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RESUMO
FORTES, M. A. S Hipertrofia dos músculos sóleo e EDL de ratos no início do
diabetes induzido por estreptozotocina. 2018. 151 f. Tese (Doutorado em
Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2018.
Pacientes com diabetes mellitus apresentam perda de massa e força muscular
esquelética. O treinamento de força é prescrito aos pacientes diabéticos como parte
do tratamento, pois melhora o controle glicêmico além de promover aumento da
massa muscular. Foram investigados os mecanismos envolvidos na hipertrofia
muscular induzida por sobrecarga mecânica durante o estabelecimento do estado
diabético do tipo I induzido por estreptozotocina em ratos. Os experimentos foram
realizados nos músculos com predominância de fibras oxidativas (sóleo) ou
glicolíticas (extensor digital longo - EDL). Avaliou-se a modulação da via de síntese
de proteínas PI3K-AKT-mTOR sete dias após indução de hipertrofia dos músculos
sóleo por tenotomia do músculo gastrocnêmio e do EDL pela ablação do músculo
tibial. Determinou-se também a expressão de mRNA de outras vias de sinalização
que controlam a hipertrofia muscular: mecanotransdução (FAK), Wnt/β-catenina e
miostatina e folistatina. Os músculos sóleo e EDL quando submetidos à sobrecarga
funcional sofreram hipertrofia semelhante em animais controles e diabéticos. O
aumento das forças tetânica e isotônica, absolutas e específicas, ocorreu na mesma
magnitude que a hipertrofia muscular. A hipertrofia do músculo EDL nos animais
diabéticos envolveu principalmente a via PI3K-AKT-mTOR além da redução no
conteúdo de AMPK e diminuição da expressão de miostatina. No músculo sóleo, a
hipertrofia foi mais pronunciada nos animais diabéticos por ativação mais intensa da
via pelas proteínas rpS6 e aumento na expressão de mRNA de IGF-1, MGF e
folistatina além de diminuição nos conteúdos de miostatina, MuRF-1 e atrogina-1. As
modificações relacionadas à sinalização permitiram ao músculo sóleo alcançar
valores de força e massa muscular similares ao grupo controle.
Palavras-chave: Músculo esquelético, Síntese de Proteínas, Força muscular,
Hiperglicemia, Eletroestimulação.

ABSTRACT

FORTES, M. A. S. Hypertrophy of soleus and EDL muscles in the early diabetes
induced by streptozotocin in rats. 2018. 151 pgs. Ph. D. these (Human
Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2018.

Patients with diabetes mellitus have reduction in skeletal muscle mass and strength.
Strength training is prescribed to diabetic patients as part of the treatment since it
improves glycemic control and promotes an increase of skeletal muscle mass. The
mechanisms involved in the overload-induced muscle hypertrophy during the
establishment of the type I diabetic state, induced by streptozotocin, were
investigated in rats. The experiments were performed in muscles with predominance
of oxidative (soleus) or glycolytic (EDL) fibers. PI3K/AKT/mTOR protein synthesis
pathway was evaluated seven days after the overload-induced hypertrophy of the
soleus muscle by tenotomy of the gastrocnemius muscle and of the EDL muscle by
tibialis anterior muscle ablation. The mRNA expression of genes associated with
different signaling pathways that control muscle hypertrophy was also evaluated:
mechanotransduction (FAK) signaling, Wnt/β-catenin, myostatin and follistatin. The
soleus and EDL muscles when submitted to overload had similar hypertrophic
responses in control and diabetic animals. The increase of twitch and tetanic,
absolute and specific, forces had the same magnitude as the muscle hypertrophic
response. Hypertrophy of the EDL muscle from diabetic animals mostly involved
mechanical loading-stimulated PI3K/AKT/mTOR pathway in addition to the reduced
activation of AMPK and decrease of myostatin expression. Hypertrophy was more
pronounced in the soleus muscle of diabetic animals due to a more potent activation
of rpS6 and increased mRNA expression of IGF-1, MGF and follistatin, and decrease
of the myostatin, MuRF-1 and atrogin-1 contents. The activated signaling pathways
enabled the soleus muscle mass and force of the diabetic rats to reach the values of
the control group.
Keywords: Skeletal muscle, protein synthesis, muscle strength, hyperglycemia,
electrostimulation.
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1. INTRODUÇÃO

A insulina estimula a síntese e inibe a degradação de proteínas no músculo
esquelético (SANDRI, 2008; SCHIAFFINO et al., 2013). Estados de deficiência de
insulina, como diabetes mellitus tipo 1, apresentam redução na síntese e aumento
na degradação de proteínas, levando à perda de massa muscular esquelética
(BARAZZONI et al., 2004). A baixa quantidade de massa muscular corporal associase com a resistência à insulina, condições de pré-diabetes e síndrome metabólica,
independente da adiposidade central e visceral (ATLANTIS et al., 2009; LARSEN et
al., 2015; MIZGIER et al., 2014; SRIKANTHAN; KARLAMANGLA, 2011).
O IGF estimula a via de síntese de proteínas quando há indução por
sobrecarga funcional promovendo hipertrofia (COLEMAN et al., 1995; ROMMEL et
al., 2001; SCHIAFFINO; MAMMUCARI, 2011). Animais com diabetes mellitus
induzido por administração de estreptozotocina apresentam aumento da atividade
proteolítica no músculo esquelético em curto prazo (1-3 dias após indução do
diabetes) que retorna a valores semelhantes aos controles após 5 a 10 dias
(PEPATO et al., 1996). O aumento na expressão de miostatina em curto-prazo está
associado à severidade da perda de massa muscular, sendo esta revertida pelo
tratamento com insulina (CHEN et al., 2009). Contudo, oito semanas após a indução
do diabetes, a expressão do mRNA de miostatina retorna ao valor basal o que reduz
sua influência na diminuição da massa muscular (BARAZZONI et al., 2004; CHEN et
al., 2009).
Em ratos Zucker obesos e resistentes à insulina, a hipertrofia por sobrecarga
funcional é menor em relação aos controles. Há menor ativação da via de
sinalização da mammalian target of rapamicin (mTOR) caraterizada por menor
fosforilação de p70S6-quinase e aumento de tuberina/TSC2 no músculo sóleo de
animais obesos submetidos à hipertrofia (PATURI et al., 2010). Menor ativação da
via da mTOR foi também demonstrada por Katta e colaboradores (2010) no músculo
sóleo de ratos Zucker durante hipertrofia induzida por sobrecarga funcional (PATURI
et al., 2010). Animais diabéticos induzidos por estreptozotocina apresentam aumento
da fosforilação de AMP-quinase (AMPK) e efeito supressor sobre a hipertrofia
muscular, reduzindo a ativação das seguintes proteínas da via da mTOR: AKT em
Ser473, mTOR em Ser2448, ribosomal protein S6 kinase em Thr389 e eukaryotic
initiation factor (eIF4E) binding protein em Thr37 (BOLSTER et al., 2002;
THOMSON; GORDON, 2005).

16

De modo geral, os trabalhos sobre diabetes mellitus e músculo esquelético
envolvem abordagem indistintamente diabetes tipos 1 e 2 (LARSEN et al., 2016;
SALA; ZORZANO, 2015). Contudo, há muitas diferenças entre os tipos 1 e 2. Em
particular, há diminuição na resposta hipertrófica do músculo esquelético quando
submetido à sobrecarga funcional no diabetes tipo 2 (KATTA et al., 2010; PATURI et
al., 2010) enquanto que no tipo 1 o mesmo efeito não é observado (FORTES et al.,
2015). Desta forma, identificar e avaliar possíveis alvos moleculares associados à
sarcopenia em doenças metabólicas é importante para atuar na prevenção (RODEN,
2015).
O exercício físico é prescrito para pacientes diabéticos com o objetivo de
melhorar o controle glicêmico. Contudo, pouco se sabe sobre as respostas do ganho
de massa muscular esquelética induzido pelo exercício físico resistido na condição
de diabetes mellitus. A sobrecarga funcional por ablação da musculatura sinergista é
a abordagem experimental mais utilizada para o estudo dos mecanismos envolvidos
na hipertrofia do músculo esquelético (BODINE et al., 2001a; ISHIDO et al., 2006;
KATTA et al., 2010; PATURI et al., 2010; PHELAN; GONYEA, 1997; ROSENBLATT;
PARRY, 1992). A hipertrofia dos músculos extensor digital longo (EDL) e sóleo é
induzida por ablação do tibial anterior e tenotomia do gastrocnêmio, respectivamente
(BODINE; BAAR, 2012; BOOTH; THOMASON, 1991). Há evidências de que, sete
dias após a cirurgia de ablação sinergista, há ativação máxima da via de síntese
proteica e após 30 dias é observada resposta trófica máxima nos músculos
esqueléticos (ARMSTRONG; IANUZZO, 1977; FARRELL et al., 1999; KATTA et al.,
2010). A miopatia diabética causa várias alterações no músculo esquelético
(D’SOUZA; AL-SAJEE; HAWKE, 2013) e promove

redução na força e massa

muscular (ANDERSEN et al., 1996, 1997, 2004). Contudo, apesar de haver
hipotrofia muscular na condição crônica de DM, a capacidade dos músculos sóleo e
EDL de responderem a um estímulo hipertrófico não se altera em ratos induzidos ao
diabetes por estreptozotocina (FORTES et al., 2015). Por outro lado, após 3 dias de
indução do diabetes por injeção de estreptozotocina em ratos, já há redução
significativa da massa dos músculos sóleo, EDL e gastrocnêmio (PEPATO et al.,
1996; PRICE et al., 1996). Em pacientes adolescentes, a redução da massa
muscular é evidenciada em menos de quatro semanas após o diagnóstico de
diabetes (KRAUSE; RIDDELL; HAWKE, 2011; RESKE-NIELSEN; HARMSEN;
VORRE, 1977)
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1.1. Vias de sinalização que controlam a hipertrofia muscular

1.1.1 PI3K-AKT-mTOR
A sobrecarga funcional está associada à ativação da via canônica de
sinalização da mTOR (BODINE et al., 2001a). Na Figura 1 estão ilustradas as vias
de sinalização que contribuem para a resposta hipertrófica frente à sobrecarga
funcional.
Figura 1. Vias de sinalização que participam no controle da resposta hipertrófica do
músculo esquelético.

Abreviaturas: MEC – matrix extracellular; PIP2 – phosphatidylinositol-2 phosphate; PIP3 – phosphatidylinositol-3
phosphate; PI3K - phosphatidylinositol 3-kinase; IRS1 – Insulin Receptor Substrate 1; AKT - Protein Kinase B,
TSC - Tuberous Sclerosis Complex; TSC1- hamartin; TSC2 – tuberin; mTORC1 - mammal target of rapamycin
complex 1; eIF4E - eukaryotic initiation factor 4E; 4E-BP1 - (eIF4E)-binding protein 1; S6K - p70 ribosomal S6
kinase 1; FAK – Focal adhesion kinase; Wnt 7a – Wingless-Type MMTV Integration Site Family, Member 7A;
MuRF-1 – Muscle RING-finger protein-1; IGF-1 Eb – Insulin-like growth factor 1 Eb-peptide; Ankrd2 – Ankyrin
repeat domain 2; ActRIIB – Activin type 2 B receptor. Os artigos que subsidiaram a elaboração da figura foram:
(BARAZZONI et al., 2012; BODINE, 2006; HAY; SONENBERG, 2004; LAPLANTE; SABATINI, 2009, 2012;
MIYAZAKI et al., 2011; SAXTON; SABATINI, 2017).

A via canônica mais comum que culmina em síntese de proteínas no músculo
esquelético é conhecida como PI3K-AKT-mTOR e é ativada quando a insulina ou o
IGF-1 se liga ao receptor correspondente (BODINE et al., 2001a). Uma etapa chave
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é a ativação da proteína mTOR por meio de fosforilação (LAPLANTE; SABATINI,
2009; SCHIAFFINO et al., 2013). Após a ligação ao receptor, o substrato do receptor
de insulina 1 (IRS1) é recrutado e fosforilado, iniciando a transdução de sinal na via,
recrutando as subunidades p85 e p110 que formam a PI3K. Esta adiciona um fosfato
ao fosfatidil inositol difosfato (PIP2) transformando-o em fosfatidil inositol trifosfato
(PIP3). A PIP3 é um sítio de ligação para a proteína quinase fosfoinositídeodependente 1 (PDK1) e também a AKT, que está localizada na membrana
sarcoplasmática. PDK1 ativa AKT por fosforilação em resposta ao aumento de PIP3.
A ligação de PIP3 ao domínio da AKT promove translocação desta para a membrana
plasmática (SAXTON; SABATINI, 2017; ZONCU; EFEYAN; SABATINI, 2011). Esses
eventos de fosforilação são necessários para a ativação completa da AKT (HAY;
SONENBERG, 2004). Três isoformas de AKT foram descritas, AKT1/PKBα,
AKT2/PKBβ e AKT3/PKBγ, mas somente AKT1 e 2 estão presentes no músculo
esquelético (PERSAD et al., 2001; SAKAMOTO et al., 2002; SCHIAFFINO;
MAMMUCARI, 2011), sendo que a AKT1 está mais relacionada ao trofismo celular e
AKT2 com o metabolismo de glicose (SCHIAFFINO; MAMMUCARI, 2011). Para se
tornar ativa, a AKT necessita ser fosforilada em 2 sítios, treonina 308 (thr308) e serina
473 (Ser473), sendo que a PI3K fosforila o sítio Thr308 e a PDK1 a Ser473 (COFFER;
JIN; WOODGETT, 1998; PERSAD et al., 2001; VANHAESEBROECK; ALESSI,
2000). A AKT ativada fosforila 2 alvos subsequentes: o complexo TSC1/TSC2 e a
proline-rich AKT substrate 40 kDa

(PRAS40) (LAPLANTE; SABATINI, 2009).

