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RESUMO
CONTE, T. C. Influência das HSPs (heat shock proteins) e do mTORC-1
(mammalian target of rapamycin complex 1) na regeneração de músculos
esqueléticos. 2009. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) –
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

O objetivo deste trabalho foi contribuir para o melhor entendimento dos mecanismos
intracelulares envolvidos na regeneração muscular esquelética, através do estudo da
influência das proteínas de choque térmico (HSPs) e do mTORC1 (mammalian target of
rapamycin complex 1) no processo regenerativo muscular. O tratamento com radicicol
(indutor de HSPs) em músculos lesados induziu aumento da área de secção transversal
das fibras musculares em 10 e 21 dias após lesão e aumento do número de células
satélites e de fibras musculares em diferenciação em 1 e 10 dias após lesão,
respectivamente, quando comparado aos seus respectivos controles apenas lesados. O
tratamento com rapamicina (inibidor de mTORC1) em músculos lesados induziu uma
diminuição maior da área de secção transversal das fibras musculares em 10 e 21 dias
após lesão e menor síntese protéica muscular em 10 dias após lesão quando
comparado aos músculos somente lesados. Nossos resultados sugerem que as HSPs e
o mTORC1 são importantes para o processo de regeneração muscular esquelética.
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ABSTRACT
CONTE, T. C. Influence of HSPs (heat shock proteins) and mTORC1 (mammalian
target of rapamycin complex 1) in skeletal muscle regeneration. 2009. 84 p. Master
thesis (Morphofunctional sciences) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2009.

The goal of this work was to contribute to a better understanding about the intracellular
mechanisms involved in skeletal muscle regeneration by studying the influence of heat
shock proteins (HSPs) and mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1) in the
muscle regeneration process. The treatment with radicicol (a HSP inductor) in injured
muscles induced increase of myofiber cross section area at 10 and 21 days post lesion
and increased number of satellite cells and differentiating myofibers at 1 and 10 days
post lesion, respectively, when compared to their respective injured controls. The
treatment with rapamycin (a mTORC1 inhibitor) in injured muscles induced a more
accentuated decrease in myofiber cross section area at 10 and 21 days post lesion and
decreased muscle protein synthesis at 10 days post lesion when compared to onlyinjured muscles. Our results suggest that HSPs and mTORC1 are important to the
process of skeletal muscle regeneration.

Keywords: Skeletal muscle; regeneration; HSP; Crotoxin; mTORC1.
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1 INTRODUÇÃO

O tecido muscular esquelético compõe aproximadamente metade da massa corporal
total, sendo considerado o tecido mais abundante do corpo humano (KEYNES e
AIDLEY, 2001; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). O músculo esquelético é capaz de
produzir movimentos corporais precisos e coordenados na locomoção, e também
exerce importante papel na manutenção da postura, na respiração, na alimentação, na
produção de gestos e expressões faciais e na termogênese (LIEBER, 1992; KEYNES e
AIDLEY, 2001; WILMORE e COSTILL, 2001; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). Além
disso, o músculo esquelético é um dos tecidos responsáveis pela produção de
glutamina, aminoácido não essencial que serve como importante substrato energético
para células do sistema imune (NEWSHOLME et al., 1996; NEWSHOLME et al., 2003).
O tecido muscular esquelético é formado por células poliédricas alongadas
multinucleadas denominadas de fibras musculares que variam de 10 a 100 µm de
diâmetro nos humanos. Uma única fibra muscular é originada da fusão de vários
mioblastos e, por esse motivo possui muitos núcleos, os quais ficam dispostos na
periferia

da

fibra

muscular,

próximos

à

membrana

plasmática

(sarcolema)

