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RESUMO
Campos, JC. Controle de qualidade de proteína na disfunção/atrofia muscular
esquelética: papel do receptor β2-adrenérgico. [Tese (Doutorado em Ciências
Morfofuncionais)]. São Paulo; Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo; 2017.
A disfunção/atrofia muscular esquelética é quadro resultante de diversos
processos degenerativos. A hiperativação dos sistemas de degradação proteica
[ubiquitina-proteassoma e lisossomal-autofágico (autofagia)] é comumente apontada
como o principal desencadeador desse quadro. Contudo, esses sistemas também
integram um especializada maquinaria de controle de qualidade de proteína (CQP),
cuja função abrange o monitoramento e a proteção contra o acúmulo de
proteínas/organelas não-funcionais, visando a manutenção da viabilidade celular.
Nesse contexto, inicialmente caracterizamos o CQP em modelo de disfunção/atrofia
muscular induzida por constrição crônica do nervo isquiático (CCI) em ratos. 14 dias
após CCI constatamos uma atrofia muscular de 50%, acompanhada de uma drástica
redução na força tetânica quando comparada aos animais Controle. Ainda, o
aumento da atividade catalítica, tanto proteassomal, quanto autofágica, não foi
capaz de prevenir o acúmulo de proteínas citotóxicas (oligômeros solúveis,
poliubiquitinadas e carboniladas) na musculatura atrófica desses animais, quadro
associado à ativação da via apoptótica. Esses dados indicam um prejuízo no CQP
na disfunção/atrofia muscular. Na sequência, optamos por manipular o CQP.
Recentemente foi demonstrado que a fosforilação/ativação do proteassoma,
decorrente da ativação β-adrenérgica (β-AR), resulta na melhora do CQP e aumento
da viabilidade no músculo cardíaco. Baseado nesses resultados, e sabendo que a
sinalização β-AR destaca-se por seu papel protetor na morfologia/fisiologia muscular
esquelética, decidimos verificar o efeito da estimulação β-AR na regulação do CQP.
14 dias de tratamento com Formoterol (agonista do receptor β-AR, subtipo β2 – 10
µg.kg-1.dia-1) foram capazes de atenuar a disfunção/atrofia muscular e promover um
aumento adicional na atividade proteassomal, bem como restaurar o fluxo de
degradação via autofagia, em relação ao grupo CCI tratado com salina. Esse
fenótipo culminou na redução dos níveis de proteínas citotóxicas e de proteínas
relacionadas à apoptose, sugerindo uma melhora global do CQP após estimulação
β2-AR na musculatura esquelética. Cabe salientar que o tratamento com uma dose
não-hipertrófica de Formoterol (1 µg.kg-1.dia-1) também resultou na melhora do CQP
e da função muscular, porém em menor magnitude. De forma intrigante, observamos
que a inibição da autofagia (Cloroquina 50 mg.kg-1.dia-1), mas não do proteassoma
(Bortezomibe 0,2 mg.kg-1), foi capaz de abolir os efeitos benéficos da ativação β2-AR
na disfunção/atrofia muscular. Por fim, a ativação β2-AR teve efeito positivo na
função e biogênese mitocondrial, tanto em músculo de ratos, como em miotúbulos
em cultura. A melhora nos processos de fusão-fissão mitocondrial e de degradação
da organela (mitofagia) – componentes do controle de qualidade mitocondrial
(CQM), parece ter contribuído para essa resposta. Em conjunto, nossos resultados
sugerem uma nova contribuição da via de sinalização β2-AR no quadro de
disfunção/atrofia muscular esquelética, no qual a ativação do receptor β2-AR foi
capaz de restaurar o insuficiente CQP, contribuindo para a melhora do trofismo e
função muscular. Além disso, nossos dados evidenciam o papel da ativação β2-AR

no CQM e reforçam a importância da autofagia como um modulador da
morfologia/fisiologia muscular esquelética.
Palavras-chave: Músculo esquelético. Receptor adrenérgico. Controle de qualidade
de proteína. Autofagia. Proteassoma.

ABSTRACT
Campos, JC. Protein quality control in skeletal muscle weakness/wasting: role of β2adrenoceptor. Ph.D. Thesis [(Morphofunctional Sciences)]. São Paulo; Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.
Sustained loss of skeletal muscle mass and function occurs mainly during
degenerative processes. Increased proteolytic activity (i.e. ubiquitin-proteasome
system and autophagy) has been extensively associated with muscle atrophy;
however, proteolysis is also crucial for the maintenance of cellular homeostasis. In
fact, these degradation systems play an important role in the protein quality control
(PQC) machinery, a process that can detect, repair and dispose cytotoxic proteins
and non-functioning organelles. In this context, we first assessed PQC in a rat model
of skeletal muscle weakness/wasting induced by a permanent sciatic nerve
constriction (SNC). SNC rats present a drastic reduction in both skeletal muscle
mass (55%) and contractile properties (92%) compared to Control group at day 14
after surgery. Of interest, PQC is disrupted in SNC rats, demonstrated by elevated
proteasomal and lysosomal activities along with accumulation of cytotoxic proteins
(misfolded, polyubiquitinated and carbonylated) and pro-apoptotic factors. We next
tested whether modulating PQC could affect the skeletal muscle pathophysiology. It
was recently demonstrated that β-adrenoceptor (β-AR) signaling pathway is able to
improve PQC by phosphorylating proteasome in heart, therefore increasing cellular
viability. Thus, we decided to investigate the role of β-AR (subtype β2) in regulating
PQC in skeletal muscle weakness/wasting. Our findings demonstrate that β2-AR
activation (Formoterol 10 µg.kg-1.day-1) promotes a further increase in proteasomal
activity, along with autophagic flux reestablishment, compared to SNC placebotreated animals. These changes are followed by reduction of cytotoxic protein levels,
increase in muscle mass and better ex vivo function. Of interest, sustained
autophagy inhibition using Chloroquine (50 mg.kg-1.day-1) over 14 days, but not
proteasomal inhibition (Bortezomib, 0.2 mg.kg-1.day-1), is sufficient to abolish in vivo
β2-AR agonist effects on skeletal muscle PQC, mass and strength. Finally, β2-AR
activation has a positive effect on mitochondrial density and oxidative capacity in
both rat skeletal muscle and myotubes in culture. These changes seem to be
triggered by improved mitochondrial quality control (MQC, i.e. fusion-fission
processes and degradation through mitophagy). Altogether, these findings suggest a
new contribution of β2-AR signalling pathway to the pathophysiology of skeletal
muscle where β2-AR restores the impaired PQC, therefore contributing to a better
skeletal muscle morphology and function. These findings also suggest the role of β2AR on MQC and highlight autophagy as a modulator of skeletal muscle properties.
Keywords: Skeletal muscle. Adrenoceptor. Protein quality control. Autophagy.
Proteasome.

