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RESUMO 

 

SILVA, W. J. MicroRNAs em plasticidade muscular: efeitos da superexpressão do miR-29c 
na modulação da massa muscular esquelética. 168 f. Tese (Doutorado em Ciências). São Paulo: 
Universidade de São Paulo; 2019. 

 
O músculo esquelético é o tecido mais abundante do organismo, é importante em diversas 
habilidades básicas nas atividades de vida diária, como: movimento, postura corporal e respiração, 
além de outros processos fisiológicos importantes para manutenção do equilíbrio metabólico e 
defesa imunológica. Para se manter em adequado funcionamento, o músculo esquelético possui 
uma alta plasticidade, remodelando sua estrutura e função de acordo com as exigências do 
ambiente. Os microRNAs são pequenos RNAs não codificadores de proteínas que podem regular 
a expressão gênica a nível pós-transcricional. Nas últimas décadas o conhecimento dos microRNAs 
na biologia do músculo esquelético vem abrindo portas para novas abordagens que visam otimizar 
a boa saúde da musculatura esquelética. Neste trabalho, nosso principal objetivo foi identificar e 
caracterizar microRNAs com potencial de modulação da regeneração e massa muscular 
esquelética. Utilizamos uma análise in silico para identificar os microRNAs que tem como alvo 
predito genes associados a vias que regulam a regeneração e massa muscular, em seguida 
manipulamos in vitro (células C2C12) e in vivo (camundongos C57BL/6) a expressão desses 
microRNAs, analisando a expressão desses genes e as consequências nas células e no tecido 
muscular. Na primeira parte deste trabalho, analisamos a hipótese de que certos microRNAs 
poderiam regular a expressão de MuRF1 e MuRF2 (E3-ligase importantes para o processo de 
regeneração muscular). Identificamos os microRNAs miR-29c e miR-101a que têm como alvo 
predito MuRF1, e miR-133a e miR-133b que tem como alvo predito MuRF2. MuRF1 é induzido 
nos primeiros estágios do processo de regeneração muscular e seus miRs potencialmente 
reguladores são reprimidos durante esse processo. A superexpressão de miR-29c e miR-101a reduz 
a expressão de MuRF1 em células C2C12, enquanto que, em um ensaio de luciferase, validamos 
MuRF1 como alvo direto apenas do miR-29c. Além disso, a superexpressão de miR-29c durante a 
diferenciação de células C2C12 promove a miogênese, com aumento do diâmetro e índice de fusão 
de miotubos, enquanto que a superexpressão do miR-101a provocou uma redução no diâmetro dos 
miotubos. Na segunda parte deste trabalho, identificamos in silico o miR-29c como um potencial 
regulador da massa muscular esquelética, em seguida através de um método de entrega gênica por 
meio de eletroporação, superexpressamos o miR-29c no músculo de camundongos. A 
superexpressão do miR-29c, promoveu um aumento da massa e do número de sarcomeros em serie, 
com ganho de força e função no músculo e esse efeito foi acompanhado de um remodelamento 
tecidual com aumento do número de células satélite ativadas. Tomados juntos, nossos resultados 
revelam que o miR-29c tem um efeito hipertrófico com ganho de função. A superexpressão deste 
microRNA pode ser uma ferramententa útil para futuras abordagens terapêuticas que visem a 
manipulação da massa muscular esquelética.  
 
Palavras-chave: microRNA. miR-29c. miR-101a. Hipertrofia muscular. Atrofia muscular. 
Plasticidade muscular. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

SILVA, W. J. MicroRNAs in muscle plasticity: overexpression of miR-29c in modulation of 
skeletal muscle mass. 168 p. Ph.D. Thesis (Doctor in Sciences). São Paulo: University of São 
Paulo; 2019. 
 
The skeletal muscle is the body most abundant tissue. It plays an important role in daily life 
activities, such as movement, posture, and breathing. In addition, this tissue is crucial at 
physiological processes like metabolic equilibrium and immune defense. The substantial 
adaptability in response to environmental change marks skeletal muscle as a plastic organ. This 
plasticity could be coordinated by microRNAs, those are small non-protein-coding RNAs that 
regulate post-transcriptional gene expression. This knowledge has fostered new approaches that 
aim to optimize the skeletal muscle health. Thus, in this work, we intended to identify and 
characterize microRNAs that modulate the muscle mass and the regeneration process. An in silico 
analyses has allowed the identification of microRNAs who possibly bind genes from pathways of 
skeletal muscle mass control and regeneration. After, we manipulated the expression of those 
microRNAs on C2C12 cells and C57BL/6 mice. Finally, we measured the transcriptional levels of 
target genes and the impact of these alterations on the cells and on muscle tissue. In the first section 
of this work, we hypothesized that microRNAs could regulate MURF1 and MURF2 expression, 
both E3-ligases important for the regeneration process. In our analysis, MURF1 was a predictable 
target of miR-29c and miR-101a while for MURF2 were identified miR-133a and 133b. During 
the regeneration process, MURF1 is up-regulated and its predicted target microRNAs are 
downregulated. In this context the hyperexpression of both miR-29c and miR-101a in C2C12 cells 
induced MURF1 down-regulation. Furthermore, miR-29c promotes myogenesis with an increase 
in myotubes diameter and fusion index. In contrast, miR-101a expression reduces myotubes 
diameter with no change at the fusion index. Lastly, luciferase assay validated only miR-29c 
directly target MURF1 3`UTR. In the second section of this work, we identified miR-29c as a 
potential regulator of skeletal muscle mass. Then through gene delivery by electroporation, we 
induce miR-29c overexpression in mice skeletal muscle. This procedure promoted an increase in 
muscle mass as well as a gain in strength, endurance and sarcomere number, furthermore the 
number of activated satellite cells. Taken together our results found that miR-29c has a 
hypertrophic effect with gain in muscle function. Thus, the overexpression of this microRNA could 
be a useful tool for future therapeutics that manipulate muscle mass. 
 