PRAS40 é uma proteína inibitória do complexo mTORC1 que quando fosforilada se
dissocia do complexo permitindo que este seja ativado. O complexo TSC1/TSC2
ativa a proteína Ras homolog enriched in brain (Rheb) que subsequentemente inibe
mTORC1 (LAPLANTE; SABATINI, 2009). TSC1/TSC2 atua como ativador de Rheb
inibindo a sinalização de mTOR in vivo (LONG et al., 2005; MANNING; CANTLEY,
2003). Então, quando AKT fosforila o complexo TSC1/TSC2, este não ativa Rheb, o
que permite a ativação de mTORC1. mTORC1 então fosforila o fator de iniciação
eucariótico 4E (eIF4E)-binding protein 1 (4E-BP1) e a p70 ribosomal S6 kinase 1
(S6K1). No final da sequência de nucleotídeos do mRNA há uma estrutura
especificamente reconhecida por eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E)
que se une a esta e à proteína eIF4A para formar o complexo eIF4F. Este
juntamente com uma helicase iniciam a tradução ribossomal por facilitar a ligação da
subunidade 40S do ribossomo ao mRNA (GINGRAS; RAUGHT; SONENBERG,
1999). O 4E-BP1 é um peptídeo inibitório que se liga à eIF4E e eIF4A não
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permitindo a sua interação com a proteína eIF4G e eIF4A, anulando a ligação destes
ao ribossomo (RICHTER; SONENBERG, 2005). A fosforilação de 4E-BP1 não
permite a sua ligação à proteína eIF4E e a deixa livre para promover síntese proteica
(EGERMAN; GLASS, 2014; GINGRAS et al., 1998; MAYER et al., 2004).
1.1.2 Mecanotransdução
A mecanotransdução ocorre quando o músculo esquelético converte sinais
mecânicos em bioquímicos, os quais regulam a síntese de proteínas no músculo
esquelético (HORNBERGER; ESSER, 2004). Essas alterações mecânicas estão
associadas a proteínas de adesão, passando pela matriz extracelular, costâmero,
citoesqueleto, filamentos intermediários e ao sarcômero (fibra muscular). O trabalho
mecânico gera deformação da lamina basal e das proteínas constituintes do
costâmero e essas são importantes sensores mecânicos (BAUM et al., 2000;
BURKHOLDER, 2007; DANOWSKI et al., 1992; FISCHER et al., 2016; PATEL;
LIEBER, 1997). O costâmero, que também é chamado de placas de adesão focal, foi
primeiramente descrito por Pardo e colaboradores em 1983 (PARDO; SILICIANO;
CRAIG, 1983). São moléculas sinalizadoras e de adesão sendo a distroglicana e a
integrina as principais proteínas constituintes, que também são receptores da
laminina (BURKHOLDER, 2007; COHN et al., 1999; COLOGNATO et al., 1999). A
laminina é

uma glicoproteína

e um dos principais componentes da matriz

extracelular e da membrana basal (HOLMBERG; DURBEEJ, 2013).
A deformação localizada do sarcolema, permite a possibilidade de que
mesmo pequenas modificações na célula possam induzir alterações situadas no
sarcolema e no citoesqueleto (DULHUNTY; FRANZINI-ARMSTRONG, 1975). No
músculo isolado, a hipertrofia estimulada por estiramento/alongamento mecânico
pode conduzir à fosforilação de efetores da via PI3K, sem qualquer fosforilação de
AKT ou mTOR (HORNBERGER; CHIEN, 2006).
A ligação da integrina e distroglicana à quinase de adesão focal (FAK) na
matriz extracelular (Figura 2) leva sinais mecânicos do costâmero e da rede da
matriz extracelular para o núcleo (COLOGNATO et al., 1999; HILENSKI;
TERRACIO; BORG, 1991). Uma extensa rede de sinalização envolvendo proteínas
quinases ativadas por mitógeno (MAPKs) e PI3K está associada à integrina
(CARSON; WEI, 2000; INGBER, 1997). O sistema de mecanotransdução é
modulado pela sinalização e grau de deformação e quantidade de carga aplicada
(IQBAL; ZAIDI, 2005; SAWADA; SHEETZ, 2002).
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Uma das primeiras moléculas de sinalização identificada foi a FAK, que regula
a renovação de moléculas de adesão, ativação de GTPases, migração celular e
cross-talk entre a sinalização de fatores de crescimento e integrinas (MITRA;
HANSON; SCHLAEPFER, 2005). Constatou-se aumento do conteúdo de FAK após
estímulo hipertrófico por sobrecarga funcional no músculo sóleo de ratos e fusão de
mioblastos demonstrando seu potencial em estimular o aumento da massa muscular
esquelética (FLÜCK et al., 1999). FAK é de extrema importância para a hipertrofia do
músculo esquelético quando estimulada por fatores mecânicos, e,

quando

autofosforilada no resíduo 397 em tirosina, ativa a p70S6K e consequentemente
promove hipertrofia independe da AKT, que não é ativada neste processo (FLÜCK et
al., 1999; KLOSSNER et al., 2009). Em células C2C12, a ablação da FAK causa
diminuição da resposta hipertrófica dos miotubos reduzindo o aumento no diâmetro
destes e da síntese total de proteínas na célula (CROSSLAND et al., 2013).
Figura 2. Costâmero do músculo esquelético e filamentos intermediários de suporte
e sinalização que controlam a resposta hipertrófica no músculo esquelético.

Diagrama esquemático das várias proteínas do costâmero e citoesqueleto envolvidos na transferência
de força lateral e longitudinal. Os complexos de glicoproteínas, integrinas a distrofinas são
componentes-chave na transmissão de força lateral. Titina, nebulina, as muscle ankryin repeat
proteins (MARP) e muscle LIM protein (MLP) (LIM é uma sigla resultante das iniciais dos três
primeiros membros da família de proteínas: lin-11, islet-1, mec-3), estão envolvidos na transferência
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de força longitudinal e são importantes para o desenvolvimento de força no músculo. O artigo que
subsidiou e elaboração da figura foi: Hughes, Wallace e Baar, 2015.

1.1.3 Miostatina e folistatina
A miostatina inibe e a folistatina induz hipertrofia muscular esquelética
(GILSON et al., 2009). A ausência de miostatina no organismo por eliminação,
mutação ou perda da função induz crescimento muscular excessivo, enquanto que a
expressão aumentada ou administração provoca hipotrofia muscular (MCPHERRON;
LEE, 1997; MCPHERRON; LAWLER; LEE, 1997; RODRIGUEZ et al., 2014;
SCHUELKE et al., 2004; WURTZEL et al., 2017). A miostatina é uma proteína
polimérica da família TGF-β (Transforming Growth Factor-β). É secretada por células
musculares e atua de formas parácrina e autócrina quando se liga ao seu receptor
de superfície. Como consequência, desencadeia uma cascata de sinalização que
leva à translocação da proteína Smad2/3 para o núcleo alterando a expressão de
genes alvo (HAN et al., 2013). A atividade da miostatina é controlada não só por
transcrição, mas também por eventos pós-traducionais. Após a clivagem do seu
precursor, a promiostatina, a maior parte da miostatina é armazenada em um
complexo no espaço extracelular (ANDERSON; GOLDBERG; WHITMAN, 2008;
LEE; MCPHERRON, 2001; THIES et al., 2001).
As activinas pertencem à subfamília activinas-inibinas da família TGF-β. Nos
músculos, a activina A e a miostatina ligam-se ao mesmo receptor de superfície e
ativam a mesma cascata de sinalização que promove a translocação de Smad2/3
para o núcleo. Há e classes de proteínas SMAD (Figura 3) que são homólogas de
ambas as proteínas de Drosophila, mothers against decapentaplegic (MAD) e da
Caenorhabditis elegans SMA (SAVAGE et al., 1996; SEKELSKY et al., 1995) e as
Smads 2/3 pertencentem à classe 1 (WU et al., 2001).
A miostatina e a activina exercem atividades biológicas ligando-se ao mesmo
complexo heterodimérico da membrana que abrange os receptores de actinina dos
tipos I e II (BILEZIKJIAN et al., 2006). Este complexo é composto por dois receptores
de tipo-II, ActRIIA e ActRIIB, e dois receptores de tipo-I, activin receptor-like kinase 4
(ALK 4) e activin receptor-like kinase 5 (ALK5). ActRIIB é abundante no músculo
esquelético comparado à ActRIIA e apresenta maior afinidade à miostatina (HAN et
al., 2013; LEE; MCPHERRON, 2001).
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Figura 3. Via de sinalização da miostatina e activina no músculo esquelético.

A miostatina ou activina se liga ao receptor ActRIIB na membrana muscular, o que leva ao
recrutamento e ativação de ALK4 ou ALK5 causando fosforilação de Smad2 e Smad3 e o
recrutamento de Smad4 formando o complexo Smad. O complexo de Smad se transloca para o
núcleo e promove alterações de transcrição de genes, o que por fim resulta na perda de massa
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muscular. A ligação de miostatina/activina ao receptor reduz a atividade de AKT e AKT/Forkhead O
(FoxO). A FoxO inativada entra no núcleo para ativar a transcrição de genes ligados à hipotrofia
muscular, às E3 ligases, MuRF1 e atrogina-1, que promovem a ubiquitinação e degradação de
proteínas musculares pelo sistema proteassoma. Abreviaturas: SBE, Smad-binding element; Ub,
ubiquitina. O artigo que subsidiou e elaboração da figura foi: Han et al., 2013.

A ligação da miostatina ou a activina A causa dimerização nos seus receptores de
membrana, o que leva ao recrutamento e à ativação dos receptores do tipo I
transmembranares ALK4 e ALK5. Essa ação no receptor causa fosforilação de
Smad2 e Smad3 no citosol e subsequente recrutamento de Smad4 em um complexo
Smad2/3/4. Este complexo entra no núcleo e induz transcrição gênica, levando à
perda de massa muscular (HAN et al., 2013). Ocorre também supressão da
atividade da AKT levando à redução e acúmulo de FoxOs (FoxO1, FoxO3 e FoxO4).
FoxOs não fosforiladas são as formas ativas que regulam a transcrição do gene.
Quando a atividade de AKT é diminuída, os FoxOs são desfosforilados e podem
entrar no núcleo e ativar a transcrição de genes específicos que levam à hipotrofia
muscular, as E3 ligases atrogina-1 e MuRF1. Estas causam ubiquitinação e
subsequente degradação pelo proteassoma de proteínas musculares, incluindo as
contráteis (HAN et al., 2013).
A miostatina também pode regular a hipertrofia muscular atuando diretamente
nas células satélites. As células satélites quiescentes nas fibras musculares são
ativadas em resposta à lesão do músculo para dar origem a mioblastos (FRY et al.,
2013; MCCROSKERY et al., 2003). Quando há um estímulo hipertrófico, essas
células se proliferam e se fundem com uma fibra pré-existente ou também podem se
diferenciar em miotubos nascentes (FRY et al., 2013). A miostatina é um regulador
negativo da progressão do ciclo celular. Concentrações elevadas de miostatina em
células satélites bloqueiam a ativação e as mantêm quiescentes (MCCROSKERY et
al., 2003). Aumento da miostatina é detectado em estados de hipotrofia muscular.
Aumento transitório do mRNA de miostatina no músculo de roedores na hipotrofia
induzida pelo desuso de fibras de contração rápida foi observado (CARLSON;
BOOTH; GORDON, 1999). O breve aumento na expressão de miostatina após
quatro dias da indução do diabetes por estreptozotocina está associado à
severidade da perda de massa muscular, sendo revertido pelo tratamento com
insulina, retornando aos valores basais após 4 semanas (CHEN et al., 2009). Já
após 8 semanas, a expressão de miostatina não está elevada em animais diabéticos
induzidos por estreptozotocina (BARAZZONI et al., 2004). A expressão de mRNA da
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miostatina não está elevada no estado diabético crônico, indicando que outros
mecanismos estão envolvidos na sinalização que modula o trofismo muscular além
desta proteína (FORTES et al., 2015, 2017).
A folistatina é uma glicoproteína monomérica que foi isolada, inicialmente, do
fluído folicular ovariano. Esta tem a habilidade de suprimir a secreção do hormônio
folículo estimulante (FSH) in vitro (TORTORIELLO et al., 2001; UENO et al., 1987).
Sua principal ação é antagonizar a atividade de vários membros da família TGF-β,
incluindo a activina e a miostatina (GILSON et al., 2009; MINETTI et al., 2006;
SARTORELLI; FULCO, 2004) e possui grande capacidade de induzir hipertrofia do
músculo esquelético por diferentes vias de sinalização (GILSON et al., 2009;
HAIDET et al., 2008). A folistatina também interage diretamente com a miostatina,
bloqueando sua capacidade de inibir a hipertrofia muscular esquelética (AMTHOR et
al., 2004; BARBÉ et al., 2015). Camundongos knockout para miostatina foram
cruzados com portadores de um transgene de folistatina e, como resultante, houve
aumento de 4 vezes na massa muscular em comparação ao observado somente
com a falta da primeira (HAIDET et al., 2008; LEE, 2007). Outro mecanismo de
indução da hipertrofia por folistatina requer ativação do IGF-1 pela via da insulina
(PI3K/AKT/mTOR). É necessário a presença da insulina ou de IGF-I para que a
folistatina seja capaz de exercer

efeito anabólico sobre o musculo esquelético

(BARBÉ et al., 2015). Em animais deficientes de insulina, como naqueles tratados
com estreptozotocina, a folistatina, não é efetiva em estimular o crescimento
muscular (BARBÉ et al., 2015; KALISTA et al., 2012). A hipertrofia induzida pela
folistatina envolve ativação das proteínas Smad1/5 nos resíduos S463/465 e crosstalk desta com a via PI3K/AKT/mTOR (AMTHOR et al., 2002; WINBANKS et al.,
2013).
A hipertrofia induzida pela folistatina é caracterizada por aumento do
diâmetro das fibras e do conteúdo de DNA e proteínas miofibrilares contráteis
(BARBÉ et al., 2017). A quantidade de DNA do músculo esquelético é equivalente
ao número de mionúcleos, incluindo aqueles das células satélites que depende da
replicação das células quiescentes. Este fenômeno se confirma também pela
observação de aumento da expressão do proliferating cell nuclear antigen (PCNA),
essencial para a replicação celular, após superexpressão de folistatina (GILSON et
al., 2009). A ativação da via de sinalização Wnt canônica induz expressão de
folistatina em mioblastos e promove a fusão de mioblastos de maneira dependente
da folistatina (JONES et al., 2015). A via canônica de Wnt/β-catenina leva os
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mioblastos a se diferenciarem ativando seu programa miogênico e estimulando a
expressão de folistatina e miogenina (JONES et al., 2015). Esses mecanismos
podem estar envolvidos na hipertrofia muscular a longo prazo envolvendo ativação e
fusão de células satélites a fibras pré-existentes.

