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RESUMO 

RAMOS, G. V. Efeito do hormônio tireoidiano (T3) sobre a expressão da E3 
ligase Mdm2 e suas implicações na regulação do trofismo muscular. 2014. 
61f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Estudos preliminares através de microarray nos mostraram que a E3 ligase Mdm2 
foi regulado positivamente no músculo de animais hipertireoideos. Dessa forma, 
nós inferimos uma possível relação de Mdm2 com a atrofia causada por T3. Para 
testar nossa hipótese, ratos foram induzidos ao hipertireoidismo para análises 
subsequentes. Concomitante com a perda de massa muscular foi confirmado um 
aumento da expressão de Mdm2 tanto no nível gênico (p<0.05) quanto protéico. 
Interessantemente, Mdm2 foi preferencialmente expresso em fibras tipo I, 
mostrando maior sensibilidade dessas fibras ao T3. Além disso, foi observado 
uma diminuição severa na expressão de Pax7/MyoD associado à superexpressão 
de Mdm2, sugerindo inatividade das células satélites. Surpreendentemente, a 
inibição de Mdm2 em miotubos cultivados provocou uma diminuição severa no 
diâmetro destes (~35%, p<0.05), ou seja, tal inibição foi incapaz de minimizar a 
proteólise muscular causada por T3. Portanto, nós concluímos que a 
responsividade de Mdm2 ao T3 agiria como um mecanismo compensatório numa 
tentativa de minimizar a proteólise muscular causada pelo hipertireoidismo. Esta 
conclusão é reforçada pela atrofia observada em miotubos durante a inibição de 
Mdm2 sem a presença de T3. 
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ABSTRACT 

RAMOS, G. V. Effects of thyroid hormone (T3) on Mdm2 E3 ligase 
expression. and its implications in the muscle trofism regulation. 2014. 61f. 
Ph.D. Thesis (Cell and Tissue Biology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Previous studies in our lab through microarray assay observed Mdm2, an E3 
ligase, up regulated in soleus muscle from hyperthyroid rats. In this sense, we 
inferred that Mdm2 could be related to muscle atrophy caused by T3. To test our 
hypothesis, rats were induced to experimental hyperthyroidism for subsequent 
analysis. Along the muscle mass loss, the increase on Mdm2 gene expression was 

confirmed (p<0.05) as well as protein expression by RT-PCR and Western Blot, 

respectively. Interestingly, Mdm2 was expressed predominantly in fiber I type during 
T3 treatment, demonstrating a higher sensibility when compared to type II fiber. 
Moreover, it was observed a severe decrease in Pax7/MyoD labeling, associated 
to an increase on Mdm2 labeling, suggesting that T3 could be associated with 
inactivation of satellite cells. Surprisingly, Mdm2 inhibition in myotubes have 
induced severe decrease on myotubes diameter (~35%, p<0.05), in other words, 
Mdm2 inhibition was not able to decrease muscle proteolysis during high levels of 
T3. Thus, the increase on Mdm2 levels could be a compensatory effect to reduce 
the muscle mass loss during T3 treatment. This conclusion is highlighted by the 
myotubes atrophy observed during the Mdm2 inhibition without T3 treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tecido muscular esquelético representa aproximadamente 50% da massa 

corporal total, sendo assim caracterizado como o tecido mais abundante do 

organismo. É um tecido plástico altamente adaptável, que responde a estímulos 

tanto ambientais e/ou fisiológicos como: stress mecânico, disponibilidade de 

nutrientes, estimulação hormonal, inatividade e lesão que por sua vez irão 

impactar diretamente no fenótipo do músculo através de modificações tanto em 

termos de tamanho, no que diz respeito à quantidade de massa quanto de 

composição, devido à modificação do conteúdo das proteínas contráteis MHC 

(myosin have chain) que determina os diferentes tipos de fibra existentes no 

músculo.   3; 4 5; 6. Funcionalmente, o músculo esquelético tem suma importância 

na realização de numerosas atividades no organismo tais como: manutenção da 

postura, execução de movimentos articulares, locomoção bem como ventilação 

dos pulmões através dos músculos respiratórios 7. Metabolicamente, o músculo 

esquelético também tem sua importância agindo como armazenador de glicose na 

forma de glicogênio, importante substrato energético durante o exercício 8.   