Keywords: microRNA, miR-29c, miR-101a, muscle hypertrophy, muscle atrophy, muscle 
regeneration, muscle plasticity 

 

 

 

 

 
 



 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Plasticidade muscular esquelética  
 

O tecido muscular esquelético possui um alto grau de especialização e é um dos tecidos mais 

abundantes do organismo, correspondendo a cerca de 40% da massa corporal total. Dentre outras 

funcionalidades, se destaca pela produção de força, viabilizando importantes características entre 

as quais se destaca o movimento e a manutenção da postura corporal (Frontera and Ochala, 2015). 

Outras funções correlatas também são de extrema relevância, tais como: controle do retorno venoso 

(A. K. Verma et al., 2017), motilidade do globo ocular (Porter et al., 1995; M. Verma et al., 2017), 

manutenção da termogênese (Rowland et al., 2015) e controle da respiração (Gransee et al., 2012). 

O músculo esquelético também desempenha um importante papel em outros processos fisiológicos 

e homeostáticos do organismo, por exemplo, é uma das principais fontes endógenas de glutamina, 

um nutriente essencial para a atividade de células do sistema imunológico (Walsh et al., 1998). 

Além disso, o tecido muscular é a principal reserva de aminoácidos que pode ser recrutada como 

substrato energético em situações envolvendo diminuição da disponibilidade de carboidratos e 

gorduras (Wolfe, 2006). 

Para manter o equilíbrio fisiológico, o músculo esquelético é dotado de grande capacidade 

de modificar sua composição celular e molecular afim de se adaptar as demandas inerentes às 

atividades cotidianas ou em doenças e condições que desencadeiem algum desequilíbrio fisiológico 

(Baldwin and Haddad, 2002). Por exemplo, em situações envolvendo diminuição do uso do 

músculo provocam uma resposta adaptativa chamada de atrofia. Por outro lado, situações 

envolvendo atividade muscular com aumento de resistência levam a uma resposta chamada de 

hipertrofia  (Boonyarom and Inui, 2006). Uma outra importante característica é a capacidade do 

músculo sofrer regeneração frente às agressões ocasionadas pela própria atividade contrátil e outras 

injúrias de várias origens (Tedesco et al., 2010). Para melhor elucidar e fornecer uma breve revisão 

da literatura estes processos (atrofia, hipertrofia e regeneração) serão abordados em tópicos, 

antecedidos por uma breve descrição de aspectos da composição da fibra muscular. 

 

 

 



 

1.1.1 Principais aspectos estruturais e funcionais da fibra muscular 
 

As células musculares (fibras musculares ou miofibras) são capazes de se contrair que, 

resumidamente, é a capacidade destas células de coordenadamente diminuírem seu comprimento, 

gerando tensão ativa o que também é descrito como força. Se não considerarmos o conteúdo de 

água, as fibras musculares possuem uma alta densidade proteica (~80%) (Frontera and Ochala, 

2015). Este enorme conteúdo proteico, compreende proteínas envolvidas com a formação do 

arcabouço estrutural de um citoesqueleto, altamente especializado com proteínas contráteis, além 

de proteínas regulatórias. As proteínas contráteis mais abundantes são actina e miosina (~70% do 

conteúdo proteico total de uma única fibra), e estas se organizam em filamentos que se interdigitam 

formando estruturas cilíndricas alongadas maiores, denominadas de miofibrilas (Frontera and 

Ochala, 2015).  

As miofibrilas são as maiores estruturas encontradas na fibra muscular, se estendendo por 

todo comprimento das fibras musculares dispostas em paralelo em várias centenas. Os filamentos 

contrateis de actina e miosina também chamados de miofilamentos, se organizam em um padrão 

altamente ordenado e característico, formando regiões de densidade variada que podem ser 

observadas na microscopia eletrônica (Hoppeler et al., 1973), os chamados sarcômeros, que são as 

unidades contráteis básicas do músculo estriado. O grau de interdigitação coordenado dos 

miofilamentos nos sarcômeros faz com que todo o músculo oscile em um estado de tensão ativa 

(quando os miofilamentos estão mais interdigitados) ou relaxamento (quando estão menos 

interdigitados). A capacidade de geração de tensão ativa (força) é diretamente proporcional ao 

número de sarcômeros em paralelo dentro da fibra muscular (Chromiak and Antonio, 2008). 

A perda e ganho da massa muscular, consequentemente a sua capacidade de gerar tensão 

ativa, estão diretamente relacionados à depleção ou aquisição de proteínas sarcoméricas. Estes 

processos, são controlados pelo continuo turnover de proteínas, em que o balanço entre a síntese 

(anabolismo proteico) e a degradação (catabolismo proteico) destas, determinam a massa e função 

muscular. Desta forma, uma redução da síntese ou aumento da degradação proteica leva ao 

processo de atrofia, e o processo inverso, leva à hipertrofia (Boonyarom and Inui, 2006).  

 

 

 



 

1.1.2 Regulação da massa muscular, atrofia e hipertrofia 
 

A atrofia muscular é desencadeada pela redução da síntese de proteínas ou pelo aumento da 

degradação das mesmas, causando a perda de massa muscular e a redução da área de secção 

transversal das fibras musculares. Algumas das principais consequências desta condição é a 

redução do número de sarcômeros em paralelo e diminuição da força muscular (Boonyarom and 

Inui, 2006).  Assim por exemplo, a diminuição da solicitação mecânica para o músculo provoca 

rápida perda de volume das fibras musculares, em indivíduos com baixa mobilidade, com 

imobilização de membros após uma fratura (Appell, 1990; Booth, 1982) ou em regime de 

microgravidade devido a viagens espaciais (Fitts et al., 2000). Além disso, o processo atrófico 

também pode ser observado durante o uso prolongado de glicocorticoides (Schakman et al., 2013), 

na restrição alimentar (Paul et al., 2012) ou na sarcopenia durante o envelhecimento (Wilkinson et 

al., 2018). 