1 INTRODUÇÃO
A atrofia muscular esquelética, caracterizada pela redução da massa
muscular e consequente diminuição de sua capacidade contrátil, é ponto
convergente da maioria das doenças musculoesqueléticas, além de ser um
importante determinante da classe funcional e prognóstico de pacientes em outras
patologias como câncer, sepse e cardiomiopatias (1). Com o crescente aumento da
expectativa média de vida, estima-se ainda que distúrbios musculares estarão
presentes em ~20% do tempo de vida de cada indivíduo (2). Levando em
consideração a importância da musculatura apendicular para a autonomia e
qualidade de vida, a investigação das alterações morfológicas, funcionais e
metabólicas no tecido muscular esquelético vem ganhando destaque na comunidade
científica.
Os mecanismos que desencadeiam a atrofia muscular permanecem em
constante debate na literatura. Descrita inicialmente como uma mudança estrutural
oriunda apenas do desequilíbrio entre a síntese e a degradação proteica, hoje sabese que a instalação e a progressão da atrofia muscular também vem acompanhada
de prejuízos no metabolismo energético e na homeostase redox; fatores que
culminam na redução da viabilidade e até mesmo morte do miócito esquelético (3).
Nesse contexto, dois sistemas proteolíticos dependentes de ATP (trifosfato de
adenosina) tem ganhado destaque: o sistema ubiquitina-proteassoma (SUP) e o
sistema lisossomal-autofágico.
O SUP degrada predominantemente proteínas miofibrilares, ao passo que o
sistema lisossomal-autofágico é responsável pela remoção de organelas nãofuncionais e de agregados proteicos. Em conjunto, a hiperativação desses sistemas
vem sendo reportada como o grande vilão do quadro de disfunção/atrofia muscular
(4, 5). Entretanto, eles também são parte fundamental de um refinado processo de
controle de qualidade de proteína (CQP), cuja principal função reside no
monitoramento e proteção da célula contra o acúmulo de proteínas e organelas
danificadas (6). Vale destacar que o papel do SUP e do sistema lisossomalautofágico no CQP muscular, bem como seu efeito na morfologia e viabilidade do
miócito ainda é incipiente.
Além disso, devido ao papel crucial da mitocôndria no âmbito energético e na
viabilidade celular, a participação dessa organela se torna cada vez mais evidente