O músculo esquelético também tem seu papel na manutenção da qualidade 

de vida bem como no aumento da expectativa de vida em idosos. Nestes 

indivíduos existe uma forte associação entre redução da massa muscular, 

inaptidão e mortalidade, devido a um declínio da habilidade do idoso em executar 

tarefas ou atividades do dia a dia, como por exemplo, subir escadas, tomar 

banho, vestir-se, caminhar, etc. Este quadro de limitação pode levar à 

predisposição de doenças e risco de quedas, culminando na diminuição da 

expectativa de vida. Outros aspectos também estão associados à perda de massa 



 

muscular como distúrbios psicossociais e diminuição da auto-estima 9; 10. Desta 

forma fica claro que a manutenção da massa muscular não resulta em benefícios 

somente relacionados à motricidade ou manutenção postural, ela também se 

torna fundamental para o bem estar mental e social.  

No que diz respeito ao trofismo muscular, é sabido que a manutenção da 

massa muscular depende de um equilíbrio entre a síntese (anabolismo) e 

degradação de proteínas (catabolismo), processos estes hoje bem estudados e 

regulados por diversas vias intracelulares. Como exemplo destas vias nos 

processos anabólicos destaca-se a via estimulada pelo fator de crescimento 

semelhante à insulina (IGF/AKT/mTOR), que age em prol do aumento da síntese 

protéica 11; 12. Já nos processos catabólicos, a estimulação de vias proteolíticas 

tais como o sistema clássico ubiquitina-proteassoma, tem a função de regular a 

degradação das mesmas 13. Nesse sentido, é possível inferir que qualquer 

desequilíbrio entre ambos os sistemas pode ter consequências no trofismo 

muscular. Um quadro clínico clássico observado pelo desequilíbrio entre os 

fatores anabólicos e catabólicos é a atrofia muscular, que a partir de agora 

daremos mais enfoque no presente texto.  

A atrofia muscular é uma condição clínica caracterizada pela perda de 

massa muscular. Este quadro clínico pode ser causado pela supressão da síntese 

protéica ou aumento da degradação nas células musculares, que 

progressivamente observar-se-á redução da área de secção transversal bem 

diminuição do trofismo muscular 14; 15. Um estudo demonstrou que a atrofia 

muscular tanto em idosos quanto em jovens pode causar mudanças na 

contratilidade muscular, bem como alterações no grau de ativação neural e 

arquitetura, prejudicando enfim o desempenho do músculo e consequentemente 



 

do indivíduo 16. Neste sentido, numerosos estudos vêm sendo realizados com o 

objetivo de se obter um melhor entendimento da atuação tanto de vias anabólicas 

e catabólicas no tecido muscular, na medida em que se possa buscar recursos ou 

terapias para o melhor funcionamento e preservação deste sistema.   

A perda de massa muscular pode ocorrer em conseqüência de vários 

processos patológicos como: denervação, lesão, imobilização, acamamento, 

câncer, idade, sepse e alterações hormonais 15. Dentre as alterações hormonais, 

daremos neste estudo destaque ao hipertiroidismo, condição esta que também 

está associada à atrofia muscular. 

1.1  Hipertireoidismo e os Mecanismos moleculares da ação do T3 

O hipertireoidismo é uma doença causada por um desequilíbrio funcional 

da glândula tireóide, glândula endócrina de grande importância para o bom 

funcionamento do organismo. Esta glândula é formada por dois lobos que se 

localizam na parte anterior do pescoço à frente da traquéia. É uma doença 

caracterizada pela produção excessiva de 3,5,3’,5’-tetraiodo-L-tironina (tiroxina ou 

T4) ou 3,5,3’-triiodotironina (T3) ou ambos, hormônios estes sintetizados e 

secretados pela tireóide. São hormônios que tem ações biológicas em 

praticamente todos os tecidos do corpo humano, sendo estes responsáveis pela 

regulação de importantes mecanismos fisiológicos que ocorrem no interior da 

célula como: atividade metabólica, proliferação, diferenciação e apoptose, 17.  