(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004; GREFTE et al., 2007).
Cada fibra muscular é envolta por uma fina camada de tecido conjuntivo, a qual
delimita o sarcolema e é denominada de endomísio. Feixes de fibras musculares são
delimitados por outra camada de tecido conjuntivo denominada de perimísio e o
músculo inteiro é envolto por uma camada mais externa e mais firme de tecido
conjuntivo denominada de epimísio. Essas camadas de tecido conjuntivo se
interconectam, permitindo a união das fibras musculares e conseqüentemente a
transmissão homogênea da força de contração gerada por cada fibra muscular ao
longo do músculo. Além disso, essas camadas de tecido conjuntivo também exercem
as funções de transmitir a força de contração do músculo a outras estruturas como
tendões, ligamentos e ossos e servir de trajeto para os vasos sanguíneos e
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terminações nervosas que nutrem e inervam, respectivamente, cada fibra muscular
(KEYNES e AIDLEY, 2001; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).
Cada fibra muscular possui várias estruturas longitudinais cilíndricas finas (de 1 a 2 µm
de diâmetro) designadas de miofibrilas. Tais estruturas possuem estriações
transversais, devido à presença de faixas claras e escuras alternadas vistas em
microscópio óptico (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). As faixas claras correspondem
à banda I (isotrópica) e as faixas escuras à banda A (anisotrópica). No centro de cada
banda I existe uma linha transversal escura que corresponde ao disco Z. A região entre
duas linhas Z sucessivas (contendo portanto, duas semi bandas I e uma banda A
central) é denominada de sarcômero, a unidade contrátil muscular (TAJSHARGHI,
2008). Os sarcômeros estão dispostos em série ao longo de cada miofibrila e são
compostos por quatro proteínas principais diretamente envolvidas no processo contrátil:
actina, miosina, troponina e tropomiosina (CLARK et al., 2002).
Para que o músculo esquelético contraia, o sarcolema das fibras musculares se
despolariza como uma conseqüência da ativação do neurônio motor. Isto resulta na
liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o meio intracelular. O cálcio se
associa à troponina que muda a configuração espacial das três subunidades desta
proteína e empurra a molécula de tropomiosina mais para dentro do sulco da hélice da
actina. Em conseqüência, ficam expostos os locais de ligação dos componentes
globulares da actina e esta fica livre para interagir com a cabeça das moléculas de
miosina, e subseqüentemente, ocorre a contração das fibras musculares (WILMORE e
COSTILL, 2001; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).
Uma característica importante do tecido muscular esquelético é a sua habilidade de
adaptar-se em resposta a várias demandas ambientais e fisiológicas (sobrecarga
mecânica, desuso, alterações hormonais, injúria, envelhecimento, estimulação elétrica)
através de mudanças no tamanho de suas fibras musculares e na composição dos
tipos de fibras musculares (PETTE e STARON, 2000; MATSAKAS e PATEL, 2009a;
MATSAKAS e PATEL, 2009b).
A aquisição, manutenção e perda de massa muscular esquelética são basicamente o
resultado de um balanço dinâmico entre dois processos regulatórios, a síntese e
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degradação protéica (NADER, 2005). Frente a um estímulo hipertrófico, como a
sobrecarga mecânica, ablação de músculos sinergistas e estimulação hormonal, a fibra
muscular responde através do aumento da síntese de proteínas miofibrilares,
resultando no aumento da área de secção transversal da fibra muscular e
conseqüentemente no aumento de força muscular. Por outro lado, diante de estímulos
atróficos, como desuso, desnervação, sepse e câncer, ocorre a ativação de enzimas
proteolíticas, levando ao aumento da degradação de proteínas musculares e à
diminuição da área de secção transversal da fibra muscular e conseqüente redução da
força muscular (CLEMENT et al., 1984; ALFORD et al., 1987; FERRANDO et al., 1995;
GOLDSPINK et al., 2002).
A composição dos tipos de fibra muscular pode ser modificada por diversos estímulos
tais como, exercício físico, desuso, alterações hormonais e estimulação elétrica. As
fibras

musculares

do

tipo

I

são

de

contração

lenta,

com

metabolismo

predominantemente oxidativo e resistentes à fadiga, enquanto que as fibras do tipo IIB
são de contração rápida, metabolismo predominantemente glicolítico e pouco
resistentes à fadiga. As fibras do tipo IIA possuem características intermediárias entre
as das fibras do tipo I e IIB. A proporção dos tipos de fibras musculares varia em cada
músculo do indivíduo, o que está diretamente associado com o tipo de atividade
contrátil que o músculo exerce. A conversão dos tipos de fibra muscular ocorre de
forma gradual e depende do tipo e da intensidade do estímulo. Portanto a conversão de
fibras musculares do tipo IIB em direção às do tipo I, ocorre na seguinte seqüência:
IIBIIAI e vice-versa (PETTE e STARON, 2001; HUARD et al., 2002; CHARGE e
RUDNICKI, 2004; JARVINEN et al., 2005; GREFTE et al., 2007; SPANGENBURG et
al., 2008).
Células mononucleadas e indiferenciadas são encontradas no músculo esquelético
adulto, as células satélites. Estas células se localizam entre o sarcolema e a lâmina
basal da fibra muscular, sob um estado mitoticamente quiescente. Entretanto, quando o
músculo esquelético sofre um estímulo lesivo, as células satélites são ativadas. Após
este evento, elas proliferam, se diferenciam e se fundem umas às outras para formar
uma nova fibra muscular ou associam-se a fibras musculares parcialmente lesadas,
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contribuindo para a regeneração do tecido muscular esquelético lesado (HAWKE e
GARRY, 2001b; WOZNIAK et al., 2005).
As alterações estruturais durante o processo regenerativo do músculo esquelético são
bem conhecidas, no entanto os mecanismos intracelulares envolvidos neste processo
ainda não foram totalmente explorados. A seguir, apresentamos os principais aspectos
morfológicos e moleculares envolvidos na regeneração muscular esquelética.

