo corado) 
músculo dos camundongos FVB e β2KO, respectivamente; b e e: imunomarcação para smad2/3 
(vermelho; smad2/3) nos animais FVB e β2KO, respectivamente; c e f: co-marcação para smad2/3 e 
DAPI músculo dos camundongos FVB e β2KO, respectivamente. Cabeças de seta indicam núcleo 
marcado com dapi (a, d), smad2/3 (b,e) ou a co-marcação de dapi com smad2/3 (c, f). Barra: 50 µm. 
C: Músculo controle; Crio 3 d: músculo criolesado analisado 3 dias após lesão. Dados são expressos 
como média e desvio padrão; n = 3. ANOVA seguido por teste de Bonferroni para múltiplas 
comparações foi aplicado para testar as diferenças entre os grupos. 

#
p ≤ 0,05 vs. FVB.  

FONTE: Silva et al. (2014) 

 
5.6 Expressão de smad4 e akirina1  

 

Em 3 dias após criolesão, a expressão de smad4 diminuiu nos músculos 

lesados dos animais FVB e β2KO comparada à expressão em seus respectivos 

músculos controle (25% e 41%, respectivamente; p≤0,05; Figura 15). De forma 

similar, em 10 dias após criolesão, a expressão de smad4 diminuiu nos músculos 

lesados dos animais FVB e β2KO comparada à expressão em seus respectivos 

músculos controle (29% and 25%, respectivamente; p≤0,05; Figura 15). Além disso, 

a expressão de smad4 nos músculos controle dos animais β2KO diminuiu quando 

comparada àquela observada nos músculos controle dos animais FVB (24%; p≤0,05; 

Figura 15). 

A expressão de akirina1 não foi detectada nos músculos controle dos animais 

FVB e β2KO (Figura 15), porém foi altamente expressa em 10 dias após criolesão 

nos músculos dos animais FVB e β2KO quando comparada à expressão em seus 

respectivos músculos controle (1931% e 2387%, respectivamente; p≤0,05; Figura 

15). Adicionalmente, a expressão de akirina1 nos músculos dos animais β2KO 

analisados 10 dias após criolesão foi maior comparada à sua expressão nos 

músculos lesados dos animais FVB analisados no mesmo período (95%; p≤0,05; 

Figura 15). 
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Figura 15 - Expressão de smad4 e akirina1 e suas respectivas densitometrias nos 
músculos dos animais FVB e β2KO. 

 

 

Western blots representativo do músculo controle e criolesado analisado em 3 e 10 dias após lesão. 
Blots contendo 50 µg de proteína por poço.  Membranas incubadas com anticorpo específico para as 
proteínas smad4 e akirina1 (gel de SDS-PAGE 7% e 12%, respectivamente) e subsequentemente 
incubadas com GAPDH, utilizado como normalizador. Blots com 50 μg de proteína por poço. Dados 
são expressos como média e desvio padrão da unidade arbitrária, n = 3. ANOVA seguido por teste de 
Bonferroni para múltiplas comparações foi aplicado para testar as diferenças entre os grupos. *p ≤ 
0,05 vs. C; 

#
p ≤ 0,05 vs. FVB. 

FONTE: Silva et al. (2014) 
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5.7 Níveis de AMPc 

 

 Não foi possível observar diferenças nos níveis de AMPc entre os músculos 

controle dos animais FVB e β2KO (Figura 16). Como esperado, após 10 dias, a 

criolesão induziu aumento de 228% nos níveis de AMPc nos músculos dos animais 

FVB (p≤0,05; Figura 16). O aumento nos níveis de AMPc nos músculos dos animais 

β2KO analisados no mesmo período após criolesão foi atenuado comparado aos 

níveis do seu controle (125%, p≤0,05; Figura 16). 

 

Figura 16 - Níveis de AMPc nos músculos dos camundongos FVB e β2KO. 
 