na regulação do trofismo muscular (7). Antes considerada uma organela estática,
atualmente a mitocôndria é reconhecida por sua dinâmica intracelular. De fato, na
tentativa de se adequar à demanda metabólica, a mitocôndria acaba por modificar
sua forma, número e distribuição ao longo da célula. Esses ajustes são controlados
por processos altamente especializados que, em conjunto, estão no comando do
controle de qualidade mitocondrial (CQM) (8), podendo impactar diretamente na
fisiologia muscular esquelética (9).
Dentre os principais moduladores do trofismo/função muscular esquelética,
destaca-se a sinalização β-adrenérgica (β-AR), com ênfase para a cascata de
reações desencadeada pelo receptor do subtipo β2. A promoção do anabolismo e a
inibição de vias catabólicas, resultando em hipertrofia muscular, estão entre as
principais respostas benéficas promovidas por agonistas do receptor β2-AR; contudo,
os mecanismos moleculares envolvidos nesse quadro ainda não foram totalmente
elucidados (10). Considerando o exposto acima, uma das possíveis explicações
envolve o efeito positivo da estimulação β-AR na biogênese mitocondrial (11).
Ainda, recentemente foi demonstrada a influência desse receptor na
modulação do CQP no músculo cardíaco. De fato, evidências sugerem que
alterações pós-traducionais do proteassoma induzidas pela PKA (protein kinase A –
parte da via canônica de sinalização β-AR), são capazes de aumentar a atividade
proteolítica desse complexo, resultando em melhora do CQP e aumento da
viabilidade do cardiomiócito (12, 13). No entanto, não se sabe ao certo o papel e a
consequência dessas interações na musculatura esquelética.
Devido à relevância e implicação clínica da disfunção/atrofia muscular,
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desenvolvimento de terapias tanto farmacológicas, quanto não farmacológicas
capazes de atenuar os distúrbios musculares. Sendo assim, o presente estudo teve
como propósito avaliar o papel do CQP na regulação do trofismo e função muscular
em modelo animal de disfunção/atrofia muscular induzida por constrição crônica do
nervo isquiático (CCI), bem como a investigação dos possíveis mecanismos
intracelulares envolvidos nessa modulação após estimulação do receptor β2-AR.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 DISFUNÇÃO/ATROFIA MUSCULAR ESQUELÉTICA
Representando cerca de 40% da massa corporal e apresentando ampla
variação entre indivíduos da mesma espécie, a musculatura esquelética tem
recebido merecida atenção na literatura científica desde a década de 1960 (14). Ao
longo dos últimos 20 anos o conceito sobre o músculo esquelético foi revisto e
substituído. Antes definido como um tecido periférico inerte, atualmente a
musculatura esquelética é reconhecida por sua plasticidade frente a diferentes
estímulos e demandas, onde a massa e o metabolismo muscular são diretamente
modulados por exigências energéticas e contráteis (15).
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síntese/degradação proteica. Valores acima e abaixo de 1 refletem estados
hipertróficos e atróficos, respectivamente (16). A atrofia muscular, caracterizada pela
diminuição da área da secção transversa (AST) das fibras musculares, é quadro
resultante em diversas condições patológicas tais como câncer (17), doenças
cardiovasculares (18), sepse (19), doença renal crônica (20) e distrofias musculares
(21). Além disso, outros eventos também são capazes de desencadear a atrofia
muscular dentro de uma janela temporal mais curta quando comparados aos
acometimentos crônicos. De fato, imobilizações decorrentes de fratura óssea (22),
lesões nervosas (23) e exposição a ambientes com baixa tensão gravitacional (24)
são exemplos de situações que invariavelmente levam à perda de tecido muscular
esquelético após poucas semanas. Apesar de não ser o único fator determinante, o
quadro atrófico leva ao enfraquecimento dos membros afetados e limitação na
realização de movimentos; podendo contribuir para a redução da qualidade de vida.
Ainda, mesmo com a disparidade de etiologias e modelos experimentais utilizados,
parece haver um consenso de que a atrofia muscular é um importante agravante do
quadro clínico de pacientes, sendo um preditor da gravidade e classe funcional de
doenças (25).
Do ponto de vista estrutural, a atrofia muscular pode ser resultado de: (a) uma
redução da síntese proteica, (b) um aumento no processo de degradação ou ainda
(c) uma combinação de ambos (3). Nesse sentido, a ciência contemporânea busca
entender os diferentes mecanismos celulares envolvidos na regulação do trofismo

muscular esquelético com o intuito de identificar potenciais alvos terapêuticos no
combate à degeneração muscular. Dentre os mais estudados, destacam-se a via de
sinalização IGF-1/Akt/mTOR, importante na sinalização nuclear para síntese proteica
(26) e o SUP, responsável pela degradação de grande parte das proteínas
intracelulares e aparentemente hiperativado em estados atróficos (4). Cabe salientar
que o SUP será melhor discutido no decorrer deste trabalho. Considerando esses
achados, parte importante do presente estudo consistiu na caracterização
morfofuncional da musculatura esquelética nos diferentes grupos estudados.
O IGF-1 (insulin-like growth factor 1) é fundamental

IGF-1

na homeostase muscular pois, além de regular a

IRS-1

proliferação e diferenciação, também está envolvido no
crescimento e sobrevivência do miócito esquelético.
Conforme ilustração ao lado, o aumento da síntese

Akt

proteica se dá por sua ligação ao receptor IRS-1 (insulinlike receptor 1) desencadeando a ativação da Akt (protein

mTOR

kinase B), cujo principal alvo é a mTOR (mechanistic
target of rapamycin). A mTOR regula a síntese proteica
por meio das proteínas S6K1 (P70 ribosomal S6 kinase
1) e 4EBP1 (eukaryotic initiation factor 4E [elF4E] binding
protein 1); que, em conjunto com outras proteínas, são
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eIF4E
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responsáveis pela iniciação, elongamento e terminação do RNA mensageiro (27).
Cabe salientar que a sinalização de mTOR também é regulada pelo status
energético da célula. A AMPK (adenosine monophosphate-activated protein kinase)
– importante sensor do quadro energético celular, é capaz de inibir vias anabólicas
em paralelo à estimulação de vias de catabolismo, na tentativa de promover a
homeostase energética (28).
A instalação e progressão da disfunção/atrofia muscular esquelética
abrangem, além da mudança estrutural, alterações em mecanismos intracelulares
com destaque para o metabolismo energético, o estresse oxidativo e a morte celular
programada – apoptose. De fato, a redução da capacidade oxidativa mitocondrial
com consequente impacto na depleção de ATP e na produção exacerbada de
espécies reativas de oxigênio (EROs), acompanha a atrofia muscular tanto no
envelhecimento, quanto em modelos experimentais de desuso e denervação (23,
29). Nesse sentido, grande atenção é voltada à alteração da homeostase redox na

musculatura esquelética, no qual o ambiente pró-oxidante induz disfunção dos
miofilamentos contráteis (30) e antecipação da fadiga (31), além de acelerar o
processo de atrofia muscular observado no envelhecimento e em algumas
patologias (32). Por fim, a literatura também aponta a morte celular necrótica como
contribuinte para a atrofia muscular (33). Apesar dos mecanismos ainda não estarem
totalmente elucidados, o quadro atrófico parece também ser agravado pela perda
progressiva de mionúcleos por apoptose (34).
2.2 CONTROLE DE QUALIDADE DE PROTEÍNA (CQP)
O CQP consiste na supervisão e no processamento de proteínas malformadas ou danificadas. Esse tipo de controle celular é bastante estudado em
doenças neurodegenerativas e em doenças cardiovasculares, onde alterações
genéticas (mutações), modificações pós-traducionais e EROs acarretam na perda da
conformação nativa e função da proteína, com consequente acúmulo de proteínas
danificadas e degeneração do tecido (35, 36). Na tentativa de evitar o acúmulo
dessas proteínas citotóxicas, sistemas de proteção envolvidos no CQP são ativados,
dentre eles destacam-se as chaperonas, o SUP e o sistema lisossomal-autofágico.
O primeiro auxilia no enovelamento das proteínas danificadas, o segundo é
responsável por mais de 80% da degradação de proteínas intracelulares e o terceiro
promove a degradação tanto de agregados proteicos, quanto de organelas.
Trabalhando