No que diz respeito à concentração de hormônio circulante no plasma 

sabe-se que o T4 é aproximadamente 45 vezes maior que o de T3, este último 

considerado a forma biologicamente ativa. Uma importante fonte de produção de 

T3 ocorre através da conversão de T4 em T3, em conseqüência da desiodação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_tire%C3%B3ide


 

de T4 promovida pelas desiodases nos tecidos periféricos. A livre circulação 

destes hormônios no organismo é pequena, somente 0,03% de T4 e 0,3% de T3, 

visto que a grande parte circula associada a proteínas plasmáticas. Esta ligação 

aumenta a meia-vida destes hormônios assegurando uma melhor distribuição dos 

mesmos nos tecidos alvos. A entrada e saída do hormônio tireoidiano nas células 

ocorrem em menor proporção por difusão passiva. Este processo é realizado 

principalmente por transportadores de membrana específicos que tem a função 

de regular o influxo e efluxo deste hormônio na célula 18. 

Consta na literatura que as ações de T3 no interior da célula podem ser 

promovidas tanto por vias genômicas quanto não-genômicas. As ações não-

genômicas de T3 na célula ainda são pouco conhecidas, entretanto há evidências 

que seus efeitos ocorrem em segundos os quais estão relacionados com a 

ativação de quinases, captação de glicose e transporte de cálcio 19. Apesar do T3 

ter a capacidade de agir em vias não genômicas, os efeitos biológicos são 

atingidos predominantemente através das vias genômicas através da ativação de 

fatores de transcrição denominados receptores do T3 (THR) que se encontram no 

núcleo das células 20; 21. 

 Os THRs pertencem à superfamília de receptores nucleares os quais tem a 

função de agir como reguladores transcricionais dependente de ligante. Dentre 

estes receptores destacam-se os receptores do ácido retinóico, vitamina D, ácidos 

graxos e prostaglandinas bem como "receptores órfãos", denominação dada 

devido a não identificação, ate o momento, de seus ligantes. Estruturalmente, os 

receptores nucleares têm uma organização similar. Os domínios de ativação 

transcricional independente de ligante encontram-se na região amino-terminal, 

região esta conhecida como fator de ativação 1 (AF1). Nesta região encontra-se 



 

também o domínio zinc-finger, que é bem conservado entre os membros desta 

família, os quais têm a função de ligar a sequências específicas do DNA 

conhecidas como elementos responsivos. Já na região carboxi-terminal localiza-

se os domínios responsáveis pela homodimerização e heterodimerização do 

receptor com proteínas correpressoras e coativadoras. Também se encontra 

nesta região o domínio de localização nuclear. Outro domínio situado nesta região 

é o de ligação do ligante do receptor, que tem suma importância na regulação 

transcricional dependente de ligante, sendo assim esta região foi denominada 

fator de ativação 2 (AF2) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez ligado ao T3, os THRs vão interagir com elementos responsivos 

do hormônio tireoidiano (THREs) que são formados predominantemente por 

sequências consenso, normalmente organizadas como repetições palindrômicas 

do hexâmero AGGTCA localizados na região promotora de genes alvos, que 

Figura 1 - Desenho esquemático simplificado modificado da estrutura primária dos receptores 

nucleares representando os seus domínios funcionais e fatores de ativação: domínio amino-terminal 

(NH2); domínio de ligação ao DNA (DBD); dobradiça (H); domínio de ligação ao ligante (LBD) e suas 

respectivas funções. Fator de ativação 1 (AF1); fator de ativação 2 (AF2). Fonte:  Mecanismo Molecular 

da Ação do Hormônio Tireoideano. Arq Bras Endocrinol Metab,2004:48:1, 25-39. Barra e 

colaboradores.  



 

formando o complexo T3-THR-THRE, tem a função de regular a transcrição 

destes genes 22.  