 
C: Músculos controle; Crio 10 d: músculos criolesados e analisados após 10 dias. Dados são 
expressos como média e desvio padrão; n = 7. ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni para 
comparações múltiplas. *p ≤ 0,05 vs. controle; 

#
p ≤ 0,05 vs. FVB.  

FONTE: Silva et al. (2014) 

 

5.8 Forças tetânica máxima, específica e resistência à fadiga  

 

O papel do adrenoceptor β2 na recuperação funcional dos músculos após 

criolesão foi avaliado por meio da análise da força tetânica máxima, da força 

específica e da resistência à fadiga em 10 dias após lesão.  

Na medida da contração tetânica pré-fadiga, a força absoluta e a específica 

diminuiram 34% e 43%, respectivamente, nos músculos criolesados dos animais 

FVB quando comparada às contrações de seus músculos controle (p≤0,05, Figura 

17). Da mesma forma, a força absoluta e a específica diminuiram 43% e 27%, 

respectivamente, nos músculos lesados dos animais β2KO, quando comparadas 

àquelas dos músculos controle (p≤0,05, Figura 17). Os músculos controle dos 

animais β2KO apresentaram 17% de redução na força absoluta e 29% de redução 
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na força específica, quando comparados aos músculos controle dos animais FVB 

(p≤0,05, Fig. 17). Similarmente, os músculos lesados dos animais β2KO 

apresentaram redução de 17% na força absoluta e 17% na força específica, quando 

comparados aos músculos lesados dos animais FVB (p≤0,05, Figura 17). 

Com relação às medidas de força tetânica absoluta e específica pós-fadiga, 

foi observada uma redução em ambas nos músculos lesados dos animais FVB e 

β2KO quando comparadas às forças de seus respectivos músculos controle (FVB: 

42% e 40%, respectivamente; β2KO: 43% e 24%, respectivamente; p≤0,05, Figura 

17). Da mesma forma que na medida da contração tetânica pré-fadiga, os músculos 

controle e lesados dos animais β2KO apresentaram menor força absoluta e 

específica, quando comparados aos músculos dos animais FVB (músculos controle: 

24% e 34% de redução, respectivamente; músculos criolesados: 26% e 16% de 

redução, respectivamente; p≤0,05, Figura 17).  

A força absoluta e a específica analisadas pós-fadiga diminuiram quando 

comparadas às forças pré-fadiga, em ambos os animais FVB e β2KO (músculos 

controle dos animais FVB: 11% e 9% de redução, respectivamente; músculos 

criolesados dos animais FVB: 10% e 13% de redução, respectivamente; músculos 

controle dos animais β2KO: 20% e 16% de redução, respectivamente; músculos 

criolesados dos animais β2KO: 19% e 13% de redução, respectivamente; p≤0,05, 

Figura 17). 

A força muscular foi medida em quatro diferentes tempos durante o protocolo 

de fadiga (1ª, 4ª, 7ª e 10ª contração). Nos músculos controle dos animais FVB e 

β2KO houve significante perda de força muscular iniciando na 4ª contração do 

protocolo de fadiga (12% e 11% de redução comparada à 1ª contração, 

respectivamente), sendo que tal diferença persistiu até a 10ª contração (p≤0,05, 

Figura 17). Igualmente, a força muscular na 1ª contração foi menor nos músculos 

criolesados comparada à força nos músculos controle de ambos os animais FVB e 

β2KO (39% e 45%, respectivamente; p≤0,05, Figura 17). Nos músculos criolesados 

dos animais FVB e β2KO, a força muscular foi menor na 4ª, 7ª e 10ª contração, em 

comparação com a 1ª contração (FVB: 13%, 18% e 77%, respectivamente; β2KO: 

11%, 19% e 25% respectivamente; p≤0,05, Figura 17). Adicionalmente, a força nos 

músculos controle e criolesados dos animais β2KO diminuiu quando comparada à 

força de seus respectivos músculos controle e lesados dos animais FVB em todas as 
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contrações (1ª, 4ª, 7ª e 10ª contração) analisadas (C: 17%, 16%, 15% e 38%, 

respectivamente; Crio: 25%, 24%, 27% e 27%, respectivamente; p≤0,05, Figura 17).   