em

conjunto,
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os
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desencadeados pelo acúmulo de ambos, proteínas danificadas e organelas
disfuncionais (6, 36).
Com o intuito de manter a homeostase celular, chaperonas são recrutadas
para assistir o enovelamento de proteínas, prevenir a agregação proteica e
promover a reestruturação (reenovelamento) de proteínas desnaturadas. Em
conjunto com a biogênese, o transporte e a degradação de proteínas, essas
pequenas moléculas formam a primeira linha de defesa para garantir a proteostase
(homeostase proteica) da célula (37). O SUP e o sistema lisossomal-autofágico
estão melhor descritos nas subseções a seguir.
Devido à importância do CQP na manutenção da viabilidade celular, este
passou a ser um importante alvo de estudos na última década. Vale destacar que o
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desencadeadores da morte celular em diferentes doenças (38-40). Nesse contexto,
a manutenção da integridade e funcionalidade mitocondrial passa a ser crítica para a
fisiologia da musculatura esquelética. De fato, uma vez que essa organela tem papel
fundamental na regulação da homeostase intracelular, participando desde o
suprimento energético até a morte celular programada, as células eucarióticas
desenvolveram mecanismos refinados que controlam tanto a forma quanto a função
mitocondrial (CQM) (41). Informações mais detalhadas sobre o CQM se encontram
apresentadas a seguir.
2.2.1 Sistema ubiquitina-proteassoma (SUP)
O SUP, comumente descrito como a segunda linha de defesa do CQP,
representa o maior sistema proteolítico intracelular responsável pela degradação de
proteínas oxidadas e poliubiquitinadas. Esse refinado sistema catabólico consiste
numa sequência de reações enzimáticas responsáveis pela seleção, marcação e
degradação da proteína alvo conforme representado na Figura 1. As enzimas
conhecidas como “E-ligases”, a proteína ubiquitina e o core multicatalítico
proteassomal, além de ATP, são essenciais para esse processo. De maneira
simplificada, a proteína ubiquitina (que funciona como uma etiqueta de marcação) é
inicialmente ativada pela ligase E1 numa reação dependente de ATP. Essa
ubiquitina ativada é então transferida para a ligase E2 que promove a conjugação de
várias ubiquitinas formando uma cauda de poliubiquitinas. Na sequência, a ligase E3
transfere essa cauda de poliubiquitinas para a proteína alvo a ser degradada. Por
fim, a proteína alvo marcada com a cauda de poliubiquitinas é reconhecida e
degradada pelo proteassoma em pequenos peptídeos (42). Ainda, uma classe de
enzimas denominadas deubiquitinases regulam a remoção das ubiquitinas das
proteínas alvo, permitindo assim a reciclagem dessas moléculas marcadoras (43).
Em geral, o complexo proteassomal é composto por duas subunidades
distintas, a porção regulatória 19S e a porção catalítica 20S, formando o
proteassoma

26S.

A
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e

desenovelamento da proteína alvo num processo dependente de ATP, ao passo que
a atividade de degradação ocorre na segunda porção por meio de três sítios
catalíticos: β1 – cliva ligações peptídicas após resíduos ácidos (caspase-like), β2 –
cliva ligações peptídicas após resíduos básicos (trypsin-like) e β5 – cliva ligações

peptídicas após resíduos hidrofóbicos (chymotrypsin-like) (44). Vale destacar que a
degradação proteassomal também ocorre de forma independente da ubiquitinação e
do dispêndio energético. De fato, proteínas estruturalmente modificadas devido à
oxidação, mutação ou envelhecimento; bem como proteínas nascentes malenoveladas, podem ser degradadas diretamente pelo core 20S. Contudo, ainda não
foi descrito como a proteólise mediada pelo 20S é controlada (45).

Figura
1
–
Sistema
ubiquitina-proteassoma
(SUP). (1) A ativação da
molécula de ubiquitina (Ub) é
feita pela enzima E1 às custas
de energia. (2) Uma vez
ativada, a Ub é carreada pela
enzima E2 e conjugada à
outras moléculas formando
uma cauda de poliubiquitinas.
(3) Na sequência, a enzima
E3 reconhece o substrato e
realiza a transferência da
cauda de poliubiquitinas para
o mesmo. (4) Por fim, o
proteassoma reconhece e
degrada o substrato marcado,
liberando as moléculas de Ub
para posterior utilização.