Conforme pode ser observado pela figura 2, na ausência do ligante, neste 

caso o T3, os THRs ligam-se aos THREs como homodímeros ou heterodímeros 

associados à proteínas correpressoras (Figura 2A). Esta interação permite a 

compactação da cromatina na região promotora, incapacitando a maquinaria de 

transcrição basal (MTB) iniciar a transcrição de genes alvos. Já na presença do 

ligante, os TRs sofrem uma mudança conformacional, dissociando as proteínas 

correpressoras dos homodímeros  (THR/THR). Esta dissociação permite a 

interação dos THRs com o receptor X da retinóide (RXR) formando heterodímeros 

e também com proteínas coativadoras, que por sua vez vão permitir o 

relaxamento da cromatina na região promotora. Esta interação tem o intuito de 

recrutar a MTB, ativando enfim a transcrição de genes responsivos ao T3 (Figura 

2B) 18. 
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Figura 2 – Desenho esquemático modificado do mecanismo de ação dos receptores de T3 

(THRs) na região promotora de genes alvos. (A) Repressão da transcrição; (B) Ativação da 

transcrição. Fonte:  Mecanismo Molecular da Ação do Hormônio Tireoideano. Arq Bras 

Endocrinol Metab,2004:48:1, 25-39. Barra e colaboradores.  

 



 

De uma forma geral, os vertebrados contêm dois diferentes genes que 

codificam os receptores do hormônio tireoidiano (THRs), α e β. Os genes 

correspondentes aos THRs durante o processo de transcrição podem sofrer 

splicing alternativo gerando diferentes isoformas de THRs. Há várias isoformas de 

THRs descritas, as quais são codificadas por 2 genes (THRa e THRb) localizados 

nos cromossomos 17 e 3 respectivamente em humanos. O gene THRa codifica as 

variantes THRa1 e THRa2, sendo que a última não se liga ao T3. Já o gene THRb 

codifica 3 isoformas funcionais, THRb1, THRb2 e THRb3 e uma isoforma 

truncada denominada de THRb3 17. As isoformas de THRs embora presentes 

em quase todos os tecidos humanos, são diferentemente expressos dependendo 

do tipo celular, entretanto, no músculo esquelético a isoforma THRa1 é a mais 

abundante 18. 

1.2  O hipertiroidismo e sua relação com o tecido muscular esquelético 

No músculo esquelético doses elevadas de T3 podem notoriamente causar 

proteólise muscular, contribuindo de fato para o quadro atrófico observado em 

animais hipertireoideos 2; 23. Também é bem estabelecida na literatura a atuação 

do T3 como um potente modificador do fenótipo da fibra muscular, agindo na 

conversão do tipo de fibras. Estudos realizados desde 1981 já mostravam que 

doses moderadas de T3 eram efetivas na conversão de fibras musculares tipo I 

para tipo II. Nestes estudos já era demonstrado também a redução da massa 

muscular decorrente de doses elevadas de T3 23; 24. Nesta época alguns 

estudiosos evidenciaram que a perda de massa muscular causada pelo 

hipertiroidismo estava relacionada com um aumento na degradação de proteínas 

miofibrilares mensurada através da liberação de aminoácidos in vitro, embora, 

uma redução na síntese de proteínas também poderia contribuir com a evolução 



 

do quadro atrófico 1. No entanto, ainda não está bem estabelecido quais 

processos moleculares participam ativamente na proteólise muscular dependente 

de T3.  

A literatura tem mostrado que a proteólise dependente do sistema 

ubiquitina-proteassoma é um importante mecanismo ativo no desenvolvimento da 

atrofia muscular em diversas condições catabólicas 14. A expressão aumentada 

de E3 ligases específicas do músculo, Atrogin-1 e MuRF1, conhecidos como 

atrogenes, tem sido notada em músculos atróficos. O primeiro indicativo da perda 

de massa muscular ocasionada por T3 através da via ubiquitina-proteassoma foi 

em 1997 por Tawa e colaboradores. Neste estudo observou-se uma redução de 

40-70% da proteólise muscular induzida por T3 ao utilizar inibidores que 

bloqueiam a atividade proteassomal 25. Através deste trabalho foi possível inferir 

que a regulação do hormônio tiroidiano no catabolismo do músculo esquelético 

pode estar correlacionada com a regulação da expressão de genes que 

participam ativamente no funcionamento deste sistema.  