A atrofia também pode estar associada a doenças e síndromes, tais como: traumas, neuropatia 

diabética, neuropatia alcoólica, anemia perniciosa, esclerose lateral amiotrófica (ELA), atrofia 

muscular espinhal (AME), poliomielite (Bongers et al., 2013), sepse (Callahan and Supinski, 

2009), insuficiência cardíaca (Von Haehling et al., 2013), insuficiência renal (Wang and Mitch, 

2014), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (Barreiro and Jaitovich, 2018), síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) (Dudgeon et al., 2006) e na síndrome metabólica da caquexia 

associada ao câncer (Porporato, 2016).  

Na maior parte das condições atróficas o processo de catabolismo proteico é um dos 

principais desencadeadores do processo de atrofia muscular esquelética (Wing et al.; Zhang et al., 

2007). O processo atrófico envolve a participação de três grandes sistemas proteolíticos 

intracelulares: o sistema proteolítico dependente de cálcio (Ca+2), sistema lisossomal e o sistema 

proteolítico ubiquitina-proteassoma (UbP) (Jackman, 2004). Nas células de mamíferos, o sistema 

proteolítico UbP é o responsável pela maior parte da degradação proteica intracelular (Rock et al., 

1994), e está altamente ativado na maioria dos quadros atróficos, já citados acima (Bodine and 

Baehr, 2014; Jackman, 2004).  

No sistema UbP, as E3 ligases Atrogin-1, também conhecida como MAFbx (Muscle Atrophy 

F-box) e  MuRF1 (Muscle Ring Finger 1), são algumas das enzimas responsáveis por especificar 

proteínas como por exemplo, as proteínas contrateis que formam os sarcômeros como a actina, 



 

miosina e troponina,  para serem degradadas no sistema proteolítico proteossoma 26S (Khalil, 

2018). Estas duas E3 ligases são altamente expressas em diversos modelos e condições atróficas e 

por isso são mais conhecidos na literatura como atrogenes (S. C. Bodine et al., 2001; Bodine and 

Baehr, 2014; Gomes et al., 2001). Diversos trabalhos demonstram que a inibição destes atrogenes, 

são suficientes para atenuar a atrofia em modelos in vitro (Eddins et al., 2011) e in vivo, como 

modelos de atrofia por desnervação (S. C. Bodine et al., 2001) e  na caquexia cardíaca (Bowen et 

al., 2017), demonstrando assim que estes genes são potenciais alvos para terapias que visam a 

atenuação do quadro atrófico. 

Uma das principais vias moleculares de regulação da expressão dos atrogenes é a da família 

de fatores de transcrição Forkhead box O (FoxO), onde se destacam os membros FoxO1 e FoxO3. 

Durante situações atróficas, estes FoxOs migram do citoplasma para o núcleo e promovem a 

transcrição dos atrogenes. A atividade de FoxO pode ser regulada pela AKT (serine-threonine 

protein kinase), através da fosforilação de FoxOs no citoplasma, do qual o impede de migrar para 

o núcleo, consequentemente reduzindo a expressão dos atrogenes (Sandri et al., 2004).  

Outras vias também podem se comunicar com o sistema UbP e promover o processo de 

atrofia via ativação dos atrogenes, assim por exemplo: Nf-kB é um fator de transcrição relacionado 

as reações inflamatórias, Wu et al. (2014) demonstraram que NF-kB é suficiente para induzir a 

expressão de MuRF1 durante a atrofia induzida por suspensão de cauda em modelo animal. A 

miostatina é um dos principais reguladores negativos da massa muscular esquelética (McPherron 

et al., 1997; Schuelke et al., 2004) e pode ativar os atrogenes e FoxOs através da proteína Smad2/3 

(Tando et al., 2016) e pela inibição da AKT (McFarlane et al., 2006). 

A relação entre a perda de massa muscular nos processos de atrofia e o aumento da 

mortalidade podem ser observados em diversos casos clínicos em que o quadro atrófico se instala, 

como por exemplo, em pacientes com DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica) (Schols et al., 

1998), na caquexia associada ao câncer (Bruggeman et al., 2016) e na sarcopenia em idosos 

(Chuang et al., 2014), demonstrando assim a importância da manutenção da massa muscular 

esquelética para a saúde, qualidade de vida e longevidade.  

O contrario da atrofia, a hipertrofia muscular, é caracterizada pelo aumento da massa e da 

área de seção transversal das fibras musculares como um resultado da alteração do turnover de 

proteínas em favor do acumulo de proteina. Diversos estímulos anabólicos podem promover a 

hipertrofia muscular, dentre estes, podemos citar a sobrecarga de trabalho mecânico por meio dos 



 

exercícios físicos (Schoenfeld, 2010), tratamento com hormônios anabolizantes, como a 

testosterona ou moléculas sintéticas (Herbst and Bhasin, 2004), e a estimulação adrenérgica 

(Navegantes et al., 2002).  

O aumento da síntese proteica durante o processo de hipertrofia, é em grande parte, resultado 

da indução da sinalização da via PI3K/AkT/mTOR. Como resultado, o complexo mTORC 

(mammalian target of rapamycin complex 1) é fosforilado e ativado, levando ao aumento da 

tradução proteica, intermediada por P70S6k e 4e-BP1 (Rommel et al., 2001; Sandri, 2008). IGF-1 

(insulin-like growth factor 1) é frequentemente referido como o mais importante hormônio 

anabólico em mamíferos, isto por que é o principal ativador da via PI3K/AkT/mTOR.  

A indução de IGF-1, por exemplo, promove a hipertrofia muscular durante exercícios físicos 

(Schoenfeld, 2010), hipertrofia em miotubos (Rommel et al., 2001) atenuação da atrofia (Day et 

al., 2002). Animais transgênicos para  IGF-1 exibem um grande crescimento muscular (Musarò et 

al., 2001). Além de IGF-1, também podemos citar outras vias de sinalização que contribuem para 

a hipertrofia muscular, tais como: Calcineurina (Sakuma and Yamaguchi, 2010), c-Jun NH2–

terminal kinase (JNK) (Lessard et al., 2018), PGC-1α (Ruas et al., 2012) e Wnt/ß-catenina 

(Armstrong and Esser, 2005). 