 

Figura 17 - Comparação da força tetânica máxima (A, mN), da força específica 
(B) e da produção de força durante o protocolo de 10 contrações musculares (C, 
resistência à fadiga) analisadas nos músculos controle e criolesados dos animais 
FVB e β2KO. 

 
C: Músculo controle; Crio: músculo criolesado analisado 10 dias após lesão. Pré-fadiga: contração 
tetânica máxima realizada após do protocolo de fadiga. Valores são expressos como média e desvio 
padrão; n = 8-10. Teste de modelos mistos para medidas repetidas foi aplicado para testar as 
diferenças entre os grupos. *p ≤ 0,05 vs. C; 

a
p ≤ 0,05 vs. Pré-fadiga; 

#
p ≤ 0,05 vs. grupo FVB no 

gráfico de força tetânica máxima e força específica. *p ≤ 0,05 vs. C; 
a
p ≤ 0,05 vs. 1ª contração; 

#
p ≤ 

0,05 vs. grupo FVB no gráfico de fadiga. 
FONTE: Silva et al. (2014) 
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6 DISCUSSÃO  

  

A regeneração muscular esquelética é um processo crucial e contribui para a 

recuperação e manutenção da massa e função muscular ao longo da vida. O 

presente estudo indicou que o adrenoceptor β2 tem um papel importante na 

regeneração muscular, uma vez que a deleção desse receptor acarretou em prejuízo 

estrutural e funcional do processo regenerativo do músculo esquelético. Os períodos 

de 1, 3, 10 e 21 dias após lesão foram avaliados, pois representam importantes 

fases do processo regenerativo do músculo, incluindo intensa necrose e edema, 

inflamação e proliferação de células satélites, franca regeneração com 

reestabelecimento das proteínas miofibrilares, e restauração das propriedades 

estruturais e contráteis do músculo esquelético, respectivamente (Hawke, Garry, 

2001; Miyabara et al., 2006). 

O aumento no ganho de peso corporal dos animais β2KO quando comparado 

ao ganho de peso dos animais FVB, sugere que o adrenoceptor β2 contribui para a 

regulação do peso corporal. Tal achado está em conformidade com estudos que 

mostram que a estimulação β2-adrenérgica promove lipólise (Hinkle et al., 2002; Kim, 

Kong, 2010; Kim et al., 2010; Louis et al., 2000; Lynch, Ryall, 2008; Zhang et al., 

2007) e contribui para o mecanismo de captação de glicose nos adipócitos marrons 

de camundongos e ratos (Chernogubova et al., 2004; Marette, Bukowiecki, 1990; 

Shimizu et al., 1996). Agonistas β2-adrenérgicos são conhecidos por induzir lipólise 

por meio da ativação de Gα-AC-AMPc seguida da estimulação de PKA; a PKA 

promove a fosforilação da adipose triglyceride lipase, da lipase hormônio-sensível 

(LHS) e da proteína perilipina A (lipid-bound protein perilipin A). Tal fosforilação 

resulta em aumento da hidrólise de triacilgliceróis, diacilgliceróis e monoacilgliceróis, 

e na liberação de ácidos graxos dos adipócitos (Holm, 2003; Pagnon et al., 2012). 

Sendo assim, sugere-se que a ausência do adrenoceptor β2 poderia contribuir para o 

acúmulo de massa gorda. 