1.1 Principais características da regeneração muscular esquelética

A resposta regenerativa do músculo esquelética é estereotipada independente do
estímulo lesivo, seja ele de natureza química, térmica ou mecânica e é caracterizada
basicamente por 2 fases: a degenerativa (necrose) e a reconstitutiva (TIDBALL, 1995).
Dentre os modelos de lesão muscular mais estudados estão o trauma direto, a
atividade física intensa, queimaduras, congelamentos, exposição à agentes tóxicos, em
que podemos destacar a utilização de toxinas de serpentes tais como a crotoxina, a
cardiotoxina, a miotoxina I e II de Bothrops asper entre outras. A utilização dessas
toxinas, em particular, representa um bom modelo de injúria, visto que elas induzem
uma lesão muscular homogênea (CARLSON e FAULKNER, 1983; GARRETT, 1996;
HUARD et al., 2002; GUTIERREZ e OWNBY, 2003; HARRIS et al., 2003; JARVINEN et
al., 2005).
Quando o músculo sofre uma injúria, o processo de degeneração é caracterizado por
uma ruptura do sarcolema da fibra muscular resultando em um aumento da
permeabilidade celular (HAMER et al., 2002). Alguns trabalhos sugerem que a
mudança na permeabilidade do sarcolema, leva ao aumento do influxo de cálcio para o
meio intracelular e acarreta na ativação de proteases dependentes de cálcio, o que
conseqüentemente induz o processo de proteólise cálcio-dependente (ARMSTRONG,
1990; BELCASTRO et al., 1998; ALDERTON e STEINHARDT, 2000). Isto resulta em
necrose e degeneração das fibras musculares que foram danificadas (HURME et al.,
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1991). Ao mesmo tempo, existem proteínas, dentre as quais podemos destacar as
proteínas de choque térmico (HSPs), que possuem função de chaperonas e que atuam
como citoprotetoras na tentativa de poupar as proteínas musculares da degradação.
Diante de um estímulo lesivo, as HSPs são sintetizadas pelo tecido muscular, e
conseqüentemente se ligam às proteínas musculares desnaturadas na tentativa de
restaurar sua estrutura terciária e atividade enzimática (GETHING, 1996; MCARDLE et
al., 2002).
No local da lesão, vasos sanguíneos são também lesados, permitindo a invasão de
células inflamatórias. Fatores são liberados pelo tecido muscular lesado e ocorre a
atração e ativação de células inflamatórias, que secretam fatores quimiotáticos para
atrair mais células inflamatórias. Neutrófilos são as primeiras células inflamatórias a
chegar ao local da lesão e, em seguida, os macrófagos chegam para fagocitar os
restos celulares (CHARGE e RUDNICKI, 2004).
Muitos fatores são secretados pelas células inflamatórias (neutrófilos e macrófagos) e
pelo próprio músculo lesado durante a regeneração muscular, e estes fatores
participam principalmente da ativação das células satélites. Alguns exemplos são os
membros de famílias como a do fator de crescimento de fibroblasto (FGF), do fator de
crescimento e transformação (TGF) e interleucina-6 (IL-6). Outro fator conhecido como
insulin-like growth factor 1 (IGF-1) ou mechano growth factor (MGF, isoforma muscular
do IGF-I), reduz a resposta inflamatória crônica e facilita a regeneração e reparação do
músculo esquelético (HAWKE e GARRY, 2001a).
O aumento da expressão de IGF-1 ocorre durante os processos de regeneração e
hipertrofia da fibra muscular e, além disso, foi descrito que IGF-1 também é capaz de
induzir o aumento dos níveis de expressão dos fatores regulatórios miogênicos (MRFs;
miogenina, MyoD, Myf-5 e MRF-4) e a expressão gênica de proteínas contráteis
(COLEMAN et al., 1995; SINGH et al., 1999; MUSARO et al., 2001). O aumento dos
níveis de IGF-1 promove a ativação da via de sinalização do mammalian target of
rapamycin complex 1 (mTORC1), uma importante via indutora de hipertrofia muscular
esquelética, por estar envolvida com o processo de adição de massa muscular através
do controle da síntese protéica (BODINE et al., 2001a).
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Vários fatores de transcrição estão envolvidos no processo de regeneração muscular
(MEGENEY et al., 1996; SEALE e RUDNICKI, 2000; CARSON et al., 2002; ISHIDO et
al., 2004). Nas células satélites quiescentes, a expressão de MRFs é muito baixa ou
quase indetectável, mas uma vez que as células satélites são ativadas (entram no ciclo
celular) devido a uma lesão muscular esquelética, a expressão de MRFs aumenta
(FISHER et al., 1990; GROUNDS et al., 1992; CORNELISON e WOLD, 1997). A
ativação das células satélites é controlada principalmente pelos fatores de transcrição
Pax3, Pax7 e Myf5 (RELAIX et al., 2006). Primeiro, as células satélites ativadas
aumentam a expressão de MyoD e de Myf5. Durante este estágio, as células satélites
se proliferam e também são denominadas de mioblastos. A diminuição da expressão
de Pax3 (RELAIX et al., 2006) e Pax7 (OLGUIN e OLWIN, 2004; ZAMMIT et al., 2004),
e o aumento da expressão dos fatores de transcrição miogenina e MRF-4 levam a uma
diferenciação terminal destes mioblastos. Pax3 e Pax7 ativam a miogenina através do
aumento da expressão de MyoD, e Myf5 é capaz de ativar a miogenina diretamente.
Finalmente, estes mioblastos diferenciados se fundem uns aos outros, criando novas
fibras musculares ou, se fundem às fibras musculares previamente lesadas levando à
reparação muscular (CHEN e GOLDHAMER, 2003; CHARGE e RUDNICKI, 2004;
BUCKINGHAM, 2006; SHI e GARRY, 2006).
As características clássicas de uma fibra muscular em franca regeneração são a
presença de núcleos centralizados e fibras fragmentadas. A maturação desta fibra
muscular em regeneração é observada através de um aumento no seu tamanho e pelo
movimento do núcleo para a periferia da fibra muscular (HAWKE e GARRY, 2001a).
Além das células satélites, outros tipos celulares parecem estar envolvidos na
regeneração muscular. Alguns estudos sugerem que as células-tronco não musculares
oriundas do endotélio vascular, da medula óssea, do tecido adiposo e de outras regiões
também participam da regeneração muscular em menor escala (CHARGE e
RUDNICKI, 2004; COLLINS, 2006).
Apesar dos mecanismos intracelulares durante o processo regenerativo muscular
terem sido explorados durante anos, muitos detalhes desse processo permanecem
desconhecidos. Considerando que as HSPs são citoprotetoras (GETHING, 1996) e que
o mTORC1 está envolvido no controle do ganho de massa muscular (BODINE et al.,
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2001a; HORNBERGER et al., 2004a; GLASS, 2005; NADER et al., 2005; NOBUKUNI
et al., 2005) é possível formular a hipótese de que as HSPs e o mTORC1 devem ser
importantes para o processo regenerativo muscular. Nesse sentido nós decidimos
investigar a influência das HSPs e do mTORC1 na regeneração muscular esquelética.