1.1.4 Wnt/β-Catenina
A via de sinalização Wnt é antiga evolutivamente e conservada. Regula
principalmente aspectos cruciais da especificação do destino, migração e polaridade
celulares e padronização neural e organogênese durante o desenvolvimento
embrionário (GIRARDI; LE GRAND, 2018; KOMIYA; HABAS, 2008).
A família de proteínas Wnt compreende um grupo de glicoproteínas
secretadas em vários processos biológicos. Cada Wnt se liga ao seu receptor
específico frizzled (Fzd), ativando a via de sinalização. Estes peptídeos ricos em
cisteína sofrem modificações químicas por reações de óxido redução ou por ligação
a ácidos graxos como por exemplo palmitoilação (HUELSKEN; BEHRENS, 2002;
KATOH; KATOH, 2007; VAN AMERONGEN; NUSSE, 2009; WODARZ; NUSSE,
1998). O primeiro gene da sinalização Wnt descoberto foi o Int-1 em 1982 (NUSSE;
VARMUS, 1982) e compreende pelo menos três vias diferentes. A primeira, referida
como canônica, contém a β-catenina, que ativa a transcrição de genes alvo no
núcleo da célula. A via não canônica envolve a proteína jun N-terminal kinase (JNK)
e rearranjos no citoesqueleto celular. E, a última via, também não canônica, é a
Wnt/Ca2+, que culmina na liberação do íon cálcio no citoplasma celular (HUELSKEN;
BEHRENS, 2002; HULSKEN; BEHRENS, 2000).
A via canônica promove ativação do receptor Fzd e seu co-receptor
lipoprotein receptor-related protein (LRP) pela ligação do Wnt levando ao
recrutamento de Dishevelled (Dsh) até a membrana celular para interagir com Fzd
(HUELSKEN; BEHRENS, 2002; KLAUS; BIRCHMEIER, 2008). A ligação do Wnt ao
seu receptor promove a estabilização da proteína β-catenina no citoplasma celular.
Assim, a β-catenina se estabiliza, migra para o núcleo da célula e forma um
complexo transcricional com os fatores de transcrição lymphoid enhancer factor
(LEF) e T-cell factor (TCF). Estes levam à ativação de genes alvos do Wnt (Figura 4)
(HUELSKEN; BEHRENS, 2002; KLAUS; BIRCHMEIER, 2008). Dentre esses genes,
estão o fator de transcrição Myogenic differentiation factor (MyoD). A expressão
aumentada deste

caracteriza o comprometimento das células para o programa

miogênico e o fator de transcrição Myogenic fator 5 (Myf5), que define o início e
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regula a miogênese no músculo esquelético do adulto (BENTZINGER; WANG;
RUDNICKI, 2012; COSSU; BORELLO, 1999; LACOUR et al., 2017; RIDGEWAY et
al., 2000). Caso não haja ligação de Wnt com o receptor, ocorre uma interação da
axina com LRP fosforilado e Dsh formando um polímero agregado ao receptor que
inativa o complexo, assim, a β-catenina é ubiquitinada e destinada a ser destruída
pelo sistema ubiquitina proteassoma.
A via não canônica promove organização assimétrica do citoesqueleto e
polarização coordenada de células epiteliais que ocorre com a ligação do Wnt ao
receptor Fzd independente do co-receptor LRP (GORDON; NUSSE, 2006;
HUELSKEN; BEHRENS, 2002; KOMIYA; HABAS, 2008). A via é então ativada por
meio de Dsh que recruta Dishevelled associated activator of morphogenesis 1
(Daam1) formando um dímero que ativa duas vias paralelas por meio de duas
GTPases Rho e Rho-associated kinase (ROCK). Estas, por fim, levam a
modificações e rearranjos do citoesqueleto

(HUELSKEN; BEHRENS, 2002;

KOMIYA; HABAS, 2008).
A via não canônica Wnt/Ca2+ leva à liberação de Cálcio do retículo
endoplasmático dependente de uma proteína G trimérica. Após ligação do Wnt em
Fzd, Dsh é recrutado e junto com a proteína G ativam a fosfolipase C (PLC) e
subsequentemente o inositol trifosfato (IP3) culminando na liberação de Cálcio. Com
o aumento deste íon, a calcineurina é ativada desfosforilando o fator de transcrição
nuclear factor of activated T-cells (NFAT) promovendo destinos de células ventrais
(no tubo neural) e como um modulador crítico das vias de polaridade celular planar e
perpendicular (a divisão planar é a divisão em paralelo das células e a divisão
perpendicular acontece na orientação apicobasal, normalmente uma divisão
assimétrica) (HUELSKEN; BEHRENS, 2002; KOMIYA; HABAS, 2008).
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Figura 4. Representação esquemática das vias do Wnt canônica, não canônica e
Wnt/Ca2+.

Abreviaturas: MEC – matrix extracelular; Myc – myelocytomatosis oncogene; Nkd – naked cuticle;
Ubx – Ultrabithorax; En-2 – Engrailed 2; PPAR δ – peroxisome proliferator activated receptor gamma;
Xbra – Xenopus homologue of Brachyury; ID2 – inhibitor of DNA binding 2; Xnr3 – Xenopus nodalrelated 3; MMP7 – matrix metallopeptidase 7; TCF-1 – T-Cell-Specific Transcription Factor 1; CKIα –
Casein kinase 1 alpha; GSK3β – Glycogen synthase kinase-3β; APC – Adenomatous polyposis coli;
CBP – cAMP response element-binding protein; HDAC – Histone deacetylases. O artigo que
subsidiou e elaboração da figura foi: Huelsken e Behrens, 2002.

A β-catenina é ativada durante a sobrecarga do músculo esquelético, pois
aumenta as frações citoplasmática e nuclear desta quando o músculo é submetido à
sobrecarga funcional por meio de sinalização Wnt. A ativação de β-catenina induzida
por Wnt foi associada com aumento da expressão de muitos componentes de
sinalização da via do Wnt, incluindo Fzd1, Dsh (ARMSTRONG; ESSER, 2005;
ROCHAT et al., 2004). Além da hipertrofia, a sinalização do Wnt no músculo
esquelético regula a miogênese no reparo tecidual, fibrose e a sinapse
neuromuscular (CISTERNAS et al., 2013; RUDNICKI; WILLIAMS, 2015). A ligação
de Wnt7a ao seu receptor Fzd7 ativa diretamente a via PI3K-AKT-mTOR induzindo
hipertrofia miofibrilar. O complexo receptor Fzd7 associa-se a proteína Gαs e PI3K e
estes componentes são necessários para Wnt7a ativar a via PI3K-AKT-mTOR em
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miotubos, o que levou a descoberta de uma via alternativa do Wnt, a
Fzd7/PI3K/AKT/mTOR (VON MALTZAHN; BENTZINGER; RUDNICKI, 2012). Além
disso, o Wnt7a regula a proliferação de células satélites musculares (GRAND et al.,
2009). Wnt7a estimula a expansão simétrica de células satélites, mas não afeta o
crescimento nem a diferenciação de mioblastos (GRAND et al., 2009).

2. HIPÓTESE

A hipótese do presente estudo é de que vias de sinalização específicas são
ativadas durante a sobrecarga funcional sobre o músculo esquelético na condição
de diabetes mellitus tipo 1 para garantir que ocorra hipertrofia.
3. OBJETIVO

O objetivo do estudo foi o de avaliar o efeito da ablação do músculo tibial
anterior e tenotomia do músculo gastrocnêmio e consequente sobrecarga sobre os
músculos sóleo e EDL concomitante ao estabelecimento do estado diabético em
ratos. As seguintes vias de sinalização foram estudadas: PI3K-AKT-mTOR,
mecanotransdução, miostatina e folistatina e Wnt/β-catenina.

4. JUSTIFICATIVA
O estado diabético compromete a massa e a função do músculo esquelético e causa
miopatia atrófica (D’SOUZA et al., 2013). A regulação da massa muscular é fator
importante na regulação do metabolismo da glicose e manutenção da glicemia
(DEFRONZO et al., 1981a, 1981b). A fraqueza muscular e dificuldade de locomoção
de pacientes diabéticos incapacitam-nos para as atividades físicas rotineiras, como
caminhar e subir escadas (ANDERSEN, 2012). A diminuição da mobilidade também
está associada com a alta incidência de comorbidades e mortalidade de pacientes
diabéticos (PAHOR et al., 2014). Portanto, a melhora do trofismo do músculo
esquelético (D'SOUZA et al., 2013) preserva a capacidade dos pacientes diabéticos
para atividades físicas, melhorando sua condição clínica.
Há evidências de que a ausência de insulina não prejudica a resposta
hipertrófica muscular esquelética induzida por sobrecarga funcional ou exercício
resistido em animais diabéticos do tipo 1 (FARRELL et al., 1999b; FORTES et al.,
2015; GOLDBERG, 1968a). O treinamento físico pode diminuir a degradação de
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proteínas induzida pelo quadro de diabetes. Farrell e colaboradores (1999)
reportaram indução de hipertrofia muscular esquelética em animais diabéticos pela
prática de exercícios resistidos (FARRELL et al., 1999). Conforme os pesquisadores,
a resposta hipertrófica no diabético é desencadeada por ativação compensatória da
via de sinalização do IGF (Insulin-like growth factor). No entanto, os mecanismos
envolvidos ainda não estão elucidados. A compreensão dos mecanismos que
asseguram a resposta hipertrófica no estado de hiperglicemia e hipoinsulinemia
contribuirá para o desenvolvimento de estratégias de preservação da massa
muscular no paciente diabético.
Foi verificado previamente que a hipertrofia do músculo esquelético induzida
por sobrecarga ocorre na mesma magnitude que em controles nos ratos diabéticos
induzidos por estreptozotocina (FORTES et al., 2015). Este estudo foi desenvolvido
em animais com a hiperglicemia do estado diabético já estabelecida, portanto,
crônico, por um período de 30 dias. No presente estudo foi avaliado o efeito da
hipertrofia por sobrecarga concomitante ao início do estado diabético em ratos.
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5. PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Figura 5 – Desenho experimental
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Os animais controles foram injetados com tampão citrato. STZ = estreptozotocina
A: Indução de diabetes por injeção i.v. de estreptozotocina (65 mg/kg de massa corporal). Após a
cirurgia, os animais foram submetidos à sobrecarga funcional por 30 dias e então foram coletados os
músculos sóleo e EDL para análise da massa muscular e diâmetro das fibras. Outro grupo de animais
foi utilizado para avaliação da função contrátil (força máxima e resistência à fadiga).
B: Indução do diabetes semelhante ao do tipo I por injeção i.v. de estreptozotocina (65 mg/kg de
massa corporal). Após a cirurgia, os animais foram submetidos à sobrecarga funcional por 7 dias e
então foram coletados os músculos sóleo e EDL para análise dos conteúdos de AKT, rpS6, 4EBP-1 e
AMPK totais e fosforiladas e MuRF-1 e atrogina-1 e análise dos conteúdos de mRNA dos genes FAK
(Focal Adhesion Kinase), Wnt7a, Axina, miostatina, folistatina, IGF-1.

6. MATERIAIS E MÉTODOS
6.1 Animais
Ratos Wistar de 3 semanas de idade foram obtidos do Biotério Central do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os procedimentos
experimentais nos animais foram iniciados quando os animais atingiram um peso
mínimo de 200±50 g. Os procedimentos realizados neste estudo foram aprovados
pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo (n° 23 na fl. 16 do livro 03).