O peso muscular em 1 dia após criolesão em animais FVB aumentou, o que 

está relacionado à inflamação e edema característico deste período (Miyabara et al., 

2006, 2010). Sabe-se que após lesão muscular ocorre ruptura do sarcolema 

resultando em aumento da permeabilidade muscular (Charge, Rudnicki, 2004). Os 

neutrófilos são as primeiras células inflamatórias a invadir o músculo lesado (Orimo 
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et al., 1991) e estudos mostram que estas células liberam radicais livres e proteases 

(Pizza et al., 2002; Tidball, 1995). Além disso, os neutrófilos secretam citocinas que 

ativam as células satélites, contribuindo assim para a regeneração muscular (Rosen 

et al., 1992; Seale, Rudnicki, 2000). Em seguida, os macrófagos se tornam as 

células inflamatórias predominantes no sítio da lesão aumentando sua concentração 

em 1 a 3 dias após a lesão (Orimo et al., 1991) sendo responsáveis pela fagocitose 

e digestão das fibras musculares necrosadas e pela secreção de citocinas que são 

capazes de ativar as células satélites (Cantini et al., 1995; Chen et al., 2005; Li, 

2003; Serrano et al., 2008; Szalay et al., 1997; Wang et al., 2008; Warren et al., 

2002). Interessantemente, os camundongos do grupo β2KO tiveram ganho de peso 

muscular menor em 1 dia após lesão comparado aos camundongos FVB, o que 

pode estar relacionado a um atraso na instalação do edema e da inflamação.  

O peso muscular dos animais FVB em 3 dias após a criolesão foi semelhante 

ao peso do músculo controle FVB, sugerindo que houve redução do processo 

inflamatório. Em 10 dias após a criolesão, o peso muscular do grupo FVB foi menor 

quando comparado ao seu controle, o que está relacionado com a presença de 

mínimo infiltrado inflamatório e fibras musculares em regeneração com tamanho 

reduzido (Conte et al., 2012; Miyabara et al., 2006, 2010); o que também foi 

verificado em nosso estudo. Como esperado, a estrutura muscular dos animais FVB 

foi reestabelecida em 21 dias após lesão (Conte et al., 2012; Miyabara et al., 2006, 

2010). Entretanto, nos animais β2KO, o peso muscular nos períodos de 3, 10 e 21 

dias após lesão não foi diferente do peso do músculo controle β2KO, sugerindo uma 

possível persistência do processo inflamatório em períodos mais crônicos após a 

lesão. Esta hipótese foi confirmada pela análise histológica, que mostrou a intensa 

presença de células inflamatórias nos músculos dos animais β2KO analisados em 10 

dias após lesão quando comparados aos músculos dos animais FVB lesados e 

analisados no mesmo período. 

A maior área de inflamação e o maior número de macrófagos observados nos 

músculos em regeneração dos animais β2KO analisados em 10 dias após lesão, 

provavelmente acarretou em déficit na regeneração muscular. Estudos mostram que 

os macrófagos favorecem a regeneração muscular, devido ao seu papel na remoção 

de debris celulares e por contribuir para a indução do aumento na taxa de 

proliferação de mioblastos (Arnold et al., 2007; Cantini et al., 2002; Honda et al., 
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1990; Merly et al., 1999; Teixeira et al., 2003; Tidball, Wehling-Henricks, 2007). Por 

outro lado, a infiltração de células inflamatórias em excesso no músculo esquelético 

pode intensificar os mecanismos envovidos na lesão muscular (Nguyen et al., 2005; 

Villalta et al., 2009) e prejudicar o processo regenerativo (Acharyya et al., 2007). 