2.1 HSPs no músculo esquelético

Em 1962, Ritossa iniciou os estudos com as proteínas do choque térmico (HSPs) ao
observar que elas eram sintetizadas quando células eram aquecidas a 5ºC acima da
sua temperatura normal (RITOSSA, 1962). As HSPs agem como chaperonas
moleculares, facilitando a segregação, o transporte e a maturação conformacional de
proteínas. Além disso, as HSPs são rapidamente sintetizadas após uma variedade de
estresse, incluindo hipertermia, isquemia e estresse oxidativo, situações em que elas
são necessárias para proteger as proteínas contra a desnaturação (GETHING, 1996).
Mais recentemente, o papel das HSPs tem sido expandido e inclui o controle da
sinalização celular (CALDERWOOD et al., 2007; CSERMELY et al., 2007), modulação
da resposta imune (JOHNSON e FLESHNER, 2006; CHEN et al., 2007) e suas
alterações podem acarretar doenças crônicas como osteoartrite, catarata e miopatia
relacionada à desmina (SMITH et al., 2000; CORNELUSSEN et al., 2003; WANG et al.,
2003; SUN e MACRAE, 2005; KAMPINGA et al., 2007; LAMBRECHT et al., 2009).
As HSPs são identificadas pela massa molecular e geralmente são agrupadas em
famílias: as pequenas HSPs (como HSP10, αB-cristalina e HSP25); HSP60
mitocondrial; a família da HSP70; e as grandes HSPs (como a HSP90 e HSP100)
(NOBLE et al., 2008). Entre as 10 pequenas HSPs que estão presentes nos mamíferos,
a αB-cristalina e a HSP25 são as mais bem caracterizadas. A diminuição da expressão
de αB-cristalina está associada com a formação de catarata e lesões oculares (SUN e
MACRAE, 2005), além disso, a αB-cristalina também é responsável por estabilizar a
estrutura muscular através da sua interação com os filamentos intermediários de
desmina (VICART et al., 1998; MORRISON et al., 2004). Além de seu papel
citoprotetor, a HSP25/27 participa da estabilização de microfilamentos (PAULSEN et
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al., 2007), da prevenção contra a desnaturação e apoptose (EHRNSPERGER et al.,
1997; ARYA et al., 2007).
Apesar da HSP60 ser uma chaperona mitocondrial (BUKAU e HORWICH, 1998;
HOOD, 2001) ela também está presente no citoplasma (25 à 30%) e alguns trabalhos
mostram que ela está envolvida na proteção contra apoptose (SHAN et al., 2003;
GUPTA e KNOWLTON, 2005; ARYA et al., 2007; LAI et al., 2007; LIN et al., 2007).
A HSP90 é uma das proteínas mais abundantes nas células de mamíferos (JAKOB,
1996), é encontrada tanto no citoplasma (HAVERINEN et al., 2001) quanto no núcleo
(PICARD, 2006), e é um componente chave na regulação da função do receptor de
esteróide (PRATT, 1998) e na repressão da resposta a elevadas temperaturas (ZOU et
al., 1998).
A família da HSP70 inclui um número de proteínas com pouca diferença em suas
massas moleculares (DAUGAARD et al., 2007). Esta família da HSP70 é altamente
conservada em todos os organismos (HUNT e MORIMOTO, 1985). Dois membros
desta família, a HSP78 [Glucose regulated protein (Grp)78 ou immunoglobulin-binding
protein (Bip)] e a HSP75 [mitochondrial (MT)HSP70], possuem funções de chaperonas
no retículo endoplasmático e mitocôndria, respectivamente (MUNRO e PELHAM, 1986;
HOOD, 2001).
Os membros restantes da família de HSP70 são geralmente distribuídos no citoplasma
e núcleo e exibem características bioquímicas similares. Apesar da proteína de choque
térmico constitutiva, HSC70 (algumas vezes chamada de sp73) e de sua isoforma
induzível HSP70 (freqüentemente citada como HSP72 ou HSP70i) estarem presentes
nos tecidos de mamíferos em vários graus, a HSP70 é espontaneamente induzida pelo
estresse, enquanto que HSC70 é induzida pelo estresse em menor intensidade
(TANGUAY et al., 1993).
A HSP70i é a isoforma que tem sido mais investigada. Quando o músculo esquelético é