6.2 Indução ao diabetes mellitus semelhante ao do tipo I
Para indução do diabetes mellitus, os animais receberam uma única injeção
intravenosa de estreptozotocina (65 mg/kg de massa corpórea i.v. caudal) dissolvida
em tampão citrato, pH 4,2. Animais controle receberam volume equivalente de
tampão citrato pela mesma via. A glicemia foi determinada em um monitor de glicose
(Roche Diagnostics Corporation, IN, EUA), utilizando-se amostras de sangue obtidas
da extremidade da cauda dos animais. Foram utilizados somente animais com
glicemia superior a 400 mg/dL (22,2 mM).

6.3 Cirurgia de ablação sinergista do músculo tibial e tenotomia do músculo
gastrocnêmio
Na tenotomia do gastrocnêmio, uma incisão longitudinal foi realizada na pata
traseira esquerda estando o animal sob anestesia (quetamina e xilazina, 200mg/kg e
100 mg/kg de massa corpórea, por via i.p., respectivamente), expondo o músculo a
ser removido. Os tendões proximal e distal foram então isolados para a excisão do
distal sem comprometimento do nervo, suprimento de sangue e outros músculos. O
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músculo gastrocnêmio não foi removido para não afetar a volemia, massa corporal
total e função da pata a ser analisada. A pele foi então suturada e o corte coberto
com solução contendo iodo (povidine) para prevenir contaminação. Na pata direita
foi realizada simulação (sham) do procedimento cirúrgico (BODINE; BAAR, 2012;
FORTES et al., 2015; GUTH; YELLIN, 1971; JAMES, 1976; ROY et al., 1982).
Na ablação do tibial anterior, os mesmos procedimentos operacionais foram
aplicados, exceto que a incisão foi realizada na porção anterior da pata traseira
esquerda expondo o músculo tibial anterior. Simulação (sham) do procedimento
cirúrgico foi realizada na pata direita. Imediatamente após a cirurgia, os animais
foram injetados com gentamicina (40 mg/kg i.p) (ARMSTRONG et al., 1979;
BALDWIN et al., 1982; BODINE; BAAR, 2012; DEGENS; TUREK; BINKHORST,
1993; FORTES et al., 2016).
O modelo de sobrecarga funcional é utilizado há bastante tempo (BODINE;
BAAR, 2012; GOLDBERG, 1968b). Este modelo experimental utilizado para induzir a
hipertrofia muscular esquelética proporciona resposta satisfatória para análise em
um curto período de tempo após intervenção cirúrgica (ALWAY et al., 2005). A
sobrecarga compensatória é alcançada por inativação da musculatura sinergista,
enquanto o músculo que permanece no animal é sobrecarregado durante a
locomoção (SAKUMA et al., 1998). Os músculos sinergistas podem ser inativados ou
por tenotomia, ablação ou desnervação. Na tenotomia, não se faz remoção da
musculatura, somente o tendão distal dos músculos sinergistas é seccionado, por
consequência ocorre sobrecarga no músculo remanescente, o que não afeta a
locomoção nem a volemia do animal. A tenotomia é utilizada principalmente para o
estudo dos músculos plantar e sóleo (GOLDBERG, 1968b; PEHME et al., 2004).
A ablação sinergista é caracterizada pela remoção do músculo sinergista,
mantendo no animal somente o músculo alvo de estudo (ARMSTRONG et al., 1979;
GUTH; YELLIN, 1971; JAMES, 1976). A ablação dos músculos gastrocnêmio e sóleo
sobrecarrega o músculo plantar (GUTH; YELLIN, 1971; JACKSON et al., 2012; ROY
et al., 1982) e a ablação do músculo tibial anterior promove sobrecarga sobre o
músculo EDL (HAMILTON et al., 2010; JAMES, 1976). Nesses modelos, a pata
contralateral serve como controle interno (ALWAY et al., 2005).
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6.4 Western blotting de AKT, rpS6, AMPK e 4EBP-1 totais e fosforiladas, MuRF-1 e
atrogina-1

Os músculos EDL e sóleo foram retirados após 7 dias da indução de
hipertrofia. O tecido foi homogeneizado em solução tampão para extração de
proteínas contendo ácido diaminoetanotetraacético (EDTA) 10 mM, Tris-Base 100
mM, pirofosfato de sódio 10 mM, fluoreto de sódio 100 mM, ortovanadato de sódio
10 mM, PMSF (fenilmetilsulfonilfluoreto) 2 mM e aprotinina 0,01 mg/mL. O conteúdo
total de proteínas do sobrenadante de cada amostra foi estimado conforme descrito
anteriormente (BRADFORD, 1976). Quantidades iguais (30 g) de proteína das
amostras foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida-dodecil sulfato
de sódio (SDS-PAGE - sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)
como previamente descrito (SHAPIRO et al., 1967). Em seguida foram transferidas
para membrana de nitrocelulose (TOWBIN et al., 1979). As membranas foram
expostas durante períodos variados de tempo utilizando o fotodocumentador de
quimioluminescência Amersham Imager 600UV (Amersham Biosciences, Little
Chalfont, RU). As bandas contendo as proteínas estudadas foram quantificadas por
análise de densitometria óptica utilizando o software de domínio público Image J
(http://rsbweb.nih.gov/ij/) e normalizadas pelo controle interno de proteína da
amostra (utilizando o corante Ponceau) (FERGUSON et al., 2005; FORTES et al.,
2016). As quantidades de proteínas das membranas foram normalizadas utilizando
um pool de 12 amostras contendo volumes iguais de 3 amostras dos quatro grupos.
Os resultados também foram normalizados pela média de unidade arbitrária do
grupo controle em sua pata contralateral que não sofreu hipertrofia, o que foi
considerado como 1 para cada gel. Procedimento similar foi utilizado em estudos
anteriores do grupo (FORTES et al., 2015, 2016, PINHEIRO et al., 2010, 2011).
Os anticorpos primários utilizados formam: p-AKT em Ser 473 (9271), AKT (9272), prpS6 em Ser 240/244 (5364), rpS6 (2217), p-4E-BP1 em Thr 37/46 (2855), 4E-BP1
(9644), p-AMPK-alpha em Thr 172 (2535), AMPK-alpha (2532) da Cell Signaling
Technology (Danvers, MA, EUA) e atrogina-1 (AP2041) e MuRF-1 (MP3401) da
ECM Biosciences (Versailles, KY, EUA). O anticorpo secundário utilizado foi HRPconjugated antibody anti-rabbit (Millipore, Temecula, CA, EUA).
As proteínas normalmente utilizadas como controle constitutivo sofrem
variação de expressão neste modelo experimental (FERGUSON et al., 2005;
FORTES et al., 2016). Foi realizado um estudo com cinco diferentes proteínas
constitutivas (GAPDH, β-actina, α-tubulina, γ-tubulina e α-actinina) para elucidar se
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no modelo de hipertrofia induzida por sobrecarga funcional e no diabetes ocorre
modulação e encontrou-se variação significativa em todas as proteínas constitutivas
avaliadas (FORTES et al., 2016).
É comum avaliar pelo menos uma proteína constitutiva na análise por western
blotting, porque se acredita que algumas enzimas metabólicas ou estruturais não
alteram sua concentração em tratamentos diferentes (EATON et al., 2013;
FERGUSON et al., 2005; WELINDER; EKBLAD, 2011). As proteínas mais
comumente utilizadas são actina, tubulina e gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase
(GAPDH) (EATON et al., 2013; GARCÍA-PRAT et al., 2016; HAMILTON et al., 2014;
RIVERO-GUTIÉRREZ et al., 2014; WELINDER; EKBLAD, 2011). Sabe-se que várias
proteínas constitutivas variam significativamente entre as células, tecidos e
diferentes condições experimentais (FERGUSON et al., 2005; FORTES et al., 2016).
A utilização de proteínas constitutivas deve ser cuidadosamente escolhida em
relação aos tipos de células ou tecidos, o tratamento ou estado da doença, e em
nenhuma circunstância deverão ter o sinal saturado (FERGUSON et al., 2005;
GHOSH; GILDA; GOMES, 2014). Para resolver este problema, o desenvolvimento
de alternativas recentemente foi criada, por exemplo Ponceau S e Stain-Free
Tecnologia (GILDA; GOMES, 2013, 2015; ROMERO-CALVO et al., 2010; ZENG et
al., 2013). Ponceau S é uma técnica de coloração que envolve a preparação de uma
solução corante de vermelho Ponceau e ácido acético e incubar a membrana de
modo que as faixas de proteína e as bandas ficam claramente visíveis após uma
breve lavagem com água destilada, a membrana se torna incolor (NAKAMURA et al.,
1985; ROMERO-CALVO et al., 2010). Postula-se que a utilização de uma única
proteína constitutiva como controle de carregamento é inadequada para normalizar
os resultados das análises por western blot (GILDA; GOMES, 2015). Isso não
significa que as proteínas constitutivas não podem ser usadas como controles de
carregamento, mas que a sua utilização deve ser abordada com cautela (EATON et
al., 2013). Nos modelos utilizando o diabetes induzido por STZ e a hipertrofia do
músculo esquelético, concluímos que o Ponceau S é um método mais preciso para a
quantificação de proteína constitutivas quando comparadas com as proteínas
constitutivas testadas (FORTES et al., 2016). A coloração por Ponceau S é rápida,
de baixo custo e não tóxica e a ligação é totalmente reversível em poucos minutos
(ROMERO-CALVO et al., 2010).
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6.5 Extração e quantificação de RNA total, síntese de cDNA e reação em cadeia da
polimerase em tempo real (RT-PCR) de FAK, AKT, mTOR, β-catenina, MuRF-1 e atrogina-1,
MG53, IGF-1, MGF, miostatina, Folistatina, Wnt7a, axina2

Os músculos sóleo e EDL foram isolados e o RNA total foi extraído utilizandose o kit RNeasy (Qiagen, Hilden, Alemanha), conforme instruções do fabricante. A
concentração de RNA foi estimada por densidade óptica em 260 nm (cada unidade
de leitura corresponde a 40 μg/mL de RNA), utilizando-se o espectrofotômetro
NanoDrop (Thermo Scientific, Wilmington, Delaware, EUA). O grau de pureza do
RNA foi determinado pela razão de absorbância nos comprimentos de onda de
260/280 nm (A260/A280) onde uma razão entre 1,8 e 2 indica grau aceitável de
pureza. Foram utilizados 2 μg de RNA para transcrição reversa e síntese do cDNA,
utilizando primers oligo-dT e o kit de transcriptase reversa M-MLV (Invitrogen/Life
Technologies, Carlsbad, Califórnia, EUA) de acordo com as especificações do
fabricante. A reação de transcrição reversa foi realizada na ordem: 70 °C por 10
minutos, 37 °C por 60 minutos e 95 °C por 10 minutos. Para amplificação das
sequências de interesse do cDNA foram usados 2 μL de cDNA, 5 μL de SYBR
Green (Invitrogen/Life Technologies), 1 μL (10 μM) de cada primer sense e antisense do gene-alvo e 1 μL de água milli-Q autoclavada. A RT-PCR foi realizada com
as seguintes etapas: 50 °C por 2 minutos (ativação da enzima), 95 °C por 10
minutos (desnaturação) e 45 ciclos de três fases – a primeira a 95 °C por 20
segundos (desnaturação), a segunda a 58 °C por 30 segundos (anelamento) e a
terceira a 72 °C por 30 segundos (extensão). A análise da fluorescência proveniente
do SYBR Green, conforme amplificação específica da sequência de interesse, foi
realizada no detector Rotor-Gene Q (Qiagen, Hilden, Alemanha). O cycle threshold
(CT), ciclo no qual a sequência de interesse foi amplificada o suficiente para gerar
fluorescência distinguível daquela de fundo, foi avaliado em duplicata para cada
amostra. A subtração do CT do gene de interesse do CT do gene de referência ou
housekeeping apresenta como resultado a variação de CT (ΔCT). As amostras
avaliadas serão normalizadas pela média de ΔCT dos animais controle (ΔCT
amostra – média ΔCT controle), obtendo-se o valor de ΔΔCT. A expressão relativa
dos genes de interesse, em unidades arbitrárias, foi calculada pela fórmula 2-ΔΔCT. O
gene

de

referência

inicialmente

escolhido

foi

o

Hypoxanthine

Phosphoribosyltransferase 1 (HPRT1). Os primers utilizados para a avaliação da
expressão de mRNA estão listados na tabela 1 e foram desenhados com a
ferramenta PRIMER BLAST em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/.
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Tabela 1 – Primers utilizados para avaliação da expressão de mRNA por RTPCR

Abreviaturas: FAK – Focal Adhesion Kinase; AKT1 – Protein Kinase B; mTOR – Mammalian
target of rapamicin; MuRF-1 – Muscle RING-Finger protein-1; MG53 – Mitsugumin 53; IGF-1
– Insulin-like growth factor 1; MGF – Mechano growth factor; Wnt 7a – Wingless-Type MMTV
Integration Site Family, Member 7A; HPRT1 – Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1.

6.6 Análise gravimétrica dos músculos sóleo e EDL
Os músculos sóleo e EDL retirados em 7 e 30 dias após a indução da
hipertrofia tiveram as massas úmidas determinadas em balança de precisão. Em
seguida, foram colocados em estufa aquecida, durante 72 horas, a 37 ºC, para
evaporação do conteúdo de água. Após esse período, a massa seca foi
determinada.