Nas últimas décadas, estudos vem demonstrando que o SUP se encontra
hiperativado em quadros catabólico, sugerindo que essa exacerbada atividade
catalítica é responsável pela indução da fraqueza e atrofia muscular. Nesse
contexto, a inibição proteassomal tem sido proposta como terapia no combate à
perda de massa muscular, tanto em humanos como em modelos animais (46-48).
Contudo, mesmo atenuando a proteólise e a consequente perda de massa
muscular, a inibição sustentada do SUP não foi capaz de prevenir a perda de força
muscular em alguns casos (49). Além disso, células musculares tratadas com um
inibidor da atividade proteassomal apresentaram um acúmulo de proteínas
poliubiquitinadas seguida de morte celular (47, 50).
Por outro lado, um acúmulo de proteínas poliubiquitinadas em diferentes
quadros de disfunção/atrofia muscular tem sido constatado, mesmo com o aumento

na atividade do SUP (47, 51-53), fato que sugere uma ineficiência do sistema
catalítico na remoção de proteínas citotóxicas. Apesar de alterações no SUP já
terem sido descritas na musculatura esquelética atrófica, pouco se sabe sobre os
mecanismos celulares responsáveis pela inibição ou ativação do CQP, bem como
sua contribuição para a geração de força pela célula muscular esquelética.
Por fim, foi demonstrado na última década que alterações pós-traducionais
como oxidação, fosforilação e acetilação do proteassoma estão diretamente
envolvidas na regulação do CQP (54). Dentre eles, a fosforilação do proteassoma
cardíaco pela PKA nos chamou a atenção, visto que além de aumentar a atividade
catalítica do complexo, também resultou em melhora do CQP e viabilidade celular no
coração de cães submetidos à isquemia (12, 13). No entanto, não se sabe ao certo o
papel e a consequência dessas interações na musculatura esquelética. Sabendo
que a PKA é uma proteína-chave envolvida na sinalização celular mediada pelos
receptores β-AR na musculatura esquelética, investigamos nesse estudo se a
estimulação
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e,

consequentemente, no CQP na disfunção/atrofia muscular.
2.2.2 Sistema lisossomal-autofágico (autofagia)
Descrito há 52 anos pelo ganhador do prêmio Nobel Christian De Duve (55), o
sistema lisossomal-autofágico compreende a terceira linha de defesa do CQP.
Conservado evolutivamente em células eucarióticas, o mecanismo catabólico
denominado autofagia – do grego: autos, próprio e phagin, comer, envolve o
transporte de estruturas e componentes citoplasmáticos para serem degradados
pelo lisossomo. Dependendo da estrutura/componente a ser degradado, esse
processo pode ocorrer por diferentes formas: a) autofagia mediada por chaperonas:
na qual essas pequenas moléculas reconhecem o substrato, o encaminhando
diretamente ao lisossomo; b) microautofagia: processo cuja invaginação da própria
membrana lisossomal envolve porções citoplasmáticas que serão degradadas pelas
hidrolases ácidas e c) macroautofagia: englobamento de estruturas (incluindo
organelas) citoplasmáticas pelo autofagossomo – dupla membrana lipídica que
posteriormente se fundirá com o lisossomo liberando seu conteúdo para degradação
no interior da organela (56-58).

A degradação lisossomal via macroautofagia é o processo mais estudado
atualmente, sendo comumente reportado simplesmente como autofagia. Ao todo já
foram descritos mais de 30 genes envolvidos nesse processo, com destaque para a
família Atg (autophagy-related), que por meio de uma sequência de reações
enzimáticas similar ao SUP promove a iniciação e o elongamento do fagoforo (uma
membrana de isolamento que dará origem ao autofagossomo) (58). Conforme
descrito na Figura 2, o Atg7 atua como a ligase E1 ativando as proteínas
semelhantes à ubiquitina Atg12 e LC3 (microtubule-associated protein light chain 3).
Uma vez ativadas, elas são então transferidas para as proteínas Atg3 e Atg10, que
atuam como ligases E2 e promovem a lipidação da LC3 e a conjugação da Atg12 à
Atg5, respectivamente. Na sequência, o conjugado Atg12-Atg5 é catalisado pela
Atg16 (Ligase E3), culminando na formação do fagoforo juntamente com a LC3
lipidada. Por fim, o elongamento do fagoforo (expansão da membrana), seguida pelo
reconhecimento e sequestro dos componentes citoplasmáticos precede a fusão do
autofagossomo com o lisossomo para posterior degradação do seu conteúdo por
meio das hidrolases ácidas (59).
Dentre as diversas Atgs envolvidas na iniciação, formação e expansão da
membrana do autofagossomo, a LC3 é uma das poucas proteínas conhecidas que
se mantém ligadas à estrutura após sua maturação. É importante destacar que a
forma lipidada da proteína (LC3-II) representa sua forma ativa, ou seja, aquela
conjugada à membrana do autofagossomo. Ainda, a LC3-II é degradada pelas
hidrolases ácidas junto com o material capturado, podendo também ser um
marcador do fluxo autofágico (60).
Apesar de parcialmente não–seletivo, evidências demonstram que o controle
de qualidade celular promovido pela autofagia exibe seletividade à degradação de
algumas proteínas e organelas. De fato, a ligação da proteína p62 (sequestosome 1)
à substratos ubiquitinados pode interagir com a LC3, encaminhando especificamente
essa proteína/organela para englobamento pela vesícula autofágica (61). Mesmo
fenômeno ocorre por meio da interação entre as proteínas PINK1–Parkin marcando
seletivamente as mitocôndrias para serem degradadas pelo lisossomo (62). Este
tópico será melhor abordado na subseção seguinte.
Sabendo que a célula muscular esquelética (pós-mitótica) necessita de
mecanismos coordenados e eficientes no combate ao estresse induzido pelo
acúmulo de proteínas e organelas danificadas (63), a autofagia vem ganhando

destaque visto que o mau-funcionamento de proteínas lisossomais e o consequente
prejuízo na autofagia estão relacionadas à miopatias esqueléticas. De fato, doenças
de Danon e Pompe, assim como a miopatia relacionada ao cromossomo X com
excesso de autofagia (XMEA – X-linked Myopathy with Excessive Autophagy) levam
à um dano muscular via prejuízos no sistema lisossomal-autofágico (64). Além disso,
a inativação músculo específica de genes cruciais para a autofagia leva à uma
degeneração miofibrilar contribuindo para a disfunção/atrofia muscular (65).