submetido a exercícios físicos, esta isoforma passa a ser mais expressa
(PUNTSCHART et al., 1996; FEBBRAIO e KOUKOULAS, 2000; WALSH et al., 2001;
MORTON et al., 2006). Alguns trabalhos mostraram que uma pré-indução da
expressão de HSP70i cardíaca foi capaz de proteger o miocárdio contra lesões
associadas à isquemia, endotoxemia e hemorragia (KARMAZYN et al., 1990; MENG et
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al., 1996; MIZUSHIMA et al., 2000). Foi também demonstrado que o músculo
esquelético de camundongos transgênicos que hiperexpressavam HSP70i possuía um
número reduzido de fibras musculares lesadas e um menor déficit de geração de força
após contrações severas induzidas por estimulação elétrica (MCARDLE et al., 2004).
A HSP70i faz parte do sistema ubiquitina/proteasoma, exerce função de chaperona em
vias de degradação protéica, faz ligação de novas cadeias de aminoácidos nos
ribossomos e mantém a translocação e a conformação correta de proteínas
precursoras do retículo endoplasmático e da mitocôndria no citosol (PILON e
SCHEKMAN, 1999).
Em eucariotos, a expressão de HSPs após o estresse é regulada pelos fatores de
choque térmico (HSFs) (Fig. 1). As isoformas HSF1 e HSF2 foram identificados em
todos os vertebrados, o HSF3 foi identificado somente em espécies de aves e o HSF4
foi identificado em mamíferos e em aves (COTTO e MORIMOTO, 1999; FUJIMOTO et
al., 2004). Os HSF 1 e 3 são ativadores transcricionais responsivos ao estresse que
são necessários para a indução da resposta ao choque térmico. O HSF2 é ativado
durante o desenvolvimento embrionário, mas não após o estresse em indivíduos
adultos. O HSF4 parece demonstrar uma expressão tecido-específica e é
preferencialmente expresso no músculo esquelético, coração, cérebro e pâncreas de
mamíferos (SANTORO, 2000).
O HSF1 é constitutivamente expresso em células maduras. Em situações não
estressantes, HSF1 está presente como um monômero inativo ligado a HSP90, o qual
está associado a HSP70, HSP40, HSC70 e outras chaperonas, formando o complexo
de chaperonas (Fig. 1). Acredita-se que estes complexos de chaperonas reprimem a
ativação de HSF1 sob condições não estressantes (SHI et al., 1998; ZOU et al., 1998)
(Fig. 1). Em resposta ao estresse, o HSF1 se dissocia do complexo de chaperonas,
sofre trimerização e em seguida se transloca para o núcleo, onde se liga ao elemento
responsivo ao choque térmico (“heat shock element”; HSE) presente na região
promotora dos genes de HSPs (Fig. 1) (SANTORO, 2000).
À medida que a síntese de HSPs se torna contínua, a HSP70, a HSP90 e outras
chaperonas se translocam para o núcleo e se ligam a domínios de ativação
transcricional de HSF1, impedindo a ativação contínua da transcrição dos genes de
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HSPs. Este feedback negativo depende dos efeitos na proteína acoplada ao fator de
choque térmico (HSBP1), que se liga ao trímero do HSF1, o dissocia e o rearranja em
um monômero inativo (LOCKE e TANGUAY, 1996; SANTORO, 2000).
Atualmente, o uso de drogas indutoras da síntese de HSPs, tais como a geldanamicina
e a herbimicina A e, mais recentemente o radicicol, têm sido ferramentas eficientes
para o estudo dos efeitos biológicos dessas proteínas (MORRIS et al., 1996; CONDE
et al., 1997; GRIFFIN et al., 2004a). O radicicol é um antibiótico macro-cíclico
antifúngico que estimula a expressão de HSPs através da sua ligação à HSP90 (com
afinidade 50 vezes maior do que a geldanamicina e a herbimicina A) (ROE et al., 1999),
a qual regula o fator de transcrição HSF1 (GRIFFIN et al., 2004b). Tal ação do radicicol
tem sido comprovada e foi capaz de promover proteção contra lesão em cardiomiócitos
(GRIFFIN et al., 2004b). Entretanto no músculo esquelético, tal droga ainda foi pouco
estudada.