6.7 Teste das forças tetânica e isotônica, absoluta e específica
O protocolo de estimulação elétrica foi adaptado de Wojtaszewski et al. (1996)
e Silveira et al. (2007) e realizado conforme Fortes et al. (2015). Após 30 dias de
sobrecarga, os animais foram submetidos ao teste avaliação da função muscular. Os
ratos foram anestesiados com quetamina e xilazina (quetamina e xilazina, 200 mg/kg
e 100 mg/kg de massa corpórea, por via i.p.) e a pele da pata foi removida. Uma
incisão foi realizada na região proximal e lateral da coxa. Em seguida, o nervo ciático
foi localizado e um eletrodo de platina foi acoplado neste conforme descrito
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anteriormente (FORTES et al., 2015; PINHEIRO; VITZEL; CURI, 2012). A aquisição
dos dados foi realizada com o auxílio do software AqDados® (LYNX - Tecnologia
Eletrônica Ltda., São Paulo, Brasil). O estímulo para produção de contrações
tetânicas (máximas) consistiu de um pulso de 500 µs de duração e frequência de
100 Hz. A voltagem foi ajustada para induzir produção de força máxima. Foi
realizada uma série de 10 contrações tetânicas. A força isotônica máxima
desenvolvida foi determinada por amplitude dos abalos musculares obtidos com
frequência de estimulação de 1Hz e pulso de 500 µs de duração. A resistência à
fadiga foi avaliada pela queda da força ao longo de 10 contrações tetânicas
sucessivas. Os dados foram analisados com o auxílio do programa AqAnalysis®
(LYNX - Tecnologia Eletrônica Ltda., São Paulo, Brasil). Após o teste, os animais
foram imediatamente eutanasiados por decapitação.

6.8 Análise das propriedades contráteis dos músculos EDL e sóleo
Uma série de dez contrações foi realizada e usada para determinar a força
isotônica absoluta máxima, o tempo de contração (TTP – time to peak – tempo entre
o início do desenvolvimento de força até a tensão máxima durante a contração) e o
tempo de relaxamento (HRT – half relaxation time – tempo entre a tensão máxima e
a redução de 50% da força durante o relaxamento e LRT - late relaxation time –
tempo entre a tensão a 50% da força até 25% durante o relaxamento muscular) e a
taxa de desenvolvimento de força (RFD – rate of force development - força gerada
por unidade de tempo durante a contração muscular).
Foi realizada uma série de dez contrações tetânicas. A primeira contração
teve duração de dez segundos e foi utilizada para avaliação da força tetânica
absoluta máxima. As nove contrações subsequentes tiveram duração de 1 segundo
cada e foram realizadas em intervalos de dez segundos entre elas. Estas contrações
foram utilizadas para estimar a queda relativa de força em comparação à força
tetânica máxima inicial. As forças isotônica e tetânica específicas foram obtidas por
normalização da força absoluta pela massa seca do músculo.

6.9 Análise histológica
A preparação das lâminas foi realizada a partir de cortes seriados na
porção central dos músculos sóleo e EDL dos animais após 30 dias de sobrecarga
funcional. Após a coleta, os músculos foram emblocados em OCT (Optimal Cutting
Temperature – OCT, 4583, Sakura Finetek, Inc., Torrance, CA, EUA) e mantidos em
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nitrogênio líquido. Os cortes foram realizados transversalmente ao músculo (10 µm),
utilizando criostato (Leica CM 3050, Wetzlar, Alemanha). As lâminas foram coradas
com hematoxilina e eosina (HE) para análise da área transversa das fibras
musculares. Para a determinação das áreas das fibras musculares, imagens foram
obtidas em aumento de dez vezes, utilizando microscópio óptico (Nikon Eclipse
E1000, Fukuoka, Japão) e uma câmera acoplada a este (Nikon DXM 1200, Melville,
EUA). Foram obtidas cinco imagens por músculo e estas foram analisadas utilizando
o programa AxionVision® (version 4.8.1.0, Carl Zeiss Imaging Solutions). Foram
mensuradas as áreas de 30 fibras musculares em cada imagem, totalizando 150
fibras por músculo (BODINE; BAAR, 2012; MARZUCA‐NASSR et al., 2016).

6.10 Análise estatística
Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média
(EPM) e foram analisados pelo teste t de Student (para comparação entre dois
grupos) ou por análise de variância (ANOVA two-way) somente ou seguida pelo pósteste de Bonferroni (para comparação entre três ou mais grupos). As diferenças
entre os resultados foram consideradas significativas para valores de p < 0,05. Para
a avaliação da área de secção transversa (CSA) dos músculos, utilizou-se o teste de
normalidade de Anderson–Darling. As diferenças foram consideradas significativas
quando não foi encontrada sobreposição entre o intervalo de confiança de 95% da
média, pois os dados apresentaram distribuição normal (FORTES et al., 2015;
PINHEIRO et al., 2011).

7. RESULTADOS

7.1 Caracterização do estado diabético
A massa corporal dos animais controles aumentou gradativamente
(63%) enquanto nos animais diabéticos permaneceu quase inalterada (aumento de
11%) em 30 dias (Figura 6A). A glicemia permaneceu inalterada nos controles
enquanto nos diabéticos aumentou em 17% ao longo de 30 dias (Figura 6B), sendo
3,9 vezes mais elevada do que no grupo controle, 72h após a indução de diabetes,
confirmando o estabelecimento do estado hiperglicêmico.
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Figura 6 – Massa corporal e glicemia dos animais durante 4 semanas.
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(A) Evolução ponderal e (B) glicêmica dos animais controles e diabéticos ao longo de 4 semanas. Os
valores estão apresentados como média ± EPM de no mínimo 13 animais. ***p<0,001, pelo teste de
ANOVA Two-way de medidas repetidas seguido do pós-teste de Bonferroni.

7.2 Resultados obtidos após 30 dias de sobrecarga funcional
Há evidências experimentais de que após 30 dias de sobrecarga é observada
resposta trófica máxima nos músculos esqueléticos (ARMSTRONG; IANUZZO,
1977; FARRELL et al., 1999; KATTA et al., 2010). A análise realizada 30 dias após
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indução de sobrecarga possibilitou investigar a correlação da ativação da sinalização
celular com a hipertrofia muscular e a recuperação da atividade contrátil e função
dos músculos sóleo e EDL.

7.3 Análise gravimétrica dos músculos EDL e sóleo
Após 30 dias de sobrecarga funcional por ablação do músculo tibial
anterior, observou-se resposta hipertrófica significativa no músculo EDL. Nos
animais controles, houve aumento de cerca de 25% da massa úmida absoluta e da
massa úmida normalizada pelo comprimento da tíbia. Nos animais diabéticos, houve
aumento de cerca de 38% e 33% da massa úmida absoluta e da massa úmida
normalizada pelo comprimento da tíbia, respectivamente (Figura 7). Nos animais
controles, houve aumento de 25% e 26% da massa seca absoluta e da massa seca
normalizada pelo comprimento da tíbia. Nos animais diabéticos, houve aumento de
31% e 37% da massa seca absoluta e da massa seca normalizada pelo
comprimento da tíbia, respectivamente (Figura 7). A hipertrofia foi semelhante nos
animais diabéticos e controles conforme percentuais de aumento que não foram
diferentes entre si. A responsividade à hipertrofia, representada pela média da razão
de aumento, também não foi diferente entre os grupos.
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Figura 7 – Massas úmida e seca, absoluta e normalizada pelo comprimento da tíbia,
e razão de aumento na hipertrofia após 30 dias de sobrecarga do músculo EDL.

(A) Massa úmida normalizada pelo comprimento da tíbia do músculo EDL após 30 dias de
sobrecarga funcional. (B) Massa seca normalizada pelo comprimento da tíbia do músculo EDL após
30 dias de sobrecarga funcional. (C) Razão de aumento da massa seca. (D) Massa úmida absoluta
do músculo EDL após 30 dias de sobrecarga funcional. (E) Massa seca absoluta do músculo EDL
após 30 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ± EPM de no
mínimo 6 animais.

**p<0,01; ***p<0,001, pelo teste ANOVA Two-way seguido do pós-teste de

Bonferroni. CL = pata contralateral, H = pata hipertrofiada, CTRL = grupo controle, DM = grupo
diabético.

Após 30 dias de sobrecarga funcional, o músculo sóleo apresentou
resposta hipertrófica significativa. A hipertrofia do músculo sóleo foi semelhante nos
animais diabéticos e controles. Observou-se aumento de 38% da massa úmida
absoluta e da massa úmida normalizada pelo comprimento da tíbia no grupo
controle. No grupo diabético, houve incremento de 42% e 48% da massa úmida
absoluta e da massa úmida normalizada pelo comprimento da tíbia, respectivamente
(Figura 8). Nos animais controles, 28% da massa seca absoluta e da massa seca
normalizada pelo comprimento da tíbia aumentaram com a hipertrofia. Nos animais
diabéticos, houve aumento de cerca de 45% da massa seca absoluta e da massa
seca normalizada pelo comprimento da tíbia (Figura 8). A responsividade à
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hipertrofia, representada pela razão de aumento, mostra ganho similar de massa
muscular no músculo sóleo (Figura 8).
Figura 8 – Massa úmida e seca absoluta e normalizada pelo comprimento da tíbia e
razão de aumento na hipertrofia após 30 dias de sobrecarga do músculo sóleo.

(A) Massa úmida normalizada pelo comprimento da tíbia do músculo sóleo após 30 dias de
sobrecarga funcional. (B) Massa seca normalizada pelo comprimento da tíbia do músculo sóleo após
30 dias de sobrecarga funcional. (C) Razão de aumento da massa seca. (D) Massa úmida absoluta
do músculo EDL após 30 dias de sobrecarga funcional. (E) Massa seca absoluta do músculo EDL
após 30 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ± EPM de no
mínimo 8 animais. *p<o,05; **p<0,01; ***p<0,001, pelo teste ANOVA Two-way seguido do pós-teste
de Bonferroni. CL = pata contralateral, H = pata hipertrofiada.

7.4 Análise da força muscular e propriedades contráteis
Após 30 dias de sobrecarga, as forças tetânica absoluta e relativa do
músculo EDL hipertrofiado foram diferentes entre os animais diabéticos e controles.
A força tetânica absoluta aumentou em 49% nos animais controle e em 102% nos
diabéticos (Figura 9A). A hipertrofia causou efeito significativo sobre a força
específica (aumento de 91%), normalizada pela massa seca do músculo, nos
animais diabéticos, mas não houve diferença nos animais controles. O aumento da
força específica do músculo hipertrofiado em relação ao contralateral não foi
diferente entre os grupos. A força isotônica absoluta no músculo EDL aumentou nos
grupos controle e diabético em 79% e 114%, respectivamente (Figura 9C). O grupo
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diabético apresentou força isotônica específica do músculo EDL mais elevada (67%)
quando comparada ao controle que não teve aumento significativo (Figuras 6D).
Figura 9 – Análise das forças tetânica e isotônica, absolutas e específicas, do
músculo EDL após 30 dias de sobrecarga nos grupos controle e diabético.
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(A) Força tetânica absoluta do músculo EDL após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias. (B) Força
tetânica relativa do músculo EDL após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias. (C) Força isotônica
absoluta do músculo EDL após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias. (D) Força isotônica relativa do
músculo EDL após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias. Os valores estão apresentados como
média ± EPM de pelo menos 5 animais. *p<0,05; ***p<0,001, por ANOVA Two-way seguido do pósteste de Bonferroni. CL = pata contralateral, H = pata hipertrofiada.

No músculo EDL, os grupos controle e diabético não apresentaram alteração
no tempo de contração, indicado por TTP (Tabela 2). Também não apresentaram
alteração no tempo de relaxamento muscular, indicado por HRT. Entretanto, o
músculo EDL dos ratos diabéticos apresentou diminuição no LRT em 82% no
músculo contralateral e de 28% no hipertrofiado, quando comparado ao controle
(Tabela 2). A taxa de desenvolvimento de força, caracterizada por RFD, foi maior
nos músculos hipertrofiados. Nos controles, houve aumento de 43% em relação ao
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contralateral enquanto que no grupo diabético esse aumento foi de 59% no músculo
EDL hipertrofiado.
Tabela 2 – Parâmetros contráteis do músculo EDL após 30 dias de sobrecarga nos
animais controles e diabéticos.
Parâmetros Contráteis
EDL

Controle

Diabético

Contralateral Hipertrofiado Contralateral Hipertrofiado

TTP (ms)

22,85 ± 1,8

20 ± 0,0

24,0 ± 2,4

21,6 ± 1,6

HRT (ms)

20,3 ± 2,1

21,47 ± 1,7

17,3 ± 3,0

16,1 ± 1,6

LRT (ms)

13,9 ± 2,3

10,9 ± 0,7

7,6 ± 0,8*

8,5 ± 0,8

22,9 ± 8,3

56,5 ± 11,1

RFD (mN/ms)

41,1 ± 10,5

72,4 ± 10,9

##

Os valores estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 5 animais. Os resultados foram
significantes para LRT entre diabéticos vs controles considerando os músculos hipertrofiado e
contralateral. Os resultados foram significantes para RFD entre os músculos dos grupos diabético e
controle hipertrofiados vs os músculos dos grupos diabético e controle contralaterais. *p<0,05 para
CTRL-CL vs DM-CL, indicados somente por ANOVA Two-way;

p<0,01 para CTRL-CL ⁄ DM-CL vs

##

CTRL-H ⁄ DM-H, indicados somente por ANOVA Two-way. TTP – time to peak; HRT – half relaxation
time; LRT - late relaxation time; RFD – rate of force development.