O sistema nervoso simpático (SNS) também tem um efeito anabólico no músculo 

esquelético, especialmente através da estimulação dos receptores ß2 adrenérgicos. As 

catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) ou mesmo moléculas ß2-agonista sintéticas, podem 

exercer efeito inibitório no catabolismo proteico desencadeado pelo sistema proteolítico 

dependente de cálcio (Ca+2), além de induzir efeitos hipertróficos no músculo esquelético e atenuar 

o catabolismo proteico em algumas condições atróficas  (Lynch and Ryall, 2008; Navegantes et 

al., 2002). 

Em humanos o exercício físico é a maneira mais comumente utilizada para se induzir 

hipertrofia muscular, além de contribuir para prevenção de doenças e aumento da longevidade. O 

aumento do IGF-1 pode ser observado durante exercícios de resistência e este aumento pode variar 

de acordo com idade (Bamman et al., 2001; Hameed et al., 2003). Também é conhecido que os 

exercícios de resistência podem induzir uma resposta regenerativa devido ao dano tecidual 

promovido pelo estresse mecânico durante o treinamento físico (Bazgir et al., 2016).  

O processo regenerativo (descrito com mais detalhes na seção 1.1.3) envolve ativação das 

células satélite (células precursoras miogênicas). Estas células por sua vez podem facilitar a 



 

hipertrofia muscular, doando seus núcleos para as fibras musculares existentes e aumentando a 

capacidade de síntese de proteínas contrateis nestas fibras (Moss and Leblond, 1971; Toigo and 

Boutellier, 2006), ou ainda participando do reparo tecidual das micro-injúrias, que acontecem após 

o treinamento de resistência (Bazgir et al., 2016).  

Ainda é controverso a importância das células satélite no processo de hipertrofia muscular, 

uma vez que alguns autores demonstraram que a ativação destas células não é essencial para o 

desenvolvimento da hipertrofia (McCarthy et al., 2011), no entanto outros trabalhos demonstraram 

o aumento da atividade das células satélite em diversos tipos de treinamento físico, indicando que 

o processo de miogênese também participa do remodelamento do músculo durante a hipertrofia 

(Bazgir et al., 2016). 

 

1.1.3 Regeneração muscular esquelética 
 

A regeneração muscular esquelética recapitula muitos aspectos da miogênese embrionária, 

sendo no tecido adulto um importante processo para manutenção da estrutura tecidual muscular e 

homeostase do organismo. Durante o período embrionário as células precursoras miogênicas 

provenientes dos somitos são induzidas á diferenciação até a formação do músculo maduro. Depois 

do desenvolvimento este programa molecular pode ser reativado, permitindo ao tecido se 

reconstruir após uma injuria (Chargé and Rudnicki, 2004; Järvinen et al., 2013). 

Pax3 e Pax7 são fatores de transcrição paired-box, co-expressos na maioria das células 

precursoras miogênicas durante o período de desenvolvimento. Pax3 é essencial para migração de 

células precursoras musculares dos somitos e é expresso especialmente no período embrionário, 

enquanto que Pax7 desempenha um papel critico para formação do músculo no período pós-natal, 

e para a manutenção da proliferação das células satélite após sua ativação (Chargé and Rudnicki, 

2004; Sambasivan et al., 2011). As células satélite são células precursoras miogênicas que na fase 

tardia da miogênese embrionária não entram no programa de diferenciação e permanecem 

intimamente associadas com as fibras musculares em estado quiescente, para assim manter um pool 

de células precursoras miogênicas que são ativadas quando necessárias, mantendo-se assim, 

localizadas entre a lâmina basal e a membrana plasmática da fibra muscular (também denominada 

sarcolema) (Chargé and Rudnicki, 2004).  



 

No músculo adulto a regeneração é altamente dependente da ativação das células satélite. 

Após uma injúria estas células entram no ciclo celular, proliferando intensamente e enquanto uma 

fração retorna ao estágio quiescente, uma outra fração de células se diferencia, se fusionando entre 

si, formando fibras rudimentares chamadas de miotubos que já começam a síntese de proteínas 

contráteis, como a miosina embrionária (eMHC). Uma outra fração destas mesmas células, também 

comprometidas com o processo de diferenciação, pode se fusionar à fibras musculares adjacentes 

que estejam danificadas, doando assim novos núcleos para contribuir com a reconstituição desta. 

Ao final deste processo ocorre a formação de novos miotubos pós-mitóticos multinucleados 

(Tedesco et al., 2010). 

A atividade das células satélite é, em grande parte, governada por fatores denominados de 

MRFs (Myogenic Regulators Factors) que compreendem, Myf5, MRF4, MyoD e Miogenina 

(MyoG). Estes fatores são fundamentais para a formação das células musculares durante a fase de 

embriogênese e durante a regeneração muscular pós-natal. Enquanto que Myf5 e MyoD são 

requisitados para o processo de especificação e diferenciação, MyoG e MRF4 são essenciais para 

o término do processo de diferenciação dos miotubos (Karalaki et al.; Musarò, 2014). O processo 

miogênico também pode ser regulado a nível epigenético, por exemplo, através da repressão de 

MRFs, por mecanismos envolvendo as histona deacetilases (HDACs) e complexos co-repressores 

do Polycomb Group proteins (PcG), sendo que a repressão destes fatores podem acelerar o processo 

de diferenciação (Musarò, 2014). 