Portanto, é provável que a persistência da inflamação após lesão nos músculos dos 

animais β2KO atrasou o processo regenerativo destes, o que sugere que o 

adrenoceptor β2 esteja envolvido com a modulação do processo inflamatório durante 

a regeneração muscular. Alguns estudos contribuem para esta hipótese, pois 

relatam que a estimulação do adrenoceptor β2 por meio de agonistas reduz a 

inflamação muscular (Conte et al., 2012; Roberts, McGeachie, 1992; Pullar et al., 

2008; Zhang et al., 2010). Desta forma, é provável que o adrenoceptor β2 

desempenhe um papel na regulação do processo inflamatório. Sendo assim, a 

investigação de possíveis mecanismos envolvidos no recrutamento de células 

inflamatórias durante a regeneração muscular foi realizada. Nesse sentido, os 

resultados encontrados sugerem que na ausência do adrenoceptor β2, pode ocorrer 

aumento na frequência de macrófagos M1 no músculo em regeneração, indicado 

pelo intenso aumento na expressão gênica de iNOS em 1 dia após lesão e pela 

tendência de aumento no número de células positivas para CD86 em 3 e 10 dias 

após lesão, o que poderia resultar em atraso na conversão do fénotipo do macrófago 

M1 para M2, e consequentemente, atraso no processo de regeneração muscular. De 

fato, a mudança do fenótipo de macrófagos M1 para M2 é essencial para a 

progressão da diferenciação miogênica e regeneração muscular (Szalay et al., 1997; 

Tsujinaka et al., 1996; Wang et al., 2014).  

Um possível mecanismo envolvido na mudança do fénótipo de macrófagos M1 

para M2 envolvendo o adrenoceptor β2 é a produção de AMPc (Guereschi et al., 

2013; Panina-Bordignon et al., 1997). Os resultados deste estudo indicam que o 

aumento nos níveis de AMPc foi atenuado no músculo em regeneração dos animais 

β2KO. Entretanto, os mecanismos de sinalização downstream ainda não são bem 

compreendidos. Outra possibilidade poderia envolver a transativação do receptor 

TβR-I através do adrenoceptor β2 (Figura 18). Mais especificamente, sabe-se que 

GPCRs, são capazes de transativar receptores do tipo serina treonina kinase (S/TK), 

levando à ativação e fosforilação da superfície celular do receptor S/TK e início de 

sua sinalização (Burch et al., 2012) (Figura 18). 
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Figura 18 - Representação da via de sinalização β2-adrenérgica e da transativação 
do receptor TβR-I. 

 

O  esquema resume os mecanismos e as possíveis vias envolvidas nos resultados encontrados. 
Quando um agonista se liga ao adrenoceptor β2 ocorre aumento do conteúdo de AMPc e da 
fosforilação de AKT, aumentando sua expressão e levando ao aumento de síntese proteica e da AST, 
tanto por mecanismos envolvendo a via clássica quanto a via não-clássica. Além disso, AKT 
fosforilado poderia inibir a ativação de FOXO, inibindo a ativação de genes envolvidos na degradação 
proteica como muRF1 e atrogina-1. A ativação do adrenoceptor β2 também acarretaria na 
transativação do receptor TβR-I que por sua então fosforila as proteínas smad2 e smad3, que se 
unem à smad4. Esse conjunto de smads transloca-se para o núcleo e interage com fatores que 
regulam a transcrição de genes alvo que poderiam causar: inibição da transcrição de akirina1 o que 
poderia acarretar em diminuição no número de macrófagos; inibição da transcrição de fatores 
regulatórios miogênicos, diminuindo a ativação e a proliferação; e também a ativação da transcrição 
de colágeno e fibronectina o que poderia aumentar a fibrose. Finalmente a administração de agonista 
acarreta em aumento da força muscular e consequentemente melhora da função contrátil. 