Após 30 dias de sobrecarga, o aumento da força tetânica absoluta do
músculo sóleo hipertrofiado foi diferente do contralaterais nos dois grupos. A força
tetânica absoluta aumentou em 77% nos animais controle e em 43% nos diabéticos
(Figura 10A). O aumento da força tetânica específica do músculo sóleo hipertrofiado
em relação ao contralateral não foi diferente entre os grupos. A força isotônica
absoluta do músculo sóleo aumentou nos grupos controle e diabético em 31% e
35%, respectivamente (Figura 10C). O aumento da força isotônica específica do
músculo sóleo hipertrofiado em relação ao contralateral não foi diferente entre os
grupos.
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Figura 10 – Análise das forças tetânica e isotônica, absoluta e específica, do
músculo sóleo após 30 dias de sobrecarga nos grupos controle e diabético.
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(A) Força tetânica absoluta do músculo sóleo após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias. (B) Força
tetânica relativa do músculo sóleo após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias. (C) Força isotônica
absoluta do músculo EDL após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias. (D) Força isotônica relativa do
músculo EDL após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias. Os valores estão apresentados como
média ± EPM de pelo menos 5 animais. *p<0,05; analisado por ANOVA Two-way seguido do pósteste de Bonferroni em A. Em C, ##p<0,01 para CTRL vs DM analisado por ANOVA Two-way e
*p<0,05 para CTRL-CL ⁄ DM-CL vs CTRL-H ⁄ DM-H analisado por ANOVA Two-way. CL = pata
contralateral, H = pata hipertrofiada. # p<0,05 = Grupo controle VS Grupo diabético analisado por
ANOVA Two-way.

No músculo sóleo, os grupos controle e diabético não apresentaram alteração
no TTP (Tabela 3). Também não apresentaram alteração no HRT. Entretanto, o
músculo sóleo de ratos controles apresentaram diminuição de 56% no LRT quando
sofreu hipertrofia (Tabela 3). A taxa de desenvolvimento de força foi menor no grupo
diabético, tanto nos músculos controle quanto nos hipertrofiados.
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Tabela 3 – Parâmetros contráteis do músculo sóleo após 30 dias de sobrecarga nos
animais controles e diabéticos.
Parâmetros Contráteis

Controle

Sóleo

Diabético

Contralateral Hipertrofiado Contralateral Hipertrofiado

TTP (ms)

20 ± 0,0

25 ± 2,2

21,7 ± 1,7

21,7 ± 1,7

HRT (ms)

5,8 ± 1,1

5,0 ± 1,1

6,3 ± 1,5

4,5 ± 1,0

LRT (ms)

7,9 ± 0,5

3,5 ± 0,6*

6,0 ± 1,4

4,9 ± 1,4

RFD (mN/ms)

63,1 ± 9,2

74,4 ± 7,3

45,2 ± 5,9

54,6 ± 7,7§

Os valores estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 5 animais. Os resultados foram
significativos para LRT entre diabéticos vs controles considerando os músculos hipertrofiado e
contralateral. Os resultados foram significativos para RFD entre os músculos dos grupos diabético e
controle hipertrofiados vs os músculos dos grupos diabético e controle contralaterais. *p<0,05 para
CTRL-CL vs CTRL-H, analisado por ANOVA Two-way e pós teste de Bonferroni; §p<0,05 para CTRL
vs DM, analisado por ANOVA Two-way. TTP – time to peak; HRT – half relaxation time; LRT - late
relaxation time; RFD – rate of force development.

7.5 Análise da área de secção transversa (CSA) das fibras dos músculos EDL e
sóleo
A área da secção transversa (CSA – cross sectional area) das fibras dos
músculos

sóleo

e

EDL

nos

animais

diabéticos

e

controles

aumentou

significativamente após 30 dias de sobrecarga funcional. No músculo EDL, no grupo
controle, houve aumento de 97% e nos animais diabéticos de 69% (Figura 11). No
músculo sóleo, houve aumento de 103% no grupo controle e de 70% nos animais
diabéticos (Figura 12).
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Figura 11 – Cortes transversais do músculo EDL dos grupos controle e diabético
submetidos a 30 dias de sobrecarga funcional.
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(A) Imagens histológicas dos cortes transversais do músculo EDL submetido a 30 dias de sobrecarga
funcional com aumento de 20 vezes. (B) Área da seção transversa das fibras do músculo EDL. Os
valores estão apresentados como intervalo de confiança de 95% da média. (C) Distribuição das fibras
musculares de acordo com o intervalo no tamanho das fibras: 0–7000 µm2. CTRL-CL = Grupo
controle, músculo contralateral, CTRL-H = Grupo controle, músculo hipertrofiado, DM-CL = Grupo
Diabético, músculo contralateral, DM-H = Grupo diabético, músculo hipertrofiado, CSA = cross
sectional area.
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Figura 12 – Cortes transversais do músculo sóleo dos grupos controle e diabético
submetidos a 30 dias de sobrecarga funcional.
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(A) Imagens histológicas dos cortes transversais do músculo sóleo submetido a 30 dias de
sobrecarga funcional com aumento de 20 vezes. (B) Área da seção transversa do músculo sóleo. Os
valores estão apresentados como intervalo de confiança de 95% da média. (C) Distribuição das fibras
musculares de acordo com o intervalo no tamanho das fibras: 0–7000 µm2. CTRL-CL = Grupo
controle, músculo contralateral, CTRL-H = Grupo controle, músculo hipertrofiado, DM-CL = Grupo
Diabético, músculo contralateral, DM-H = Grupo diabético, músculo hipertrofiado, CSA = cross
sectional area.
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Tabela 4. Resumo dos resultados no músculo EDL após 30 dias de sobrecarga.
Efeito do diabetes

Resposta à hipertrofia induzida por
sobrecarga funcional
Diabéticos
Controles

Massa úmida
Massa seca
Força tetânica absoluta
Força tetânica relativa
Força isotônica absoluta
Força isotônica relativa
TTP
HRT
LRT
RFD
CSA

Tabela 5. Resumo dos resultados no músculo sóleo após 30 dias de sobrecarga.
Resposta à hipertrofia induzida por sobrecarga
funcional

Efeito do diabetes
Diabéticos
Massa úmida
Massa seca
Força tetânica absoluta
Força tetânica relativa
Força isotônica absoluta
Força isotônica relativa
TTP
HRT
LRT
RFD

CSA

Controles
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7.6 Resultados obtidos após 7 dias de sobrecarga funcional
A análise realizada 7 dias após indução de sobrecarga possibilitou avaliar a
sinalização celular referente à hipertrofia muscular esquelética quando esta
encontra-se em seu pico de ativação (ARMSTRONG; IANUZZO, 1977; FARRELL et
al., 1999a; FORTES et al., 2015; HAMILTON et al., 2014; KATTA et al., 2010;
MIYAZAKI et al., 2011; PETERSON; BRYNER; ALWAY, 2008; THOMSON;
GORDON, 2006).

7.7 Conteúdos de rpS6, AKT, 4EBP-1 e AMPK totais e fosforiladas e MuRF-1 e
atrogina-1 do músculo EDL
O efeito de 7 dias de sobrecarga funcional sobre os conteúdos das proteínas
rpS6, AKT, 4EBP-1 e AMPK totais e fosforiladas, MuRF-1 e atrogina-1 foram
avaliados no músculo EDL em animais submetidos a hipertrofia e hiperglicemia por 7
dias. Os resultados foram normalizados pelo conteúdo total de proteínas coradas
com Ponceau conforme descrito em materiais e métodos.
O conteúdo de AKT total aumentou em 2,7 vezes no músculo EDL em 7 dias de
sobrecarga no grupo controle (Figura 13). O conteúdo da p-AKTSer473 aumentou em
3,2 vezes no grupo controle enquanto no diabético houve aumento de 2,6 vezes
após 7 dias de sobrecarga (Figura 13). Após este mesmo período de sobrecarga no
músculo EDL, o conteúdo de S6 total aumentou em 4,2 vezes (Figura 14) no grupo
controle mas não se alterou no diabético. Os conteúdos de p-rpS6Ser244/240
aumentaram em 3,2 vezes no grupo controle e em 2,6 vezes no diabético em função
da hipertrofia (Figura 14). O conteúdo de 4EBP-1 total, após 7 dias de sobrecarga,
aumentou em 88% (Figura 14) no grupo controle, mas não se alterou no diabético.
Os conteúdos de p-4EBP-1Thr37/46 não foram diferentes no músculo EDL entre os
grupos (Figura 15). Já o conteúdo de AMPK total no grupo controle submetido à
sobrecarga funcional foi reduzido em 38% (Figura 16). O conteúdo de p-AMPKThr172
reduziu em 34% no grupo controle e em 54% no diabético submetidos à sobrecarga
funcional (Figura 16). O conteúdo de MuRF-1 só se modificou no grupo diabético
com diminuição de 51% (Figura 17) devido à hipertrofia. A atrogina-1 não apresentou
mudança significativa decorrente da hipertrofia no músculo EDL (Figura 17).
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Figura 13 – Análise das proteínas AKT total e fosforilada por western blotting no
músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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(A) Análise quantitativa de western blotting no músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional com
a respectiva imagem representativa. (B) Análise quantitativa de western blotting da proteína AKT
fosforilada no músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados
como média ± EPM de no mínimo 6 animais. *p<0,05; ***p<0,001. A análise estatística foi realizada
por ANOVA Two-way e pós-teste de Bonferroni. CL = contralateral, H = hipertrofiada, CTRL = Grupo
controle, DM = Grupo diabético. Os géis utilizados para a montagem da figura estão no quadro A1.

Figura 14 – Análise das proteínas rpS6 total e fosforilada por western blotting do
músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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(A) Análise quantitativa de western blotting no músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional. (B)
Análise quantitativa de western blotting da proteína rpS6 fosforilada no músculo EDL após 7 dias de
sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ± EPM de no mínimo 6 animais.
*p<0,05; ***p<0,001. A análise estatística foi realizada por ANOVA Two-way e pós-teste de
Bonferroni. CL = contralateral, H = hipertrofiada, CTRL = Grupo controle, DM = Grupo diabético. Os
géis utilizados para a montagem da figura estão no quadro A2.
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Figura 15 – Análise das proteínas 4EBP-1 total e fosforilada por western blotting do
músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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(A) Análise quantitativa de western blotting da proteína 4EBP-1 total no músculo EDL após 7 dias de
sobrecarga funcional. (B) Análise quantitativa de western blotting da proteína 4EBP-1 fosforilada no
músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ±
EPM de 6 animais. Em A, *p<0,05 para CTRL vs DM, analisado por ANOVA Two-way. Em B, *p<0,05
analisado por ANOVA Two-way seguido do pós-teste de Bonferroni. CL = contralateral, H =
hipertrofiada, CTRL = Grupo controle, DM = Grupo diabético. A proteína 4EBP-1 total e fosforilada é
representada por duas bandas. Os géis utilizados para a montagem da figura estão no quadro A3.

Figura 16 – Análise das proteínas AMPK total e fosforilada por western blotting no
músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
A

B
p -A M P K

unidades arbitrárias

1.5

**

CL
H

*

1.0

0.5

1 .5

u n id a d e s a r b it r á r ia s

AMPK Total

*

CL
H

1 .0

0 .5

0 .0

0.0
CTRL

DM

CTRL

DM

(A) Análise quantitativa de western blotting da proteína AMPK Total no músculo EDL após 7 dias de
sobrecarga funcional. (B) Análise quantitativa de western blotting da proteína p-AMPK no músculo
EDL após 7 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ± EPM de 6
animais. *p<0,05; **p<0,01 em A por ANOVA Two-way seguido de pós-teste de Bonferroni. Em B,
*p<0,05 para CTRL vs DM, analisado por ANOVA Two-way. CL = contralateral, H = hipertrofiada,
CTRL = Grupo controle, DM = Grupo diabético. Os géis utilizados para a montagem da figura estão
no quadro A4.
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Figura 17 – Análise das proteínas MuRF-1 e atrogina-1 por western blotting no
músculo EDL após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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(A) Análise quantitativa de western blotting da proteína MuRF-1 no músculo EDL após 7 dias de
sobrecarga funcional. (B) Análise quantitativa de western blotting da proteína atrogina-1 no músculo
EDL após 7 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ± EPM de 7 a
8 animais. *p<0,05. A análise estatística foi realizada por ANOVA Two-way e pós-teste de Bonferroni.
CL = contralateral, H = hipertrofiada, CTRL = Grupo controle, DM = Grupo diabético. Os géis
utilizados para a montagem da figura estão no quadro A5.