Muitos fatores/agentes podem provocar injúria, influenciando em graus variados a estrutura 

tecidual do músculo esquelético, e no geral, podem envolver agentes mecânicos, térmicos e 

químicos. Alguns tipos de traumas mecânicos que são comuns em atletas durante suas atividades 

esportivas são as contusões, lacerações e as distenções musculares (Järvinen et al., 2005). Além 

disso, diversos tipos de miopatias musculares provocam intensa injúria muscular, tais como as 

distrofias musculares. Dentre estas desordens a mais conhecida forma é a distrofia muscular de 

Duchenne (DMD), onde ocorre uma mutação no gene da distrofina, uma proteína estrutural que 

liga o citoesqueleto intracelular com a matriz extracelular, protegendo o músculo de danos 

causados pela força mecânica criada durante as contrações musculares, logo, na DMD a falta da 

distrofina faz com que os músculos do individuo estejam em um constante ciclo de injúria e 

regeneração (Davies and Nowak, 2006). 



 

Podemos dividir didaticamente o processo regenerativo em cinco fases inter-relacionadas a 

saber: degeneração (necrose); inflamação; regeneração propriamente dita; remodelamento e 

maturação/reparo funcional (Baoge et al., 2012; Järvinen et al., 2013). 

Agudamente na fase de degeneração existe lesão do sarcolema, influxo de cálcio e intensa 

proteólise, apresentando amplos sinais de necrose com perda de continuidade das fibras 

musculares. Posteriormente na fase de inflamação há a presença de neutrófilos em períodos mais 

agudos (1-6h) seguidos de macrófagos de fenótipos M1 e M2 em períodos mais tardios (~48h), que 

são responsáveis pela fagocitose e digestão das miofibras necrosadas e pela secreção de citocinas 

que são capazes de iniciar a ativação das células satélite. Neste estágio o aspecto histológico, além 

do infiltrado inflamatório, apresenta espaços vazios e fibras hipercontraídas (Tidball, 2011).  

Na fase da regeneração propriamente dita (4-10 dias) ocorre a proliferação e diferenciação 

das células satélite ativadas, mediadas pelos fatores MRFs, ocorrendo assim a formação de novas 

fibras ou a reparação das já existentes (Baoge et al., 2012). Durante esta fase a qualidade do 

microambiente tecidual também colabora para a eficiência do reparo da injúria. Neste sentido 

alguns autores demonstram a participação de células não musculares no processo de regeneração e 

manutenção do pool de células satélite, estas células podem residir no tecido muscular ou são 

recrutadas via circulação sanguínea, através de sinais provenientes do músculo lesionado. Como 

exemplo destes tipos celulares, podemos citar as células intersticiais e endoteliais e as chamadas 

side populations cells derivadas da medula óssea (Järvinen et al., 2013; Karalaki et al.; Musarò, 

2014). 

No fim do processo regenerativo propriamente dito ocorrem às fases de remodelamento (10-

15 dias) e de maturação/reparo funcional (15-21 dias). Nestes estágios ocorre a angiogênese e 

restabelecimento da arquitetura tecidual normal através da ativação da matriz extracelular, que por 

sua vez produz diversos tipos de proteínas estruturais, como por exemplo colágeno, fibronectina, 

elastina e laminina, que serviram para estabilizar o tecido regenerado e guiar a formação de novas 

junções neuromusculares (Järvinen et al., 2013). Após aproximadamente duas semanas, em 

roedores, grande parte da forma e função muscular está restituída (Tedesco et al., 2010), já em 

humanos estas últimas fases de remodelamento e maturação podem levar até 3-6 meses 

dependendo do tipo e extensão da injúria (Baoge et al., 2012). 

A proteína MuRF1 em conjunto com a sua homóloga MuRF2, além de desempenharem um 

papel na atrofia muscular, também são importantes na formação do sarcômero e diferenciação 



 

miogênica (McElhinny et al., 2004). Nosso grupo de pesquisa demonstrou que a ablação destes 

MuRFs prejudica a diferenciação das células satélites, levando a um déficit no processo de 

regeneração muscular em camundongos (Moriscot et al., 2019), demonstrando assim que MuRFs 

também desempenham um papel importante na regulação da regeneração muscular esquelética. 

Baseados nesse estudo, formulamos a primeira hipótese deste trabalho em que a expressão de 

MuRFs durante o processo de regeneração poderia assim ser permitida através da repressão de 

microRNAs que os teriam como alvos diretamente. 

No presente trabalho, em nossos achados, o miR-29c, é capaz de inibir diretamente MuRF1, 

sugerindo que este microRNA é um potencial candidato a mitigar a perda de massa muscular 

durante quadros atróficos. Além disso, este mesmo microRNA é capaz de induzir um efeito 

hipertrófico com ganho de função em músculos de camundongos. Observamos também um 

aumento na atividade de células satélites, sugerindo que o efeito hipertrófico deste microRNA 

envolve a remodelamento tecidual com participação do processo miogênico.  

 

1.2 Principais conceitos sobre os microRNAs  
 

 1.2.1 Biogênese e função dos microRNAs 
 

Os microRNAs ou simplesmente miRs, foram originalmente descobertos durante estudos 

direcionados na biologia do desenvolvimento larval do nematódeo Caenorhabditis elegans (C. 

elegans). O lin-4 (do inglês lineage-deficient-4) foi o primeiro microRNA descoberto em 1993 

pelos grupos de pesquisa de Ambros e Ruvkun, descrito como um gene não codificador de proteína, 

com capacidade de inibir diretamente o gene LIN-14, e desta forma, controlar os estágios de 

desenvolvimento larval deste organismo (Lee et al., 1993; Wightman et al., 1993). Somente a partir 

de 2001 a ampla comunidade cientifica voltou sua atenção para os microRNAs, que a partir de 

novos trabalhos, deixaram de ser peculiaridade de C. elegans, para serem reconhecidos como 

elementos regulatórios importantes, presentes em animais a plantas (Millar and Waterhouse, 2005).   

Os microRNAs são uma classe de pequenos RNAs não-codificadores de proteínas com cerca 

de 22nt (nucleotídeos), que regulam genes alvo a nível pós-transcricional, reprimindo sua 

expressão através da complementariedade de bases na 3`UTR (3`Untranslated Region) do mRNA. 