 

Pearen et al. (2009), mostrou que a administração aguda (1-8 h) do agonista 

β2-adrenérgico formoterol em camundongos aumenta a expressão gênica de smad3 

no tecido muscular. Portanto, é possível que a ausência do adrenoceptor β2 poderia 

inibir a transativação de TβR-I, e subsequentemente inibir seus alvos downstream, 

as proteínas smad, o que poderia levar ao aumento da expressão de akirina1. De 

fato, foi observada redução na ativação de TβR-I e smad2/3 e diminuição na 

expressão de smad4 nos músculos em regeneração dos animais β2KO em 3 dias 

após lesão. Como consequência, ocorreu aumento na expressão de akirina1 nos 

músculos em regeneração dos animais β2KO em 10 dias após lesão.  
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A expressão de akirina1 nos macrófagos, assim como, suas propriedades 

quimioatraente (Salerno et al., 2009), poderia explicar, pelo menos em parte, o 

aumento na densidade de macrófagos e sua persistência nos músculos em 

regeneração dos animais β2KO em 10 dias após lesão. Estudos mostraram que 

akirina1 é expressa em mioblastos em proliferação (Langley et al., 2002; Marshall et 

al., 2008; Salerno et al., 2009) e sua expressão é aumentada durante a 

diferenciação destes no músculo em regeneração de camundongos knockout para 

miostatina (Salerno et al., 2009). Além disso, o silenciamento de akirina1 em células 

musculares C2C12 reduz a expressão das protéinas MyoD e miogenina, sugerindo 

que akirina1 é uma importante reguladora da expressão desses fatores (Marshall et 

al., 2008). 

Com base no exposto, acredita-se que a diminuição da ativação de TβR-I e 

smad2/3 e da expressão de smad4 no período de 3 dias após lesão, associados ao 

aumento da expressão proteica de akirina1 em 10 dias após lesão observados no 

grupo β2KO, seja um mecanismo compensatório no intuito de amenizar as 

consequências do processo inflamatório exacerbado e favorecer a regeneração 

muscular. Tal hipótese pode ser corroborada pelo fato de que os músculos dos 

animais β2KO em 21 dias após lesão recuperam sua estrutura de forma similar à dos 

músculos do grupo FVB, apresentando fibras musculares com núcleo centralizado 

de tamanho semelhante àquelas dos animais FVB, aparente redução do processo 

inflamatório e densidade do tecido conjuntivo próxima à do grupo FVB, porém com 

suposta presença de adipócitos, o que precisa ser confirmada em experimentos 

futuros.  

O aumento no tamanho da fibra muscular durante a regeneração parece ser 

parcialmente regulado pelo adrenoceptor β2, como demonstrado pela moderada 

redução no calibre das fibras musculares em regeneração dos animais β2KO em 10 

dias após criolesão, quando comparado ao calibre das fibras musculares em 

regeneração dos animais FVB. Tal resultado pode ser explicado, de certa forma, 

pelo atenuado aumento nos níveis de AMPc nos músculos em regeneração dos 

animais β2KO. Notavelmente, este achado está de acordo com estudos prévios que 

indicam que a estimulação β2-adrenérgica com agonistas após lesão muscular 

acarreta em aumento dos níveis de AMPc e do calibre da fibra muscular em 

regeneração (Beitzel et al., 2004; Bricout et al., 2004; Beitzel et al., 2007; Conte et 
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al., 2012; Roberts, McGeachie, 1992), além disso, tais efeitos podem ser revertidos 

com o uso do antagonista β2-adrenérgico ICI-118551 (McCormick et al., 2010; Zhong 

et al., 1996). 

A densidade da área de tecido conjuntivo muscular se mostrou maior tanto no 

músculo controle quanto nos músculos criolesados do grupo β2KO analisados após 

10 e 21 dias quando comparada à dos respectivos músculos do grupo FVB, efeito 

este que pode ser corroborado com estudos que mostram que a estimulação dos 

adrenoceptores β2 através do tratamento com agonistas seletivos a este receptor, 

reduz o conteúdo de tecido conjuntivo em músculos em regeneração, melhora a 

reparação vascular (Roberts, McGeachie, 1992) e o remodelamento de 

componentes da matriz extracelular (Conte et al., 2012; Pullar et al., 2008; Zhang et 

al., 2010). Sendo assim, sugere-se que o adrenoceptor β2 poderia participar do 

processo de remodelamento e reparo da matriz extracelular muscular.  