Figura
2
–
Sistema
lisossomal-autofágico. (1)
As proteínas semelhantes à
ubiquitina, LC3 e Atg12, são
ativadas pela enzima E1ativadora Atg7. (2) Uma vez
ativadas, essas proteínas
são transferidas para as E2conjugadoras Atg3 e Atg10,
respectivamente. A Atg3
promove a lipidação da LC3,
conjungando-a
à
PE
(fosfatidilentanolamina), ao
passo que a Atg10 transfere
a Atg12 à Atg5. (3) Na
sequência,
o
conjugado
Atg12-Atg5 é catalisado pela
E3-ligase Atg16, culminando
na formação do fagoforo
juntamente com a LC3
lipidada. (4) Por fim, o
elongamento do fagoforo e
captura dos componentes do
citoplasma precede a fusão
do autofagossomo com o
lisossomo para posterior
degradação.

Apesar da degradação via sistema lisossomal-autofágico ocorrer por
diferentes formas, esse sistema não degrada proteínas citosólicas como as
miofibrilas (66). Entretanto, um aumento na expressão de proteínas relacionadas à
autofagia vem sendo reportado na musculatura esquelética atrófica em diferentes
condições patológicas (5, 67, 68), incluindo na denervação induzida por CCI (69).

Nesse sentido, uma compreensão mais detalhada do sistema lisossomal-autofágico
no quadro de disfunção/atrofia muscular se faz necessário.
2.2.3 Controle de qualidade mitocondrial (CQM)
As mitocôndrias são organelas centrais na fisiologia muscular esquelética,
sendo a principal fonte de ATP para contração das miofibrilas e um dos principais
reguladores da homeostase redox e da morte celular. O CQM está em vigor para
assegurar especificamente a função e integridade das mitocôndrias, e pode ser
dividido em três grandes níveis de vigilância. O primeiro envolve uma rede integrada
de sistemas desintoxicantes capazes de combater a toxicidade mitocondrial mediada
por O2 e aldeídos. A segunda linha de vigilância se baseia em proteases e
chaperonas responsáveis pela manutenção da proteostase mitocondrial. Ao passo
que o terceiro nível, foco deste estudo, envolve o controle do número e da
morfologia

mitocondrial

através

de

dois

processos

interligados:

dinâmica

mitocondrial e mitofagia (Figura 3). Em conjunto esses sistemas bem conservados
são capazes de regular o estado redox e o conteúdo, tamanho e número de
mitocôndrias (biogênese mitocondrial) por meio de alterações bioenergéticas,
bioquímicas e eletroquímicas (8, 41). De fato, falhas no CQM e a consequente
disfunção mitocondrial vem sendo implicadas em diferentes patologias (9, 70).
A dinâmica mitocondrial é diretamente mediada pelo equilíbrio entre os
processos de fusão e fissão da organela. Conforme demonstrado na Figura 3, a
união de duas ou mais mitocôndrias é regulada por duas classes de GTPases
mitocondriais: mitofusins 1 e 2 (Mfn1 e Mfn2) e optical atrophy 1 (OPA1), controlando
respectivamente a fusão das membranas externa e interna. A fusão mitocondrial é
importante pois permite a troca de proteínas, DNA e metabólitos entre diferentes
organelas, contribuindo assim para a manutenção da fosforilação oxidativa, do
potencial de membrana e do reparo de DNA. Por outro lado, ao originar duas novas
mitocôndrias, o processo de fissão auxilia tanto no transporte das mesmas para
regiões com maior demanda energética, como na segregação de mitocôndrias
disfuncionais para serem encaminhadas para degradação (mitofagia). Esse
processo é regulado, majoritariamente, pela GTPase dynamin-related protein 1
(Drp1), que ao translocar-se do citosol para a membrana externa mitocondrial se liga
à fission 1 homologue protein (Fis1) efetuando a fissão (71). Ainda, recentemente a

proteína mitochondrial fission factor (MFF) foi identificada como o receptor
dominante para Drp1 na maioria dos tipos de células de mamíferos (72).
Confirmando a importância da fusão mitocondrial para a manutenção da
morfologia muscular esquelética, a deleção músculo-específica da Mfn1 e Mfn2
resulta numa profunda atrofia muscular em camundongos, acompanhada de
disfunção mitocondrial e acúmulo de mutações no DNA da organela (73). Nesse
contexto, mutações nas proteínas Mfn2 e OPA1, além de serem a causa de doenças
neurodegenerativas (Charcot-Marie-Tooth Type 2A e Dominant Optic Atrophy,
respectivamente), também estão relacionadas com a miopatia esquelética (74, 75).
Além disso, o aumento na expressão das proteínas que regulam a fissão
mitocondrial desencadeia uma redução da massa muscular esquelética, enquanto
que o uso de inibidores específicos da Drp1 parece prevenir parcialmente esse
fenótipo (76).

Figura 3 – Controle de qualidade mitocondrial (CQM). (1) A disfunção mitocondrial pode
desencadear a separação dessa porção não-funcional por meio da fissão, no qual a Drp1 transloca-se
para a mitocôndria e se liga à Fis1. Essa mitocôndria “filha” pode ser recuperada ou removida. As
mitocôndrias recuperadas entram novamente no ciclo de vida da organela e se fundem com novas
organelas por meio da fusão. Mfn1 e Mfn2 regulam a fusão da membrana externa, ao passo que a
OPA1 é responsável pela fusão da membrana interna. (2) As mitocôndrias danificadas podem ser
removidas por mitofagia. Nesse processo, a mitocôndria é identificada por marcadores específicos,
sequestrada pelo autofagossomo e a fusão deste com o lisossomo permite a degradação da organela.