1.3  O Hipertiroidismo e a Via Ubiquitina-Proteassoma 

A via ubiquitina-proteassoma é um dos principais sistemas atuantes na 

proteólise muscular, no qual se diferencia dos outros sistemas proteolíticos devido 

a sua dependência em ATP 26. Em 1980 estudos já mostravam que o bloqueio de 

proteases lisossomais bem como de calpaínas causavam uma diminuição de 

apenas 10% a 20% da degradação de proteínas, sendo que este bloqueio não 

impedia a degradação de proteínas contráteis. A via ubiquitina-proteassoma é 

mediada por uma cascata multienzimática no qual se têm como produto final, a 

sinalização de proteínas alvo a serem degradadas. A ubiquitinação do substrato 

para que este possa ser degradado envolve 3 etapas: (1) ativação da ubiquitina 



 

pela enzima E1; (2) conjugação da ubiquitina pela enzima E2; (3) ubiquitinação da 

proteína alvo por meio da enzima E3-ligase 27. A ubiquitinação da proteína alvo 

permite seu reconhecimento pelo proteassoma 26S que têm a função de degradar 

a proteína sinalizada.  

Em todos os tecidos, a maioria das proteínas intracelulares é degradada pelo 

sistema ubiquitina-proteassoma. No entanto, outros sistemas proteolíticos 

também contribuem para o processo de degradação de proteínas que inicialmente 

não podem ser degradadas pelo sistema proteassomal ou que não são 

sinalizadas pelo mesmo. Dentre estes sistemas temos: calpainas, caspases e 

lisossomos. Proteínas extracelulares e algumas proteínas de membrana são 

captadas por endocitose e degradadas intracelularmente pelos lisossomos. 

Algumas proteínas que se encontram no citoplasma também podem ser degradas 

pelos lisossomos após elas serem envolvidas por vacúlos autofágicos que se 

fundem aos lisossomos. Este processo é ativado na maioria das vezes devido à 

falta de insulina ou aminoácidos essenciais. Já o processo proteolítico que 

envolve a ativação das calpaínas depende de altas concentrações de Ca+2. Estas 

proteases parecem ser ativadas quando as células sofrem alguma injúria. Desse 

modo, elas podem desenvolver um importante papel na lesão tecidual, necrose e 

autólise. Um outro grupo de proteases que participa do processo de degradação 

são as caspases, estas responsáveis pela regulação da apoptose celular {Lecker, 

2006 #34}. Visto a complexidade e a possibilidade de participação das diversas 

vias de degradação supracitadas, estudos posteriores que buscam um melhor 

entendimento da interação bem como a ativação das mesmas em conjunto com o 

sistema proteassomal são de suma importância visto que estudos já demostraram 

que a degradação de proteínas miofribrilares necessita de mecanismos adicionais 



 

para auxiliar o proteassoma 26S na degradação do complexo de proteínas 

miofribrilares formado principalmente pela actina, miosina, troponina e 

tropomiosina (85, 92). 

A ativação do sistema ubiquitina-proteassoma ocorre em diversos quadros 

atróficos como imobilização, sepse, denervação 15. O’Neal e colaboradores 2 em 

2009 mostraram a modulada desta via após administrações suprafisiológicas de 

T3. Neste estudo notou-se que os níveis de RNAm (RNA mensageiro) de Atrogin 

e MuRF1 aumentaram duas vezes mais em apenas 3 dias de tratamento com T3, 

sugerindo então sua participação no processo de degradação. Porém, há 

indicativos de outras centenas de E3-ligases, que ainda não foram exploradas 

mas que necessitam ser investigadas 28.  