Diversos estudos relatam que a ativação dos receptores β2-adrenérgicos 

favorece o ganho de massa muscular (Agrawal et al, 2003; Conte et al., 2012; 

Harcourt et al., 2007; Lynch, Ryall, 2008; Ryall et al., 2006). Trabalhos demonstram 

que a massa muscular pode ser regulada por elementos da via clássica 

Gαs/AC/AMPc e por elementos da via não-clássica PI3K/AKT/mTOR (Hinkle et al., 

2002; Navegantes et al., 2002). A via clássica Gαs/AC/AMPc participa da ativação de 

vias indutoras de síntese proteica (Hinkle et al., 2002; Navegantes et al., 2002) e 

também da inibição da ação proteolítica das enzimas calpaínas (Hawkins et al., 

1995; Navegantes et al., 2001; Reiken et al., 2003; Koopman et al., 2010). Como 

previamente descrito, a via não-clássica é mediada pelas subunidades β e γ da 

proteína G, que acarretam na ativação da via PI3K/AKT/mTOR (Hinkle et al., 2002), 

a qual estimula o aumento da síntese proteíca e consequentemente, o ganho de 

massa muscular. Nosso grupo demonstrou recentemente que a estimulação β2-

adrenérgica, por meio do agonista formoterol, acarreta em aumento de síntese 

proteica através da ativação de mTOR, tanto em músculos não lesados como em 

músculos em regeneração (Conte et al., 2012). Entretanto, os dados analisados no 

presente estudo não mostraram quaisquer alterações da expressão dos elementos 

da via não clássica PI3K/AKT/mTOR nos grupos avaliados (dados não mostrados). 

Uma menor AST das fibras musculares de animais β2KO também foi observada no 

estudo de Voltarelli et al. (2012), o qual também não verificou alteração da via 



79 

  

 

PI3K/AKT/mTOR, sugerindo que outros mecanismos devem participar da modesta 

regulação da massa muscular envolvendo o adrenoceptor β2. 

Com relação aos resultados de contração muscular, a diminuição da função 

contrátil nos músculos dos animais β2KO pode ser devido à um prejuízo nos 

mecanismos contráteis causados pela ausência do adrenoceptor β2, ao invéz de 

uma maior suceptibilidade à lesão, visto que os músculos dos animais β2KO tiveram 

o número de fibras musculares necrosadas similar ao observado nos músculos dos 

animais FVB. Em conformidade com os achados do presente estudo, outro estudo 

mostrou que a estimulação da bomba de Na+ - K+ com o agonista β2-adrenérgico, 

salbutamol, epinefrina e rat calcitonin gene-related peptide (rCGRP), ou o dibutyryl 

cAMP, melhorou a recuperação da força muscular em torno de 40% a 90% 

(Mikkelsen et al., 2006). Adicionalmente, o agonista β2-adrenérgico terbutalina 

potencializa o pico de contração isolada e a força tetânica no músculo sóleo de rato, 

os quais estão associados com o aumento de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i) (Ha et al., 

1999). Considerando que este efeito é consistente com o mecanismo pelo qual a 

terbutalina ativa o adrenoceptor β2, levando, de maneira dependente de PKA, à 

fosforilação do receptor de rianodina (Ha et al., 1999) com consequente aumento de 

[Ca2+]i (Cairns et al., 1993) e que este efeito da terbutalina é bloqueado após 

administração do antagonista β2-adrenérgico ICI-118551; acredita-se que a 

diminuição na força tetânica absoluta e específica encontrada nos músculos dos 

camundongos β2KO pode ter ocorrido devido à uma atenuação na fosforilação do 

receptor de rianodina por meio da PKA. 