Após o processo de fissão, se a mitocôndria não é reintegrada no ciclo de
vida da organela, as mitocôndrias danificadas podem ser encaminhadas para
degradação via sistema lisossomal-autofágico, processo conhecido como mitofagia.
As mitocôndrias podem tanto ser englobadas diretamente pelo lisossomo num
processo denominado microautofagia (77), como podem ser seletivamente
marcadas e sequestradas pelo autofagossomo para posterior fusão e degradação no
interior dos lisossomo (78, 79). A marcação seletiva dessas mitocôndrias ocorre, em
sua maioria, pela ação coordenada da proteína PTEN-induced putative kinase
(PINK1) e da ligase E3 Parkin de forma dependente do potencial de membrana da
organela. Nesse caso, o acúmulo de PINK1 na membrana de mitocôndrias
despolarizadas acaba por recrutar Parkin para a organela. Esta por sua vez, é capaz
de ubiquitinar substratos que serão degradados pelo proteassoma; ou ainda pode
ser identificada por proteínas adaptadoras (Optineurin, NDP52 e p62) que facilitam o
reconhecimento e recrutamento das mitocôndrias danificadas para degradação (80).
Entretanto, é importante salientar que mecanismos independentes do potencial de
membrana mitocondrial também vem sendo descritos (81).
Evidências recentes sugerem que a redução da mitofagia contribui para o
acúmulo de mitocôndrias disfuncionais na sarcopenia, atrofia muscular decorrente
do envelhecimento. Além disso, a inativação genética do processo autofágico, e
consequentemente da mitofagia, resulta em disfunção mitocondrial associada à
atrofia muscular (82, 83). Por outro lado, a hiperativação da mitofagia via
superexpressão de Parkin foi capaz de melhorar a função mitocondrial e atenuar o
acúmulo de agregados proteicos na musculatura esquelética de drosófila no
envelhecimento (84).
Apesar do papel crucial da ação coordenada entre a fusão-fissão mitocondrial
e a mitofagia já ter sido demonstrada em diferentes tecidos, ainda não está claro
como as mudanças na morfologia mitocondrial afetam as características
morfofuncionais da musculatura esquelética, tanto em condições fisiológicas, como
em quadros patológicos. Portanto, parte deste estudo envolveu a avaliação do CQM
no quadro de disfunção/atrofia muscular esquelética, com foco na função,
biogênese, dinâmica e degradação mitocondrial.

2.3 PAPEL DO RECEPTOR β2-ADRENÉRGICO (β2-AR) NA MUSCULATURA
ESQUELÉTICA
Os receptores β-AR desempenham um papel fundamental na fisiologia
cardiovascular, respiratória, metabólica e reprodutiva, motivo pelo qual é o tipo mais
estudado entre os receptores AR. Grande parte do conhecimento sobre a
sinalização β-AR baseia-se em trabalhos conduzidos no músculo cardíaco (85),
contudo, nos últimos anos tem sido demonstrada sua importância para o
desenvolvimento, crescimento e reparo da musculatura esquelética (86).
A família dos receptores β-AR é composta por três subtipos, β1, β2 e β3, que
apresentam 70% de homologia em sua composição de aminoácidos. O músculo
esquelético contém uma proporção significativa de receptores AR do subtipo β2,
aproximadamente 90%, e uma pequena parcela do subtipo β1 (10%) (87). A
densidade desses receptores é desigual nos diferentes tipos de fibras musculares,
no qual músculos oxidativos apresentam densidade duas a três vezes maior
comparados à musculatura glicolítica (88). No entanto, o significado funcional desta
diferença ainda não é completamente conhecido, já que a resposta a agonistas β-AR
parece ser maior em músculos glicolíticos (89).
Assim como outros receptores AR, os receptores do subtipo β2 são membros
da família de receptores acoplados à proteína G (GPCR – Guanine nucleotidebinding G protein-coupled receptor (90)) e sua estimulação ocorre por meio da ação
de catecolaminas plasmáticas e de terminais nervosos que estão em contato com as
fibras musculares estriadas (86). Sabe-se que esses receptores se acoplam
majoritariamente aos subtipos Gαs e Gαi da proteína G, os quais estão envolvidos,
respectivamente, na ativação e na inibição da via clássica de sinalização β2-AR por
meio da adenilato ciclase (AC). Conforme ilustração ao
lado e de maneira simplificada, a ligação do agonista ao
receptor e consequente ativação da AC converte ATP em
adenosina 3',5'- monofosfato cíclico (AMPc), que por sua
vez ativa várias moléculas efetoras, dentre elas, a PKA.
Além disso, tem sido demonstrado que o subtipo β2
também

é

capaz

de

ativar

vias

de

sinalização

independentes do AMPc, no qual o seu acoplamento com
o dímero Gβγ da proteína G ativa a via de sinalização