Fig. 1: Via de sinalização das HSPs. Em resposta ao estresse (1), o HSF se dissocia do complexo de
chaperonas (2), sofre trimerização (3) e em seguida se transloca para o núcleo, onde se liga ao
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HSE presente na região promotora do gene de HSPs (4), proporcionando um aumento da
expressão gênica de HSPs (5) e, conseqüentemente, aumentado os níveis de HSPs livres no
citoplasma (6). As HSPs exercem função de chaperonas em vias de degradação protéica através
da sua ligação a proteínas desnaturadas (7), fazem ligação de novas cadeias de aminoácidos
nos ribossomos e mantém a translocação e a conformação correta de proteínas precursoras do
retículo endoplasmático e da mitocôndria no citosol (8). HOP, heat shock protein-organizing
protein; HIP, heat shock protein-interacting protein; FKBP 52, binding protein; p23, protein cochaperona 23; HSF, heat shock factor.

1.1

Via do mTOR

O mammalian target of rapamycin (mTOR) é uma serina/treonina quinase pertencente
à família phosphatidylinosinol kinase-related kinase, sendo altamente conservada
desde leveduras até mamíferos (JACINTO e HALL, 2003). A via de sinalização de
mTOR está relacionada a uma ampla gama de funções incluindo a regulação da
síntese protéica, proliferação e diferenciação celular, sobrevivência, apoptose e
autofagia (BODINE et al., 2001a; ROMMEL et al., 2001a; HORNBERGER et al., 2004b;
GLASS, 2005; NADER et al., 2005; MAMMUCARI et al., 2008; MIYAZAKI e ESSER,
2008).
Inúmeros estudos têm mostrado que mTORC1 possui um papel crucial na regulação da
síntese protéica e, portanto no crescimento/hipertrofia celular do músculo esquelético
(BODINE et al., 2001a; HORNBERGER et al., 2004a; GLASS, 2005; NADER et al.,
2005; NOBUKUNI et al., 2005). Consistente com o seu papel na regulação da síntese
protéica, a ativação de mTORC1 ocorre no músculo esquelético após exercício de alta
resistência em que é mantida por muitas horas (18-36 horas) depois de uma única
sessão de estimulação elétrica do nervo ciático capaz de induzir a máxima força de
contração muscular (BAAR e ESSER, 1999). O mTORC1 também recebe diferentes
sinais upstream que podem funcionar tanto como ativadores ou como inibidores de sua
atividade e muitos desses sinais são conhecidos por estarem ativados no músculo
esquelético submetido à sobrecarga mecânica. Por exemplo, os ativadores de
mTORC1 incluem fatores de crescimento e aminoácidos, enquanto que fatores que
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podem inibir a função de mTORC1 incluem o estresse energético (regulação
dependente da via da AMP-activated protein kinase, AMPK) e outras moléculas
responsivas ao estresse (indução de regulated in development and DNA damage
responses, REDD1/REDD2) (REILING e SABATINI, 2006; PROUD, 2007a; YANG e
GUAN, 2007).
A via de sinalização PI3K/AKT/mTORC1 é inicialmente ativada sob certos estímulos
hipertróficos, como exercício físico e nutrição; capazes de induzir o aumento da
expressão de IGF-1 (insulin like growth factor-1) e dos níveis plasmáticos de insulina,
respectivamente, os quais se ligam ao seu receptor de membrana (do tipo tirosina
kinase) e este, conseqüentemente, sofre uma autofosforilação e ativa o substrato do
receptor de insulina (IRS) (ALESSI e DOWNES, 1998; ROMMEL et al., 2001a) (Fig. 2).
O IRS fosforilado se liga ao fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K) que por sua vez fosforila o
fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) presente na membrana fosfolipídica, e produz
fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato (PIP3), que age como segundo mensageiro para ativar
AKT (Fig. 2).