De animais a plantas, os microRNAs estão envolvidos com praticamente todos os processos 

biológicos, como o desenvolvimento, proliferação, diferenciação e diversas repostas celulares 



 

(David P Bartel, 2004). A biogênese dos microRNAs se inicia no núcleo. São transcritos pela RNA 

polimerase II em regiões intergênicas, de maneira independente ou em clusters, também podem ser 

co-transcritos a partir de exons, íntrons, snoRNAs (small nucleolar RNAs), tRNAs (RNA 

transportador) e long noncoding RNAs (lncRNAs) (Dey et al., 2014; Zhao and Srivastava, 2007). 

Em sua via canônica de biogênese inicialmente um transcrito primário é produzido, o pri-

miR, uma longa estrutura em forma de stem-loop, possuindo uma região com RNA dupla-fita com 

33-35 pares de base (stem), um terminal em forma de alça (loop) e segmentos de fita simples de 

RNA (braços) em ambos os lados 5` e 3` (Figura 1). O processamento se inicia ainda no núcleo em 

que o complexo de endonucleases denominado Drosha/DGCR8 remove os braços de RNA 

formando o miRNA precursor (pré-miR) que tem cerca de 70nt em forma de grampo, que é 

exportado para o citoplasma através das proteínas carreadoras, Expotin-5 e Ran-GTP (Figura 1). 

Uma vez no citoplasma, o pré-miRNA é clivado pela enzima DICER em fragmentos de RNA dupla 

fica com cerca de 22-30nt. Em seguida uma enzima com atividade helicase separa as duas fitas que 

são nomeadas de acordo com a extremidade (braço) do pré-miR que as originou: 3’ = miR-3p 

(denominada fita guia) ou 5’ = miR-5p (fita passageira, anteriormente chamada de miR*). 

Finalmente a fita de microRNA é então complexada com uma ribonucleoproteína chamada RISC 

(RNA-induced silencing complex). O complexo miR/RISC se liga ao mRNA alvo e dependendo do 

grau de complementariedade, promove sua degradação ou impede sua tradução (Goljanek-Whysall 

et al., 2012) (Figura 1).  

No geral a fita guia, o miR-3p, é a fita complexada ao RISC, sendo a fita de maior 

participação nas funções regulatórias dos microRNAs, porém, a fita passageira miR-5p, algumas 

vezes também pode ser funcional, por exemplo, alguns estudos no contexto do câncer, sugerem 

que as duas fitas, guia e passageira, podem ser funcionais e participam de um mesmo evento celular 

(Mitra et al., 2015) 

 



 

 
Figura 1. Desenho esquemático representando o processo canônico de biogênese dos microRNAs. Em resumo, 

os microRNAs são transcritos e podem ter origem em regiões gênicas ou intergênicas no DNA. O longo transcrito 

primário em forma de grampo, chamado pri-miR, é processado ainda no núcleo pela clivagem da Drosha/DCGR8, 

formando assim o pre-miR, que logo é exportado para o citoplasma através das Exportin 5/ Ran. A enzima Dicer 

cliva e isola as duas sequencias de microRNA maduro, miR-3p (fita guia) e miR-5p (passageira), em seguida uma 

das fitas ou mesmo ambas, são reconhecidas pelas ribonucleoproteínas do complexo RISC. Um vez complexados 

miR/RISC, o miR pode se hibridizar ao mRNA alvo, exercendo neste, efeitos pós-transcricionais, em geral, 

degradando o alvo ou inibindo sua tradução  (Goljanek-Whysall et al., 2012).  

 

1.2.3 Principais mecanismos de regulação dos microRNAs 
 

A complementariedade de um microRNA ao seu mRNA alvo é imperfeita, no entanto, uma 

região denominada seed (semente), entre o segundo e o oitavo nucleotídeo da extremidade 5’ do 

microRNA é essencial para o reconhecimento dos alvos. As seeds podem gerar pareamentos 

perfeitos ou imperfeitos com os alvos, incluindo mismatches ou pareamentos G-U, no entanto é 

através dessa hibridização que o microRNA pode de maneira eficiente reconhecer e silenciar seus 

alvos através do complexo RISC.  No geral, microRNAs com a mesma seed, são agrupados em 

uma mesma família e podem ter como alvo o mesmo grupo de mRNAs. Além disso, microRNAs 

de diferentes famílias podem ter como alvo o mesmo mRNA,  constituindo em uma redundância 

funcional que possibilita uma complexa rede de regulação e cooperação entre diferentes 

microRNAs (Bartel, 2009).  



 

Apesar da grande importância da hibridização da seed, outros elementos em Cis ou Trans 

podem também participar do reconhecimento do mRNA alvo, assim por exemplo, o pareamento 

do microRNA ao mRNA alvo pode ou não depender da presença de regiões ricas em nucleotídeos 

AU próximas ao seed. Outros fatores que podem influenciar é a proximidade do pareamento a sítios 

de ligação de outros microRNAs no mRNA alvo e também a proximidade ao códon de parada na 

3`UTR do mRNA Grimson et al. (2007).  

O mecanismo de inibição do microRNA ao seu mRNA alvo depende de como eles se 

hibridizam. Embora ainda não se tenha uma regra totalmente definida, se o pareamento é imperfeito 

o microRNA promove a inibição da tradução do mRNA alvo, e aqueles com pareamento perfeito 

promovem a degradação do mRNA alvo (Bartel, 2009), este ultimo, é um mecanismo do qual 

também se valem os siRNAs (small interfering RNAs) ou RNAi (RNA de interferência), que foram 

descobertos primeiramente como um mecanismo de defesa em plantas (Hamilton and Baulcombe, 

1999), e que em seguida foram tecnicamente desenhados e sintetizados para mRNAs alvos 

específicos para estudos funcionais em células animais (Elbashir et al., 2001). 