Akt/mTOR, importante reguladora do trofismo muscular (26).
Dentre os principais efeitos da estimulação β2-AR, destacam-se a hipertrofia
muscular e mudança no tipo de fibra, de oxidativa para glicolítica (I → II) (10). Nesse
sentido, agonistas β-AR têm sido utilizados na tentativa de promover o anabolismo,
melhorar a produção de força e atuar na regeneração muscular esquelética em
diversas

situações

patológicas

como:

após

trauma

grave,

em

distúrbios

neuromusculares, no envelhecimento, na sepse e no câncer. Apesar de diferirem
quanto ao tipo de droga, dosagens e tempo de administração, esses estudos
confirmam o efeito protetor da estimulação dos receptores β-AR no trofismo
muscular esquelético (86). Entretanto, o pouco conhecimento adquirido até o
momento sobre a sinalização intracelular responsável por esse fenótipo baseia-se
em trabalhos desenvolvidos no músculo cardíaco (85). Assim como no coração,
acredita-se que na musculatura esquelética esta via promova aumento na força de
contração muscular, por meio da ativação da PKA, e consequente fosforilação de
alvos importantes para a manutenção da função e estrutura muscular. Sabendo que
o proteassoma tem sua atividade modulada pela PKA no músculo cardíaco,
levantamos a hipótese de que os efeitos benéficos da ativação do receptor β2-AR no
músculo esquelético possa ser mediado, em partes, pelo aumento na atividade
catalítica proteassomal e consequente prevenção do acúmulo de proteínas
danificadas durante a disfunção/atrofia muscular.
Vale salientar que a ativação β-AR também parece exercer efeito sobre a
mitocôndria em diferentes tecidos, incluindo o músculo esquelético. Estudos das
décadas de 70 e 80 já demonstravam que o bloqueio dos receptores β-AR é capaz
de prevenir as adaptações mitocondriais na musculatura esquelética frente ao
exercício, tais como aumento na atividade de enzimas oxidativas e menor liberação
de EROs (91, 92). Na sequência, foi descoberta a participação dos receptores β-AR
na biogênese mitocondrial em diferentes tecidos, com merecido destaque para os
receptores do subtipo β2 (11, 93). E sabendo que o metabolismo mitocondrial está
integrado aos processos de fusão-fissão e de remoção da organela (mitofagia), a
literatura atual tenta entender o papel da estimulação do receptor β-AR também no
CQM. Nesse contexto, já foi demonstrado que a PKA é capaz de evitar os
exacerbados processo de fissão mitocondrial e mitofagia em modelo celular de
Parkinson, resultando numa melhora da função mitocondrial (93). Ainda, o aumento
na biogênese mitocondrial advinda da estimulação β-AR parece ter relação com uma

maior expressão da Mfn2, proteína envolvida na fusão da organela (94). Entretanto,
ainda não existem trabalhos na literatura que investigaram o papel da ativação dos
receptores β2-AR no CQM na disfunção/atrofia muscular esquelética.
Por fim, é importante ressaltar o papel da estimulação β-AR em outros
órgãos, como o coração. A administração sistêmica de agonistas sintéticos dos
receptores β-AR tem implicação no desenvolvimento de hipertrofia cardíaca
patológica, além de apresentar eventos adversos relacionados às doenças
cardiovasculares (95, 96). Visando excluir esses efeitos nocivos para uma futura
aplicação clínica, optamos pela utilização de um β2-agonista de terceira geração
altamente seletivo, o Formoterol, cuja maior seletividade (200 a 400 vezes) aos
receptores do subtipo β2 em detrimento ao subtipo β1 presente no coração vem se
mostrando capaz de produzir hipertrofia muscular esquelética com mínimos efeitos
no trofismo cardíaco (97). Ainda, é importante destacar que, ao contrário dos β2agonistas de primeira e segunda gerações, a adição de uma longa cadeia de
carbonos contendo um segundo anel de benzeno confere um início mais rápido e
um maior tempo de ação dessa classe de agonistas (98, 99).
Nesse estudo utilizamos duas diferentes doses de Formoterol, no qual uma
promoveu alterações no trofismo muscular, enquanto que a outra não. Essa
estratégia nos permitiu identificar o papel do CQP na regulação da função muscular
esquelética, independentemente do trofismo.

O entendimento dos mecanismos celulares envolvidos na remoção de
proteínas/organelas danificadas durante a disfunção/atrofia muscular trata de
objeto de estudo atual e com grande relevância clínica. Com base na literatura
apresentada, levantamos a hipótese de que o prejuízo no CQP acarretaria no
acúmulo de proteínas/organelas danificadas e contribuiria de maneira significativa
para o agravamento do quadro de disfunção/atrofia muscular esquelética.
Acreditamos ainda que a manutenção induzida do CQP seria capaz de amenizar
o dano e a disfunção celular do miócito. Baseado nos resultados encontrados no
tecido muscular cardíaco, propusemos que a ativação dos receptores β2-AR na
musculatura esquelética seria capaz de aumentar a atividade dos sistemas de
degradação (em especial do SUP), resultando na melhora do CQP, e posterior
aumento da viabilidade do mioblasto (Figura 4).

Figura 4 – CQP na disfunção/atrofia muscular esquelética. CQP: As chaperonas atuam no
reenovelamento de uma proteína danificada. Quando não reestruturada, a mesma é encaminhada ao
proteassoma para degradação. Por fim, agregados proteicos e organelas não-funcionais são
degradados por autofagia. (1) Nossa hipótese é que um prejuízo no CQP acarretará numa menor
viabilidade celular, contribuindo para a piora do quadro de disfunção/atrofia muscular esquelética. (2)
Acreditamos ainda que a estimulação do receptor β2-AR exerça um papel benéfico no CQP por meio da
ativação dos sistemas de degradação, o qual levará à um aumento na viabilidade celular e consequente
melhora do trofismo/função muscular.

7 CONCLUSÃO
Os resultados do presente estudo sugerem uma nova contribuição da via de
sinalização β2-AR no quadro de disfunção/atrofia muscular esquelética, no
qual a ativação do receptor β2-AR foi capaz de restaurar o insuficiente CQP,
contribuindo para a melhora do trofismo e função muscular esquelética. Além
disso, nossos resultados evidenciam o papel da via de sinalização β2-AR no
CQM e reforçam a importância da autofagia como um modulador da
morfologia/fisiologia muscular esquelética.
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