 Dados provenientes de um ensaio de Microarray do músculo sóleo de ratos 

tratados com T3 em nosso laboratório indicou que dentre os genes analisados 

atuantes em todas as vias proteolíticas (lisossomal, calpaínas, catepsinas, 

ubiquitina-proteassoma), o sistema proteassomal correspondeu à 

aproximadamente 57% das respostas em relação às outras vias proteolíticas 

analisadas. Dentre os componentes da via proteassomal que foram modulados 

por T3, 64% correspondiam às E3-ligases, que conforme dito anteriormente são 

responsáveis pela marcação do substrato para degradação pelo proteassoma 

26S (Tabela 2). Dentre as E3 ligases analisadas, uma chamou nossa atenção, 

conhecida como murine doble minute 2 (Mdm2). Mdm2 foi a que mais respondeu 

consistentemente ao tratamento por T3 após validação por Reação em Cadeia da 

Polimerase em Tempo Real (RT-PCR). A expressão do RNAm desta “nova E3” 

responsiva ao T3 foi 2 vezes maior em 7 dias de tratamento vs. controle. Neste 

sentido nós decidimos focar nossos investigações sobre esta “nova E3" visto que 



 

há pouquíssimo estudos elucidando o papel funcional desta proteína no tecido 

muscular. 

1.4  Mdm2 e o Músculo esquelético  

O   Mdm2 é um oncogene que se encontra amplificado em diversos tipos 

de sarcomas. Estudos prévios mostraram que a expressão aumentada de Mdm2 

foi primeiramente localizado em corpos nucleares extra-cromossômicos 

denominados double minutes que se encontravam em células tumorais de 

fibroblastos de camundongo denominadas 3T3DM, transformadas 

espontaneamente. Nesta época Oliner et al, 1992 mostraram que a amplificação 

de Mdm2 estava presente em 30% dos sarcomas. Hoje já se sabe que a 

expressão aumentada de Mdm2 está relacionada com o crescimento de células 

tumorais através da sua interação com diversas proteínas regulatórias do ciclo 

celular, principalmente o supressor tumoral p53, um limitador chave do ciclo 

celular (Momand et al, 2000; Boesten et al, 2006).  

Estruturalmente, o gene Mdm2 é formado por 12 exons que pode codificar 

isoformas distintas. A região regulatória de Mdm2 é formada por dois promotores 

distintos, sendo o segundo promotor responsável pela responsividade ao 

supressor tumoral p53 devido à presença de dois elementos responsivos. Esses 

promotores geram duas proteínas de Mdm2, uma de 90KDa e outra de 76KDa. 

Uma proteína mais longa de Mdm2 (90KDa) que é formada por 489 aminoácidos 

é traduzida no primeiro códon de iniciação ATG que se encontra no exon 3. Já 

uma proteína mais curta de Mdm2 (76KDa) é traduzida a partir do segundo ATG 

que se encontra no exon 4 (Figura 3A). Numerosas variantes de Mdm2 oriundas 

de splicing alternativo também já foram observadas em alguns estudos tumorais 

de camundongo e humanos. Estas variantes muitas das vezes competem com a 



 

Mdm2 que apresenta o comprimento total (90KDa) impedindo-a de realizar sua 

função como reguladora negativa de p53. A proteína mais longa de Mdm2 

(90KDa) é formada por alguns domínios funcionais, conforme pode ser observado 

na Figura 3B, sendo estes: NLS (sinal de localização nuclear) e NES (sinal de 

exportação nuclear), estes sinais são responsáveis pela translocação de Mdm2 

entre o núcleo, função de suma importância para a regulação da atividade de p53. 

Entre a região de 464-471 aminoácidos encontra-se o motif de localização de 

nucleolar de significância biológica ainda desconhecida. Há também a presença 

de um domínio acídico central que interage com a proteína ribossomal L5 e com a 

proteína p300. Downstream ao domínio acídico encontra-se o domínio zinc finger 

de função ainda também desconhecida. Finalmente à frente do domínio zinc 

finger encontra-se o domínio RING, este importante para a função de E3 ligase de 

Mdm2 {Iwakuma, 2003 #52}. 