A inibição da tradução por um microRNA, pode ser devido a: inibição dos ribossomos; 

redução da velocidade de elongação; competição pelo 5’CAP do mRNA alvo; desmontagem 

prematura dos ribossomos; proteólise prematura durante a fase de elongação. Já a inibição por meio 

de degradação do mRNA alvo pode acontecer pelos seguintes processos: deadenilação seguida por 

retirada do 5’CAP (decapping) ou clivagem do mRNA alvo (David P. Bartel, 2004).  

A localização celular dos eventos de silenciamento gênico mediados pelos microRNAs, 

algumas vezes não estão dispersos pelo citoplasma, mas sim concentrados em áreas chamadas de 

corpúsculos de processamento de RNA (P-bodies), ou mesmo em regiões do retículo 

endoplasmático. Os componentes que fazem parte dos P-bodies podem ser modulados quanto à 

expressão e atividade, podendo assim ser uma das maneiras pela qual as células podem regular a 

atividade dos microRNAs (Liu et al., 2005).  

Ao longo dos anos, com o desenvolvimento de novas técnicas e formas de análise, observou-

se que os mecanismos de ação dos microRNAs podem ser ainda mais complexos, atuando até 

mesmo dentro do núcleo celular. Assim por exemplo, um microRNA pode promover o 

silenciamento gênico a nível epigenético, levando à metilação no promotor do gene alvo ou 

provocando modificações na cromatina (Younger and Corey, 2011). Curiosamente alguns autores 

relatam que os microRNAs podem, em um sentido contrario, aumentar a transcrição de um gene 



 

alvo (Zhang et al., 2014) ou, no citoplasma, aumentar a eficiência de tradução (Vasudevan et al., 

2007). 

 

 1.3 microRNAs na plasticidade muscular 
 

1.3.1 microRNAs na miogênese e regeneração muscular 
 

Grande atenção tem sido dada aos microRNAs em estudos no contexto do desenvolvimento 

e desordens do músculo cardíaco e esquelético (Chen et al., 2009; Nie et al., 2015). De fato, tem 

sido demonstrado que certos microRNAs regulam a expressão de Pax7 e MRFs durante o processo 

de regeneração, e ablações de alguns destes microRNAs podem perturbar este processo (Goljanek-

Whysall et al., 2012). Entre os microRNAs capazes de regular a expressão de Pax7 e MRFs, um 

grupo em particular, especificamente e altamente expresso no músculo estriado, é chamado de 

myomiRs, compreendendo membros das famílias: miR1/206, miR-133, miR-208 e miR-499 

(McCarthy, 2011).  

Muitos desses myomiRs são expressos no músculo esquelético e cardíaco, com exceção do 

miR-206, que é expresso somente no músculo esquelético, e do miR-208a, que é expresso somente 

no coração (McCarthy, 2011).  Os myomiRs, miR-208a, miR-208b e miR-499, em particular, tem 

um papel importante na identidade e composição metabólica dos tipos de fibras musculares (van 

Rooij et al., 2008).   

No contexto da miogênese, os myomiRs mais estudados são os da família do miR-1/206 e 

miR-133, que são transcritos em um cluster no mesmo locus cromossômico, e exercem efeitos 

opostos na proliferação e diferenciação de mioblastos in vitro (Chen et al., 2006) e durante a 

regeneração muscular (Nakasa et al., 2010).  

 O miR-1 promove a diferenciação miogênica, reprimindo Pax7 por ter como alvo a histona 

deacetilase 4 (HDAC4), um repressor da transcrição de MRFs. O miR-206 também promove a 

diferenciação e tem como alvo Pax3/7, Urotropina, Fstl1, Pola entre outros fatores implicados na 

inibição da diferenciação e promoção da proliferação das células satélite (Goljanek-Whysall et al., 

2012b). O miR-133, por outro lado, impede a diferenciação e promove a proliferação celular 

reprimindo SRF (Seric Response Factor), que de uma maneira interessante, é um fator de 

transcrição para o próprio  miR-133, formando assim um mecanismo de feedback negativo que 

equilibra a proliferação e a diferenciação de mioblastos (Liu et al., 2008).  



 

Outro importante mecanismo de feedback negativo, envolve o circuito regulatório NF-kB-

YY1-miR-29 durante a diferenciação miogênica. O miR-29 promove a diferenciação inibindo 

fatores epigenéticos que induzem o silenciamento gênico de MyoD e MyoG, tendo como alvo os 

membros do complexo PcG, Ezh2 (Enhancer of zeste homolog), Rybp e YY1 (Ying Yang1), todos, 

fatores que reprimem a diferenciação miogênica. YY1, por sua vez, pode regular positivamente a 

expressão do próprio miR-29 formando um mecanismo de feedback entre estes elementos durante 

o processo de miogênese  (Wang et al., 2008; Zhou et al., 2012). Além disso, o miR-29 também 

pode promover a diferenciação miogênica em células C2C12 reprimindo AKT3 em miotubos (Wei 

et al., 2013). 

No contexto da regeneração muscular, Nakasa et al. (2010b), demonstraram que a 

superexpressão destes três miomiRs (miR-133, miR-1 e miR-206) em conjunto, podem acelerar o 

processo de regeneração. Outros autores demonstraram que o miR-206 além de promover a 

regeneração muscular pós-injuria, pode reduzir a progressão da distrofia muscular de Duchenne 

(DMD) em camundongos (Liu et al., 2012). No sentido de buscar novos alvos de microRNAs para 

o tratamento da DMD, Wu et al. (2015) descreveram o papel do miR-431, na otimização do 

processo regenerativo através da inibição de Pax-7. Além disso, Heller et al. (2017), demonstram 

que a superexpressão do miR-29c pode reduzir a formação de fibrose e, em conjunto com a 

superexpressão de uma micro-distrofina recombinante, pode restaurar a função muscular em 

camundongos DMD.  