A AKT ativada é capaz de fosforilar e, conseqüentemente inibir a

glicogênio sintase quinase 3 (GSK-3), levando à sua inibição e ao subseqüente
aumento na síntese protéica através de um aumento na atividade do fator de iniciação
eucariótico 2B (eIF2B) (WELSH et al., 1998) (Fig. 2). Além disso, AKT/PKB é
conhecido como um regulador upstream da sinalização de mTOR através da regulação
negativa do complexo tuberous sclerosis complex (TSC) (DAN et al., 2002; INOKI et al.,
2002; MANNING et al., 2002; POTTER et al., 2002) (Fig. 2). O TSC é um heterodímero
composto por TSC1 e TSC2, e funciona como um regulador negativo da atividade de
mTORC1, via inibição da pequena GTPase Rheb (Ras homolog enriched in brain,
ativador de mTOR) (Fig. 2).
Ao ser ativada, a quinase mTOR se associa a raptor (regulatory associated protein of
mTOR) e a GβL (G protein β-subunit-like protein) formando o complexo mTORC1
(mTOR-raptor-GβL), cujos alvos são 4EBP1 (eukaryotic initiation factor 4E-binding
protein 1) e S6K (70 kDa ribosomal protein S6 kinase) (ROMMEL et al., 2001a;
ROMMEL et al., 2001b) (Fig. 2).
Alguns estudos já demonstraram que quando a via do mTORC1 está ativada, mTORC1
fosforila e regula negativamente a ação do fator inibitório da tradução, 4EBP1, levando
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a um aumento na síntese protéica (Fig. 2). O 4EBP1 inibe a síntese protéica através de
sua associação com o fator de iniciação da tradução eIF4E que é necessário para a
formação do complexo eIF4F (complexo do fator de iniciação eucariótico 4F),
responsável pela ativação do início da tradução (PROUD, 2007b) (Fig. 2).
Outra forma pela qual o mTORC1 regula a síntese protéica é através da
fosforilação/ativação de S6K, que conseqüentemente fosforila a proteína ribossomal S6
(rpS6) que está envolvida no aumento da tradução de RNAs mensageiros (KOZMA et
al., 1990; RAUGHT e GINGRAS, 1999; KIMBALL e JEFFERSON, 2004; DELDICQUE
et al., 2005) (Fig. 2).
O tratamento in vivo e in vitro com a droga rapamicina proporciona a inibição de
mTORC1 e conseqüentemente a inibição da tradução protéica (ROMMEL et al., 2001a;
ROMMEL et al., 2001b); pois uma vez associada ao seu receptor intracelular FKBP12,
a rapamicina é capaz de inibir a formação do complexo mTORC1 (HAY e
SONENBERG, 2004). Estudos mais recentes demonstraram que o mTOR também se
associa a GL e rictor (rapamycin-insensitive companion of mTOR), formando um
complexo denominado mTORC2 insensível à rapamicina e envolvido principalmente na
organização do citoesqueleto de actina e no processo de autofagia (JACINTO et al.,
2004; SARBASSOV et al., 2004; MAMMUCARI et al., 2008), entretanto a função desse
complexo é pouco conhecida.
O possível papel do mTORC1 no processo regenerativo das fibras musculares ainda
não é conhecido. Alguns trabalhos demonstraram que o tratamento com rapamicina
(inibidor de mTORC1) foi capaz de atenuar a recuperação do diâmetro da fibra
muscular após desnervação (PALLAFACCHINA et al., 2002) e de bloquear o efeito
anabólico de um agonista β2 adrenérgico no músculo esquelético de ratos (KLINE et
al., 2007). No entanto, nenhum estudo abordou o envolvimento do mTORC1 na
recuperação muscular após injúria. Além disso, ainda não está esclarecido se o
mTORC1 modula a expressão de proteínas reguladoras do trofismo muscular como
aquelas envolvidas na via ubiquitina-proteassoma em diferentes fases da regeneração
muscular.