Em condições fisiológicas o Mdm2 tem um papel crucial na sobrevivência 

da célula, visto que uma de suas principais funções é manter o p53 em níveis 

adequados. A função regulatória de Mdm2 exercendo ação supressora sobre p53 

pode ocorrer através de 3 mecanismos: a) ligando-se ao domínio de ativação de 

p53. Esta ligação impede a ativação transcricional de genes que são modulados 

por este fator de transcrição; b) agindo como uma E3 ligase. Esta interação torna 

p53 alvo para a degradação proteassomal; c) atua na exportação de p53 do 

núcleo, aumentando o transporte da proteína p53 para o citoplasma. Esse 

processo é necessário para que p53 seja degradado {Zhao, 2014 #41}. 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

  

Existe um mecanismo de retroalimentação entre Mdm2 e p53 no qual p53 

regula a transcrição de Mdm2, enquanto Mdm2 é responsável pela diminuição 

dos níveis da proteína p53 através da sua ubiquitinação 29. Este mecanismo tem 

suma importância uma vez que níveis elevados de p53 podem causar atraso no 

ciclo celular e apoptose 30; 31.  

Alguns estudos já mostraram que a inativação de Mdm2 é letal em 

camundongos 32; 33. Estes trabalhos mostraram que a letalidade desses animais 

está associada com níveis elevados de p53. Interessantemente, trabalhos 

subsequentes mostraram que a deleção de p53 nos animais knockdown para 

Mdm2 reduziu fortemente a letalidade. 30. Todavia, estes trabalhos nos mostraram 

que a manutenção de Mdm2 em níveis fisiológicos é fundamental para a função 

celular 34.  

 Os fatores de transcrição FoXO também foi encontrado ser alvo de Mdm2. 

Foi sugerido que Mdm2 age downstream de p53, promovendo a degradação dos 

Figura 3: Desenho modificado da estrutura da proteína e do gene Mdm2. (A) Estrutura gênica de Mdm2 

representada por 12 exons que correspondem às caixas cinzas numeradas em algarismos romanos e 2 

elementos responsivos para p53 no primeiro intron representada pelos quadrados menores que se encontram 

entre os exons I e II. Duas regiões promotoras são representadas pelas setas à esquerda. Mdm2 total p90 é 

traduzido a partir do primeiro codon de iniciação ATG (exon 3). A forma mais curta de Mdm2, p76, e traduzido 

à partir do segundo ATG (exon 4). Dois splicins alternativos principais do gene Mdm2 humano são mostrados, 

Mdm2-A e Mdm2-B. (B) Representação do Mdm2 total e seus motifs: NLS (sinal de localização nuclear); NES 

(sinal de exportação nuclear); Zn-finger (domínio zinc-finger); NoLS (sinal de localização nucleolar); RING-

finger (domínio RING finger). Fonte: Mdm2, An Introduction. Molecular Cancer Research. 2003;1:993-1000. 

Iwakuma, T e Lozano, G. 

A 
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fatores FoXO através de sua ubiquitinação 35.  A ubiquitinação de FoXO por 

Mdm2 também foi encontrada no músculo esquelético de camundongos 

submetidos à denervação 36. Neste estudo foi mostrado que a inibição do Mdm2 

por RNA de interferência induziu um acúmulo endógeno de FoXO3a bem como 

aumento da expressão de genes alvos dependente de FoXO, como Atrogin. 

Através desses trabalhamos é possível sugerirmos que Mdm2 aja como um 

regulador positivo da massa muscular esquelética. Nesse sentido, o objetivo 

principal do presente estudo foi analisar a relação entre a expressão de Mdm2 e o 

trofismo muscular regulado por T3. Todavia, após análises subsequentes, foi 

possível identificar e caracterizar a responsividade do gene Mdm2 ao T3 bem 

como determinar os níveis de expressão e localização celular. Além disso, nós 

mostramos in vitro que Mdm2 é essencial para a manutenção do trofismo 

muscular. Estes dados nos mostram que além de ativar vias proteolíticas, o T3 

age ao mesmo tempo na contenção da proteólise através da expressão 

aumentada de Mdm2.   

 

 

 

 

 

 

 



 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo apresentado nesta tese abordou os efeitos do hormônio 

tireoidiano sobre a expressão da E3 ligase Mdm2 e suas implicações na 

regulação do trofismo muscular. Neste sentido, foi demonstrado que apesar de 

doses elevadas de T3 acionarem vias proteolíticas que culminam na atrofia 

muscular, o mesmo aciona vias pró-tróficas através de Mdm2 numa tentativa de 

minimizar os efeitos deletérios provocados no músculo de animais hipertireoideos. 
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