Em um outro recente estudo, animais com depleção do miR-155, têm um atraso no processo 

de regeneração e concomitante aumento de áreas fibróticas, demonstrando que este microRNA é 

essencial para a regulação do balanço entre macrófagos de fenótipo M1 e M2 e para a progressão 

do processo regenerativo (Nie et al., 2016).   

 

1.3.2 microRNAs e modulação da massa muscular esquelética 
 

Muitos microRNAs, incluindo os myomiRs, desempenham um importante papel na 

regulação do processo atrófico no músculo esquelético. Wada et al. (2011) demonstraram que 

MuRF1 e Atrogin-1 são alvos diretos do miR-23a, do qual reprime a tradução de ambos atrogenes, 

neste estudo também foi demonstrado que animais transgênicos para o miR-23a tem proteção a 

atrofia muscular causada por glicocorticoides. Outros estudos demonstram que o miR-23a tem um 



 

efeito pró-hipertrófico na musculatura cardíaca (Lin et al., 2009) e sua expressão é reprimida na 

atrofia induzida por insuficiência renal (Wang et al., 2011a) e no tratamento com dexametasona, 

através de um mecanismo que envolve a repressão da atividade da calcineurina (Hudson et al., 

2014b). 

 No entanto, este sugestivo efeito anti-atrófico do miR-23a é controverso. Wang et al. (2012), 

demonstram que o miR-23a inibe a diferenciação miogênica, através da inibição direta de diversas 

formas de miosina, além disso, o miR-23a tem como alvo direto PGC-1α, que por sua vez é um 

fator importante para indução do processo de hipertrofia induzida pelo exercício físico (Safdar et 

al., 2009). 

O miR-1 também exerce um papel importante no processo de atrofia, sua expressão aumenta 

durante a atrofia induzida com o tratamento de dexametasona, além de indiretamente aumentar a 

atividade de FoxO3, por ter como alvo direto a proteína de choque térmico HSP70 (heat shock 

protein 70) (Kukreti et al., 2013). Por outro lado, Hudson et al. (2014a) demonstram que o miR-

182 pode atenuar a atrofia muscular induzida pelo tratamento com dexametasona in vitro, através 

da repressão direta de FoxO3. Em uma outra abordagem, Xu et al. (2012) além de demonstrarem 

a importância de FoxO1 na expressão de atrogenes na atrofia muscular na insuficiência renal, 

demonstraram também que a superexpressão do miR-486 neste modelo pode atenuar o quadro 

atrófico, reprimindo a atividade de FoxO1.  

 Em um trabalho recente, Liu et al. (2017) demostraram que a superexpressão do miR-18a 

induz atrofia em miotubos através da inibição direta de IGF-1. Em um outro estudo, Li et al. 

(2017a) demonstram que o miR-29b, promove e é necessário na atrofia em diversos modelos in 

vitro e in vivo, através da repressão direta de IGF-1 e PI3K(p85).  

No contexto da hipertrofia muscular, Clop et al. (2006), realizaram a primeira observação 

relacionando os microRNAs com o gene da miostatina. Neste estudo demonstraram que uma 

mutação na 3’UTR do mRNA da miostatina cria uma região de hibridização para o miR-206, e a 

subsequente inibição da miostatina é a responsável por fazer com que ovelhas da raça Texel, 

conhecidas pela qualidade de sua carne, adquirissem uma maior musculatura.  Em um outro estudo, 

foi demonstrado que a miostatina, através de Smad3, regula negativamente o miR-486, este 

microRNA por sua vez, é necessário para inibição de PTEN, um repressor da ativação de AKT 

(Hitachi et al., 2014). Estes estudos claramente demonstram que os microRNAs tem um papel 

importante nos efeitos de regulação da massa muscular promovidos pela miostatina. 



 

A dinâmica de expressão dos microRNAs é modificada em reposta ao processo hipertrófico 

induzido pelo estresse mecânico e exercício físico. Assim por exemplo, McCarthy and Esser (2006) 

utilizando um modelo de hipertrofia por sobrecarga mecânica no músculo de camundongos, 

mostraram que os myomiRs miR-1 e miR-133a são intensamente reprimidos. Em um outro 

trabalho, estes myomiRs também foram reprimidos em humanos após exercícios de resistência, 

implicando em maior atividade da via IGF1/AKT/mTOR (Drummond et al., 2008). Por outro lado, 

o padrão de expressão dos microRNAs irá depender também do tipo de estresse mecânico, assim 

como duração, por exemplo, a expressão do miR-1 e miR-133 é induzida durante 20 semanas de 

exercícios aeróbicos em humanos, e reprimida após este período (Nielsen et al., 2010). 

Estimulados pelo importante papel dos microRNAs no remodelamento da massa muscular, 

no presente trabalho, foi desenvolvida uma análise in silico, construindo uma lista contendo os 

genes mais conhecidos na literatura por estarem envolvidos no controle da massa muscular 

esquelética, tanto na atrofia quanto na hipertrofia. Baseada nesta lista, foi feita uma classificação 

dos microRNAs que teriam o maior número de alvos preditos, e com isto foi postulada uma 

segunda hipótese, em que o miR-29c, um dos microRNAs com maior número de genes alvo, teria 

potencial de controlar a massa muscular esquelética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho identificamos o miR-29c como um potencial regulador da massa muscular 

esquelética. A superexpressão do miR-29c, promoveu um aumento da massa com ganho de força 

no músculo esquelético de camundongos. Nossos dados também revelaram que MuRF1 é um alvo 

direto do miR-29c. O efeito hipertrófico do miR-29c no músculo, foi acompanhado de um 

remodelamento tecidual com aumento da ativação de células satélites e profunda modulação de 

genes atróficos. Além disso, a superexpressão do miR-29c aumentou a miogênese em células 

C2C12, incluindo o aumento do diâmetro de miotubos. 

Estes achados mostram que a manipulação dos níveis do miR-29c pode ser útil como 

ferramenta terapêutica, visando a minimização da perda de massa muscular em quadros atróficos 

e também no aumento da massa muscular em indivíduos saudáveis, em especial idosos. 
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