7.8 Conteúdos de rpS6, AKT, 4EBP-1 e AMPK totais e fosforiladas e MuRF-1 e
atrogina-1 do músculo sóleo
Os conteúdos das proteínas rpS6, AKT, 4EBP-1, AMPK totais e fosforiladas,
MuRF-1 e atrogina-1 foram avaliados no músculo sóleo em animais submetidos a
hipertrofia e ao estado diabético por 7 dias. Os resultados foram normalizados pelo
conteúdo total de proteínas corado com Ponceau.
O conteúdo de AKT total no músculo sóleo em 7 dias de sobrecarga no grupo
controle aumentou em 83% enquanto que no diabético houve aumento de 1,6 vezes
(Figura 18). O conteúdo da p-AKTSer473 aumentou em 2,4 vezes no grupo controle
enquanto que no diabético houve aumento de 3 vezes após 7 dias de sobrecarga
(Figura 18). Após este mesmo período de sobrecarga no músculo sóleo, o conteúdo
de rpS6 total aumentou em 3,7 vezes (Figura 19) no grupo controle e em 11,3 vezes
no grupo diabético. Os conteúdos de p-rpS6Ser244/240 aumentaram em 2 vezes no
grupo controle e em 8,6 vezes no diabético em função da hipertrofia (Figura 19). O
conteúdo de 4EBP-1 total, após 7 dias de sobrecarga, aumentou em 66% (Figura
20) no grupo controle, no diabético houve aumento de 69%. Os conteúdos de p4EBP-1Thr37/46 no músculo sóleo aumentou em 69% no grupo controle e em 65% no
diabético (Figura 20). Já o conteúdo de AMPK total no grupo controle submetido à
sobrecarga funcional reduziu em 40% e no grupo diabético em 27% (Figura 21). O

54

conteúdo de p-AMPKThr172 não foi significativamente diferente entre os grupos
(Figura 21). O conteúdo de MuRF-1 diminuiu em 26% (Figura 22) devido à hipertrofia
no grupo controle e em 78% no grupo diabético. A atrogina-1 apresentou 36% de
diminuição no grupo controle e de 45% no grupo diabético (Figura 22).
Figura 18 – Análise das proteínas AKT total e fosforilada por western blotting no
músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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(A) Análise quantitativa de western blotting da proteína AKT total no músculo sóleo após 7 dias de
sobrecarga funcional. (B) Análise quantitativa de western blotting da proteína AKT fosforilada no
músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ±
EPM de 6 animais. *p<0,05; ***p<0,001. A análise estatística foi realizada por ANOVA Two-way e
pós-teste de Bonferroni. CL = contralateral, H = hipertrofiada, CTRL = Grupo controle, DM = Grupo
diabético. Os géis utilizados para a montagem da figura estão no quadro A6.

Figura 19 – Análise das proteínas rpS6 total e fosforilada por western blotting no
músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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A) Análise quantitativa de western blotting da proteína rpS6 total no músculo sóleo após 7 dias de
sobrecarga funcional. (B) Análise quantitativa de western blotting da proteína rpS6 fosforilada no
músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ±
EPM de 6 animais. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. A análise estatística foi realizada por ANOVA Two-
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way e pós-teste de Bonferroni. CL = contralateral, H = hipertrofiada, CTRL = Grupo controle, DM =
Grupo diabético. Os géis utilizados para a montagem da figura estão no quadro A7.

Figura 20 – Análise das proteínas 4EBP-1 total e fosforilada por western blotting no
músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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(A) Análise quantitativa de western blotting da proteína 4EBP-1 total no músculo sóleo após 7 dias de
sobrecarga funcional. (B) Análise quantitativa de western blotting da proteína 4EBP-1 fosforilada no
músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ±
EPM de 6 animais. Em A, *p<0,05 para CTRL vs DM analisado por ANOVA Two-way e # p<0,05 para
CTRL-CL ⁄ DM-CL vs CTRL-H ⁄ DM-H analisado por ANOVA Two-way. Em B, *p<0,05 analise
realizada por ANOVA Two-way seguido de pós teste de Bonferroni CL = contralateral, H =
hipertrofiada, CTRL = Grupo controle, DM = Grupo diabético, # = Grupo controle VS Grupo diabético.
A proteína 4EBP-1 total e fosforilada é representada por duas bandas e os géis utilizados para a
montagem da figura estão no quadro A8.

Figura 21 – Análise das proteínas AMPK total e fosforilada por western blotting no
músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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(A) Análise quantitativa de western blotting da proteína AMPK Total no músculo sóleo após 7 dias de
sobrecarga funcional. (B) Análise quantitativa de western blotting da p-AMPK no músculo sóleo após
7 dias de sobrecarga funcional. Os valores estão apresentados como média ± EPM de 6 animais. Em

56
A, *p<0,05 para CTRL-CL ⁄ DM-CL vs

CTRL-H ⁄ DM-H analisado por ANOVA Two-way. CL =

contralateral, H = hipertrofiada, CTRL = Grupo controle, DM = Grupo diabético. Os géis utilizados
para a montagem da figura estão no quadro A9.

Figura 22 – Análise das proteínas MuRF-1 e atrogina-1 por western blotting no
músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional nos grupos controle e diabético.
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(A) Análise quantitativa de western blotting com imagem representativa correspondente da proteína
MuRF-1 no músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional. (B) Análise quantitativa de western
blotting da proteína atrogina-1 no músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga funcional com respectiva
imagem representativa. Os valores estão apresentados como média ± EPM de 6 animais. Em A,
*p<0,05 para CTRL-CL ⁄ DM-CL vs CTRL-H ⁄ DM-H analisado por ANOVA Two-way. Em B, *p<0,05
analisado por ANOVA Two-way e pós-teste de Bonferroni. CL = contralateral, H = hipertrofiada, CTRL
= Grupo controle, DM = Grupo diabético. Os géis utilizados para a montagem da figura estão no
quadro A10.

7.9 Expressão do mRNA dos genes de FAK, AKT, mTOR, β-catenina, MuRF-1,
atrogina-1, MG53, IGF-1, MGF, miostatina, folistatina, Wnt7a, axina2 no músculo
EDL

A quantidade de mRNA foi avaliada após 7 dias de sobrecarga funcional no músculo
EDL (Figura 23). Em relação à resposta hipertrófica, a quantidade de mRNA no
grupo controle foi diferente para os genes: FAK, redução na expressão de 46%;
AKT1, aumento de 2,5 vezes; β-catenina, redução de 64%; folistatina, aumento de
4,6 vezes. Em relação à resposta hipertrófica, a quantidade de mRNA no grupo
diabético foi diferente nos genes: AKT1, aumento de 3,6 vezes; β-catenina, redução
de 68%; miostatina, redução de 68%; Wnt7a, redução de 62%. A quantidade de
mRNA foi diferente entre a pata contralateral do grupo controle em relação á
diabética para os seguintes genes: FAK, 49% menor no grupo diabético; IGF-1, 74%
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menor no grupo diabético; miostatina, 2,6 vezes maior no grupo diabético; folistatina,
3,6 vezes maior no grupo diabético.
Figura 23 – Expressão do mRNA avaliada por RT-PCR no músculo EDL.

A expressão relativa dos genes de interesse, em unidades arbitrárias, foi calculada através da fórmula
2-ΔΔCT. O gene de referência utilizado foi o HPRT1. Os valores estão apresentados como média ±
EPM de pelo menos 6 animais. *p<0,05, **p<0,01, como indicado por ANOVA Two-way e pós-teste
de Bonferroni. Em mTOR, #p<0,05 para CTRL-CL ⁄ DM-CL vs CTRL-H ⁄ DM-H analisado por ANOVA
Two-way. Abreviaturas: AKT - Protein Kinase B; mTOR - mammal target of rapamycin; FAK – Focal
adhesion kinase; Wnt 7a – Wingless-type MMTV integration site family, member 7A; MuRF-1 –
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Muscle RING-finger protein-1; IGF-1 – Insulin-like growth factor 1; MGF – Mechano growth factor;
MG53 – Mitsugumin 53.

7.10 Expressão do mRNA dos genes de FAK, AKT, mTOR, β-catenina, MuRF-1,
atrogina-1, MG53, IGF-1, MGF, miostatina, folistatina, Wnt7a, axina2 no músculo
sóleo

A quantidade de mRNA foi avaliada após 7 dias de sobrecarga funcional no músculo
sóleo (Figura 24). Em relação à resposta hipertrófica, a quantidade de mRNA no
grupo controle foi diferente para os genes: FAK, redução na expressão de 43%;
mTOR, redução de 51%; atrogina-1, redução de 58%; IGF-1, aumento de 98%;
MGF, aumento de 57%; miostatina, redução de 79%; Wnt7a, redução de 33%,
axina2, redução de 42%.
Em relação à resposta hipertrófica, a quantidade de mRNA no grupo diabético foi
diferente em relação aos seguintes genes: FAK, redução na expressão de 27%;
mTOR, redução de 33%; MuRF-1, redução de 60%; atrogina-1, redução de 45%;
IGF-1, aumento de 4,5 vezes; miostatina, redução de 65%; folistatina, aumento de
52%; Wnt7a, redução de 30%.
A quantidade de mRNA foi diferente entre a pata hipertrofiada do grupo controle em
relação à diabética para os seguintes genes: β-catenina, 23% menor no grupo
diabético. Houve diferença na quantidade de mRNA entre a pata contralateral do
grupo controle em relação á diabética para os seguintes genes: atrogina-1, 50%
maior no grupo diabético; MGF, 51% menor no grupo diabético.
As modificações na sinalização celular que ocorrem no músculo sóleo e EDL
mediante hipertrofia muscular com um estímulo de sobrecarga funcional por 7 dias
são mostradas nas Figuras 25 e 26.
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Figura 24 – Expressão do mRNA avaliada por RT-PCR no músculo sóleo.

A expressão relativa dos genes de interesse, em unidades arbitrárias, foi calculada através da fórmula
2-ΔΔCT. O gene de referência utilizado foi o HPRT1. Os valores estão apresentados como média ±
EPM de pelo menos 9 animais. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 como indicado por ANOVA Two-way e
pós-teste de Bonferroni. Em MG53, *p<0,05 CTRL vs DM e #p<0,05 para CTRL-CL ⁄ DM-CL vs
CTRL-H ⁄ DM-H analisado por ANOVA Two-way. Em Wnt7a para *p<0,05 para CTRL-CL ⁄ DM-CL vs
CTRL-H ⁄ DM-H analisado por ANOVA Two-way. Abreviaturas: AKT - Protein Kinase B; mTOR mammal target of rapamycin; FAK – Focal adhesion kinase; Wnt 7a – Wingless-type MMTV
integration site family, member 7A; MuRF-1 – Muscle RING-finger protein-1; IGF-1 – Insulin-like
growth factor 1; MGF – Mechano growth factor; MG53 – Mitsugumin 53.
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Figura 25. Resumo dos resultados no músculo EDL após 7 dias de sobrecarga.

Grupo Controle

Grupo Diabético
Modificações na sinalização celular que ocorrem no músculo EDL mediante hipertrofia muscular com
um estímulo de sobrecarga funcional por 7 dias.
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Figura 26. Resumo dos resultados no músculo sóleo após 7 dias de sobrecarga.

Grupo Controle

Grupo Diabético
Modificações na sinalização celular que ocorrem no músculo EDL mediante hipertrofia muscular com
um estímulo de sobrecarga funcional por 7 dias.
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8. DISCUSSÃO
A sobrecarga compensatória por 30 dias causou hipertrofia semelhante nos
músculos sóleo e EDL nos animais controles e diabéticos. Houve aumento
significativo das forças tetânica e isotônica, absolutas e específicas, no músculo EDL
em relação a pata que não sofreu sobrecarga funcional.
Após sofrer sobrecarga funcional por 30 dias, a força específica do músculo
EDL se elevou mais nos animais diabéticos. A concentração intrassarcoplasmática
de cálcio é mais elevada em animais diabéticos e como consequência as respostas
contráteis se tornam mais intensas no músculo esquelético nessa condição
(NAKAGAWA et al., 1989). O excesso de cálcio no sarcoplasma pode sobrecarregar
as bombas (SERCA - sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase) de recaptação
deste íon, causando acúmulo no sarcômero, comprometendo a contração muscular
e podendo provocar também fadiga precoce. Em contrapartida, animais diabéticos
induzidos por estreptozotocina apresentam maior conteúdo de calsequestrina, o que
parece agir como tamponante ao excesso de Cálcio presente no sarcoplasma dos
músculos desses animais (HOWARTH et al., 2002). O músculo sóleo de ratos e
camundongos apresenta menor densidade de SERCA quando comparado ao EDL
(SCHIAFFINO; REGGIANI, 2011). Há inibição da SERCA por exposição a altas
concentrações de espécies reativas de oxigênio, as quais estão mais elevadas no
músculo de animais diabéticos (ANDRADE et al., 2001; ANDRADE et al., 1998).
Assim, ocorre menor recaptação de Cálcio, aumentando a sensibilidade miofibrilar a
este íon e alterando a cinética da contração muscular (ANDRADE et al., 2001;
ANDRADE et al., 1998). Em nosso estudo, houve aumento da força específica no
músculo EDL hipertrofiado dos animais diabéticos, mas não foi observada a mesma
resposta no músculo sóleo. O transiente de Cálcio é mais prejudicado no músculo
EDL do que no sóleo, mantendo a concentração deste íon mais elevada e sua
cinética de recaptação é prejudicada no músculo esquelético de animais diabéticos
induzidos por STZ (ESHIMA; POOLE; KANO, 2015) O músculo sóleo foi menos
afetado pelo diabetes e respondeu com mais intensidade à sobrecarga funcional.
Várias vias de sinalização que regulam a hipertrofia muscular mediante
estímulo mecânico foram estudadas. Contudo, o fenômeno hipertrófico em sua
totalidade se dá por um balanço entre síntese e degradação de proteínas (TOIGO;
BOUTELLIER, 2006). No presente trabalho analisamos as vias: PI3K-AKT-mTOR,
mecanotransdução, miostatina e folistatina e Wnt/β-catenina. É necessário
mencionar que outras vias estão também envolvidas na regulação da hipertrofia
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muscular merecem ser investigadas em estudos futuros tais como: as calpaínas (µ e
mili), sistema ubiquitina-proteassoma (contemplados em parte neste estudo por meio
de MuRF-1 e atrogina-1), caspases, autofagia, estresse de retículo endoplasmático
por meio da ativação da unfold protein response (UPR) (BAEHR et al., 2016;
DELDICQUE, 2013; DELDICQUE; HESPEL; FRANCAUX, 2012; FOLETTA et al.,
2011; SANDRI, 2008, 2010).