A ausência do adrenoceptor β2, combinada à criolesão, acarretou em menor 

produção de força muscular, o que pode ser consequência de uma atenuação no 

aumento de cálcio intracelular [Ca2+]i associado à pior recuperação da massa 

muscular nas fibras musculares em regeneração. Os músculos dos animais β2KO 

analisados em 10 dias após criolesão, exibiram maior área de infiltrado inflamatório e 

fibras musculares em regeneração de menor tamanho comparado aos músculos dos 

animais FVB. Portanto, sugere-se que estes músculos contêm menos componentes 

miofibrilares, o que pode ter contribuído para a redução na produção de força. Em 

conformidade com os efeitos causados pela ausência do adrenoceptor β2 no 

músculo em regeneração, foi demonstrado que a administração do agonista β2-

adrenérgico formoterol foi capaz de diminuir o número de células inflamatórias 
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presentes no músculo em regeneração, aumentar o tamanho da fibra muscular e, 

consequentemente, aumentar a força muscular (Conte et al., 2012). De fato, estudos 

relatam que a estimulação β2-adrenérgica melhora a geração de força de músculos 

em regeneração (Beitzel et al., 2004; Ryall et al., 2008b), o que corrobora a hipótese 

de que o adrenoceptor-β2 é relevante para a recuperação funcional durante o 

processo de regeneração muscular. 

Visto que não houve diferença na AST da fibra muscular entre o camundongo 

β2KO e o FVB em 21 dias após criolesão, a função muscular não foi avaliada nesse 

período. Considerando que a estrutura e a função dos músculos em regeneração 

dos animais β2KO analisados 21 dias após criolesão sejam provavelmente similares 

aos músculos controle, acredita-se que o adrenoceptor β2 possa estar envolvido na 

regulação das fases iniciais da regeneração muscular, como inflamação e 

recuperação do tamanho da fibra muscular, e que por meio de mecanismos 

compensatórios ainda desconhecidos, o atraso desta fase inicial acaba sendo 

revertido no decorrer do processo regenerativo muscular. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este estudo demonstra que o adrenoceptor β2 contribui, principalmente, para 

os estágios iniciais da regeneração muscular, sendo particularmente envolvido na 

regulação do recrutamento de macrófagos para o tecido muscular em regeneração, 

possivelmente por meio da ativação de TβR-I e smad2/3, assim como da redução da 

expressão de akirina1 (Figura 19). Desta forma, futuros estudos deveriam investigar 

o papel do adrenoceptor β2 como um possível alvo para intervenções terapêuticas 

por meio de agentes farmacológicos ou terapia gênica, no intuito de acelerar as 

fases iniciais da regeneração muscular e consequentemente diminuir o período de 

reabilitação em diversas condições, como em lesões do esporte e aquelas causadas 

por procedimentos cirúrgicos, acidentes e congelamento. 

 

Figura 19 - Representação hipotética da via de sinalização β2-adrenérgica e da 
transativação do receptor TβR-I em caso de lesão e deleção do adrenoceptor β2 

 
A criolesão acarretaria em aumento do conteúdo de AMPc e fosforilação de AKT aumentando a 
síntese proteica e a AST, além da inibição de FOXO diminuindo a degradação proteica. No caso da 
criolesão associada à ausência do adrenoceptor β2 ocorre diminuição do conteúdo de AMPc e da 
fosforilação de AKT, levando à diminuição de síntese proteica e da AST. Além disso, ainda não se 
conhece o papel de FOXO e, portanto a expressão de genes envolvidos na degradação proteica. O 
mecanismo de transativação não ocorreria, o que diminuiria a fosforilação de smads e sua 
translocação para o núcleo, a expressão de akirina1 aumentaria o que acarretaria em aumento no 
número de macrófagos. Possivelmente a expressão de fatores regulatórios miogênicos estaria 
aumentada, aumentando a ativação e proliferação de células satélites. E a expressão de colágeno e 
fibronectina poderia estar diminuida, diminuindo a fibrose. Finalmente a força muscular diminuiria.  
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