32
A via ubiquitina-proteassoma tem sido descrita como importante reguladora do trofismo
muscular esquelético via modulação da proteólise (portanto regula negativamente o
trofismo muscular) em várias condições metabólicas tais como: sepse, câncer, uremia,
envelhecimento e lesão (MITCH e GOLDBERG, 1996; LECKER et al., 1999). Nesta via,
as proteínas são ligadas covalentemente à ubiquitina e posteriormente degradadas por
um complexo multicatalítico denominado de proteassoma 26S (KISSELEV et al., 1998).
Este processo compreende uma cascata de reações enzimáticas em que inicialmente,
E1 (enzima ativadora de ubiquitina) ativa a ubiquitina envolvendo a hidrólise de ATP,
E2 (enzima conjugadora de ubiquitinas) conjuga as ubiquitinas em um complexo de
poliubiquitinas e em seguida, E3 (enzima ubiquitina-ligase) liga esse complexo à
proteína-alvo, que é reconhecida e degradada em pequenos peptídios pelo
proteassoma 26S (JENTSCH, 1992; CENTNER et al., 2001). Diferentemente das E1 e
E2, existe uma grande variedade de E3, cujas ações são substrato e tecido-específicas
(JAGOE e GOLDBERG, 2001). Os genes das ubiquitina-ligases MuRF-1 (musclespecific RING finger 1) e atrogin-1, possuem regiões promotoras controladas
positivamente por fatores de transcrição da família FOXO (Forkhead Box O), que são
fosforilados por AKT (Fig. 2) e, conseqüentemente são impedidos de se translocar para
o núcleo (SANDRI et al., 2004; STITT et al., 2004) . Portanto, a via de sinalização da
AKT também exerce influência sobre o processo de degradação protéica.
A ligação da ubiquitina a uma proteína específica é um processo reversível, em que as
enzimas desubiquitinases são capazes de desligar a ubiquitina da proteína, poupandoa, portanto, da degradação (RICHARD et al., 1995). As desubiquitinases estão
envolvidas em uma série de processos biológicos tais como o crescimento celular e
câncer, diferenciação e desenvolvimento, regulação da transcrição e doenças
neurodegenerativas (CHUNG e BAEK, 1999), entretanto seu papel fisiológico é pouco
conhecido.
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Fig.2: Via da PI3K/AKT/mTORC1. O IGF-1 ou a insulina se liga ao seu receptor de membrana (do tipo
tirosina kinase) e este ativa o IRS. O IRS fosforilado se liga a PI3K, que ativa AKT. A AKT ativada
é capaz de fosforilar e inibir a GSK-3, levando ao aumento na síntese protéica através de um
aumento na atividade do eIF2B. AKT também é responsável por fosforilar FOXO e
conseqüentemente impedí-lo de se translocar para o núcleo, prevenindo que os genes de Atrogin1 e MuRF-1 sejam transcritos. Além disso, AKT é responsável por uma regulação negativa do
complexo TSC (TSC1/TSC2) que por sua vez, funciona como um regulador negativo da atividade
de mTORC1, via inibição da pequena GTPase Rheb. Ao ser ativada, a mTOR se associa a raptor
e GβL formando o complexo mTORC1, cujos alvos são 4EBP1 e S6K. O mTORC1 ativado
fosforila e regula negativamente a ação do fator inibitório da tradução 4EBP1 levando a um
aumento na síntese protéica. O 4EBP1 inibe a síntese protéica através de sua associação com o
eIF4E que é necessário para a formação do complexo do fator de iniciação eucariótico 4F, eIF4F,
responsável pela ativação do início da tradução. O mTORC1 também é responsável por ativar
S6K, que fosforila a rpS6 que está envolvida no aumento da tradução de RNAs mensageiros.
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1.4 Justificativa

O fato das HSPs serem citoprotetoras e do mTORC1 estar envolvido no controle do
ganho de massa muscular, levanta a possibilidade de que as HSPs sejam importantes
para o processo regenerativo muscular e que mTORC1 participe da regulação da
recuperação da massa muscular após injúria. Portanto, o estudo do papel das HSPs e
do mTORC1 na regeneração muscular esquelética contribuirá para o melhor
entendimento dos mecanismos intracelulares envolvidos nesse processo. Além disso,
este estudo servirá de base para a elaboração de futuras estratégias terapêuticas no
intuito de prevenir e/ou melhorar a recuperação da musculatura esquelética após
lesões ou disfunções.
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6 CONCLUSÃO

Nossos resultados mostram que 1) o radicicol melhora a recuperação do tamanho da
fibra muscular e a regeneração de músculos esqueléticos após lesão e que 2) a
rapamicina atenua a recuperação do tamanho da fibra muscular e a síntese protéica de
músculos esqueléticos em regeneração; sugerindo que as HSPs e o mTORC1 são
importantes para o processo regenerativo muscular. Futuros estudos deveriam ser
realizados no intuito de se investigar o potencial efeito do radicicol como agente
terapêutico em músculos esqueléticos e o papel das HSPs e do mTORC1 como
possíveis alvos terapêuticos no tratamento de lesões e disfunções musculares.
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