8.1 Via PI3K/AKT/mTOR
No músculo EDL, a ativação da via de síntese de proteínas (AKT e rpS6
fosforiladas) ocorreu de forma semelhante nos animais controles e diabéticos.
Pode-se induzir hipertrofia muscular esquelética em animais diabéticos por meio de
exercícios resistidos (FARRELL et al., 1999). No entanto, a hipótese apresentada
para que isso ocorra foi de que, na resposta hipertrófica, a via de sinalização do IGF
substitui a da insulina. O IGF estimula a via de síntese proteica quando, por
exemplo, esta é induzida por sobrecarga funcional, promovendo hipertrofia (BODINE
et al., 2001; COLEMAN et al., 1995; SCHIAFFINO; MAMMUCARI, 2011). Contudo, a
hipertrofia por sobrecarga funcional não depende exclusivamente de estímulo
proveniente da via do IGF-I no músculo esquelético, pois ocorre mesmo quando os
receptores desse fator de crescimento estão inativados (KLOSSNER et al., 2009;
SPANGENBURG et al., 2008). O IGF-I, quando ligado ao seu receptor, ativa a via
PI3K/AKT/mTOR e seus principais efetores (p70S6K, S6, 4EBP-1) que atuam
também na síntese de proteínas miofibrilares. A fosforilação subsequente da
p70S6K leva à fosforilação da 4EBP-1, permitindo a ligação em eIF4E e assim
promove síntese proteica ligando-se ao ribossomo (RICHTER; SONENBERG, 2005;
BODINE et al., 2001; BODINE, 2006). Animais diabéticos induzidos por
estreptozotocina apresentam concentração residual de insulina no plasma, que é
inferior à observada no jejum de 24 horas (MOORE; MUNFORD; PILLSWORTH,
1983).
Os conteúdos das proteínas AKT e rpS6 fosforiladas aumentaram no músculo
EDL quando submetido à sobrecarga funcional por 7 dias. Essas observações
corroboram resultados encontrados por outros autores (MIYAZAKI et al., 2011;
THOMSON; GORDON, 2006) quando induziram sobrecarga funcional por 7 dias no
músculo plantar em ratos por ablação sinergista. A proteína 4E-BP1 é um peptídeo
inibitório que ao ser fosforilado não permite a sua ligação na proteína eukaryotic
translation initiation factor 4E (eIF4E) e a deixa livre para promover a síntese
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proteica (MAYER et al., 2004; RICHTER; SONENBERG, 2005). Houve aumento no
conteúdo total e fosforilado desta proteína corroborando estudos anteriores
(BODINE, 2006; POTTER et al., 2013). AKT e mTOR, importantes componentes da
via canônica, mostraram expressão de mRNA diferente entre os músculos sóleo e
EDL. AKT teve expressão aumentada no músculo EDL hipertrofiado enquanto que
no músculo sóleo não houve mudança. No músculo sóleo, a expressão de AKT foi
diminuída na pata contralateral dos animais diabéticos comparados aos controles. A
expressão de mTOR aumentou no músculo EDL hipertrofiado mas diminuiu no
sóleo. Apesar da fosforilação e quantidade total de AKT estarem mais elevadas nos
grupos controle e diabético e em outros estudos (FORTES et al., 2015; MIYAZAKI et
al., 2011), a expressão do mRNA não foi similar às alterações na proteína no
músculo sóleo, o que indica modificações pós traducionais (LOURENÇO DOS
SANTOS et al., 2015; OHLENDIECK, 2011, 2013; WENDE, 2016).
A proteína quinase ativada por AMP (AMPK) atua como sensor de ATP e
modula a captação de glicose e a oxidação de ácidos graxos no músculo esquelético
(BOLSTER et al., 2002). No presente estudo, o estímulo hipertrófico reduziu os
conteúdos da proteína AMPK total no musculo EDL do grupo controle e no músculo
sóleo dos dois grupos, enquanto que o conteúdo de AMPK fosforilada diminuiu no
músculo EDL em ambos os grupos. A proteína AMPK pode diminuir a atividade de
mTORC1 por fosforilação de TSC2 em Thr1345 (INOKI; ZHU; GUAN, 2003) ou
raptor em Ser792 (GWINN et al., 2008). Mounier e colaboradores, após realizarem
ablação do gene da AMPKα1, observaram hipertrofia mais acentuada induzida por
sobrecarga (MOUNIER et al., 2009). Há também aumento na ativação de AMPK no
músculo plantar (HAMILTON et al., 2014; MCGEE et al., 2008) relacionado à
diminuição na hipertrofia do músculo esquelético (BOLSTER et al., 2002;
THOMSON; GORDON, 2005). Houve redução significativa no conteúdo de MuRF-1
no músculo sóleo em animais diabéticos após 7 dias de sobrecarga. Com a ativação
da via PI3K/AKT/mTOR, MuRF-1 e atrogina-1 podem ser inativadas pela inibição de
uma proteína sinalizadora upstream, a FOXO (STITT et al., 2004).
MuRF-1 e atrogina-1 afetam o processo de remodelamento que ocorre
durante o crescimento do músculo esquelético (BAEHR; TUNZI; BODINE, 2014),
além de apresentarem conteúdos elevados nos estados de hipotrofia muscular
(BODINE et al., 2001b). No músculo sóleo, a expressão de atrogina-1 no grupo
diabético na condição basal se apresentou mais elevada do que no controle além de

65

apresentar redução mediante hipertrofia induzida por sobrecarga nos dois grupos. A
expressão de MuRF-1 foi reduzida pela hipertrofia do sóleo no grupo diabético.
MG53 está envolvida na regulação de feedback negativo de miogênese e
cliva o substrato do receptor de insulina-1 (IRS-1) (JUNG; KO, 2010; LEE et al.,
2010). Atua de forma sinérgica com outros dois fatores de regulação miogênicos
(MyoD – myogenic diferentiation factor e MEF2 – muscle enhancer factor 2) para ser
expresso (JUNG; KO, 2010; LEE et al., 2010). Por ubiquitinar e promover
degradação do IRS-1, MG53 também pode agir sobre a cascata de sinalização
PI3K-AKT-mTOR culminando em síntese de proteínas miofibrilares contráteis
deficiente (YI et al., 2013).

8.2 Mecanotransdução
O perfil de expressão de mRNA das proteínas da via de mecanotransdução
após 7 dias de hipertrofia foi diferente entre os músculos com predominância de
fibras oxidativas e glicolíticas. O padrão de expressão dessas proteínas depende do
tempo em que o animal permanece diabético (FORTES et al., 2015). A expressão de
FAK, muito importante para a hipertrofia do músculo esquelético (FLÜCK et al.,
1999; KLOSSNER et al., 2009), aumentou nos músculos sóleo e EDL hipertrofiados
em 7 dias quando os ratos foram submetidos a um período de 37 dias de diabetes
(FORTES et al., 2015). Contudo, com 7 dias de sobrecarga funcional e diabetes, a
expressão de mRNA de FAK se comportou de modo contrário, diminuindo tanto no
músculo sóleo quanto EDL, indicando que a expressão de proteínas relacionada às
vias de hipertrofia sofre mudanças expressivas quando submetidas a diferentes
ambientes, ou seja, início do diabetes ou estado crônica da doença.
O IGF-1 é um fator de crescimento estruturalmente semelhante à insulina que
regula a diferenciação, crescimento, regeneração e manutenção do tecido muscular
no adulto (DUAN; REN; GAO, 2010a, 2010b; SARTORELLI; FULCO, 2004). O MGF
está amplamente envolvido no processo hipertrófico, pois é uma variante do gene do
IGF-1, sendo produzido localmente no músculo esquelético quando este é
submetido a estímulo mecânico (HILL; GOLDSPINK, 2003). Também sinaliza às
células satélites, induzindo seu recrutamento para o local da lesão e permitindo a
regeneração do músculo esquelético (GOLDSPINK, 2005a, 2005b, PHILIPPOU et
al., 2007, 2009). No músculo sóleo, houve aumento de expressão do mRNA de IGF1 e MGF nos grupos diabético e controle. Em animais submetidos a 37 dias de
diabetes a expressão de mRNA desses genes no músculo sóleo hipertrofiado é
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marcadamente mais elevada (FORTES et al., 2015). No músculo EDL, a expressão
de IGF-1 foi menor no grupo diabético na pata contralateral do que nos controles.
Em animais submetidos a 37 dias de diabetes, a expressão de mRNA desses genes
no músculo EDL hipertrofiado é marcadamente maior (por volta de dez vezes maior
nos controles e cinco vezes maior nos diabéticos) nos dois grupos (FORTES et al.,
2015). Esta diferença é indicativa de que não é somente o período de tempo que o
músculo permanece sob estímulo mecânico, mas também o microambiente em que
este está que regula a expressão gênica de MGF. O período em que os animais
permanecem

diabéticos/hiperglicêmicos

modifica

a

expressão

dos

genes

relacionados às vias alternativas de hipertrofia muscular esquelética.

8.3 Miostatina e folistatina
O balanço entre miostatina e folistatina também regula a hipertrofia muscular
esquelética, sendo que a miostatina inibe e a folistatina estimula (GILSON et al.,
2009). A ausência de miostatina induz crescimento muscular excessivo enquanto
que a elevação da sua expressão e administração exógena provoca hipotrofia
muscular (MCPHERRON; LEE, 1997; MCPHERRON; LAWLER; LEE, 1997;
RODRIGUEZ et al., 2014; SCHUELKE et al., 2004). No músculo EDL, o grupo
diabético apresentou maior expressão basal de miostatina que reduziu mediante
hipertrofia. A folistatina aumentou devido à hipertrofia no músculo EDL do grupo
controle e foi marcadamente mais elevada no músculo EDL do grupo diabético sem
hipertrofia. No músculo sóleo, ocorreu redução na expressão de miostatina nos dois
grupos e aumentou de folistatina somente no grupo diabético.
8.4 Via Wnt/β-catenina
A β-catenina é ativada durante a sobrecarga do músculo esquelético
(ARMSTRONG; ESSER, 2005; ARMSTRONG; WONG; ESSER, 2006). A expressão
de β-catenina no músculo EDL sofreu redução, o que não aconteceu no músculo
sóleo. A axina2 está presente na via não canônica que também compreende a βcatenina e forma um complexo que impede a destruição da β-catenina (HUELSKEN;
BEHRENS, 2002; KLAUS; BIRCHMEIER, 2008). No músculo sóleo, houve redução na

expressão de axina2 em função da hipertrofia no grupo controle.
O

Wnt7a,

quando

ligado

a

seu

receptor

Fzd7,

ativa

a

via

Fzd7/PI3K/AKT/mTOR induzindo hipertrofia por mecanismo alternativo à ativação
dos receptores de IGF e insulina (VON MALTZAHN; BENTZINGER; RUDNICKI,
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2012). Houve redução na expressão de Wnt7a no músculo EDL no grupo diabético
em função da hipertrofia. No músculo sóleo, houve redução na expressão de Wnt7a
com a hipertrofia no grupo diabético e controle.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os músculos sóleo e EDL submetidos a sobrecarga apresentaram resposta
hipertrófica semelhante em animais controle e diabéticos. O aumento nas forças
musculares ocorreu na mesma magnitude que a hipertrofia muscular.
No músculo EDL de animais diabéticos, a hipertrofia promovida por sobrecarga
mecânica, foi estimulada pela via PI3K-Akt-mTOR, redução da ativação de AMPK e
diminuição da expressão de miostatina.
A hipertrofia foi mais pronunciada no sóleo de animais diabéticos, em comparação
com a EDL, mantendo a massa muscular e força em valores semelhantes ao do
músculo controle contralateral. Isso pode ser devido a uma sinalização hipertrófica
mais preservada, em relação ao grupo controle, incluindo um maior conteúdo e
ativação de rpS6 do que no músculo EDL, aumento da expressão de mRNA de IGF1, MGF e folistatina e diminuição da expressão de mRNA da miostatina, MuRF-1 e
atrogina-1 (Figura 27).
Conclui-se que o exercício de resistência é um aliado para a prevenção da miopatia
diabética (hipotrofia) e, quando iniciado no início da progressão diabética, sua
eficácia pode ser maior.
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Figura 27 – Vias de sinalização que sofrem alteração mediante sobrecarga funcional
por sete dias nos músculos sóleo e EDL.

A

B

(A) Efeito do estado diabético no seu início sobre o conteúdo de mRNA e (B) modulação das
principais vias de sinalização envolvidas na hipertrofia dos músculos sóleo e EDL nos animais
controles e diabéticos e nas duas condições.
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APÊNDICE A – Quadros de Resultados
Figuras dos géis das proteínas rpS6, AKT, 4EBP-1 e AMPK totais e fosforiladas
e MuRF-1 e atrogina-1 do músculo EDL
A1) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 13

A2) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 14
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A3) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 15

A4) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 16
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A5) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 17

Figuras dos géis das proteínas rpS6, AKT, 4EBP-1 e AMPK totais e fosforiladas
e MuRF-1 e atrogina-1 do músculo sóleo
A6) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 18
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A7) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 19

A8) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 20
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A9) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 21

A10) Resultados utilizados para calcular as médias apresentadas na Figura 22
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ANEXO: TRABALHOS PUBLICADOS NO PERÍODO
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