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RESUMO 

Andrade, K.M.S. Caracterização do metabolismo das células satélites da musculatura 

esquelética: papel do aldeído como sinalizador metabólico. 2020. Tese (Doutorado em 

Biologia de Sistemas) – Instituto de Ciências Biomédica, Universidade de São Paulo; São 

Paulo, 2020. 

As células satélites são células-tronco da musculatura esquelética que possuem um importante 

papel no processo de regeneração. O reparo da musculatura esquelética ocorre por meio de 

uma cascata de sinalização bem orquestrada que recupera a fibra muscular lesada e mantêm o 

nicho das células-tronco. Estudos recentes apontam que o metabolismo pode regular tanto o 

estado de ativação das células satélites como a sua divisão celular, processo este que interfere 

diretamente no nicho das células satélites. Outro processo que modula o estado de ativação 

das células satélites é o aumento de espécies reativas de oxigênio com alterações no estado de 

quiescência e capacidade de auto-renovação. Sabemos que as espécies reativas de oxigênio 

podem gerar aldeídos tóxicos que interagem com proteínas, DNA e lipídeos, prejudicando 

suas funções. No entanto, não está claro qual o papel dos aldeídos na ativação e manutenção 

das células satélites. A principal enzima responsável pela remoção de aldeídos tóxicos, como 

o 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE), é a aldeído desidrogenase 2 (ALDH2). Essa é uma 

importante enzima mitocondrial associada a detoxificação celular, sendo que alterações no 

seu funcionamento estão relacionadas ao aparecimento/agravamento de algumas patologias, 

como a insuficiência cardíaca e doença arterial periférica. O nosso objetivo é caracterizar o 

perfil bioenergético das satélites/mioblastos/miotubos de camundongos knock-in para a 

ALDH2 (animais que apresentam atividade da ALDH2 reduzida) e o papel do 4-HNE como 

possível efetor no controle da biologia das células satélites. Hipotetizamos que o excesso de 

aldeídos prejudica a biologia das células satélites. De fato, nossos resultados apontam que o 

tratamento agudo de células C2C12 (indiferenciadas) com 4-HNE reduz o metabolismo 

bioenergético mitocondrial, a capacidade de proliferação celular e alterar o ciclo celular. 

Além disso, observamos também diferenças no número de células satélites residentes na 

musculatura dos camundongos ALDH2 knock-in e redução na taxa de proliferação. Em 

mioblastos isolados observamos uma menor capacidade bioenergética mitocondrial, associada 

a um menor conteúdo mitocondrial dos camundongos ALDH2 knock-in comparado com o 

selvagem. Já os miotubos dos camundongos ALDH2 knock-in apresentam uma diferenciação 

antecipada, associados à redução no consumo de oxigênio. Curiosamente os mioblastos dos 

camundongos ALDH2 knock-in heterozigotos apresentam uma mudança no metabolismo 

representado pela redução do consumo de oxigênio e aumento da glicólise, o que justifica em 

parte a diferenciação antecipada. Nossos resultados em conjunto sugerem que tanto o excesso 

de aldeídos quanto a redução da atividade e expressão da ALDH2 afetam negativamente a 

biologia das células satélites.  

 

Palavras-Chave: Células satélites. Aldeídos. Enzima ALDH2. Metabolismo. Músculo 

esquelético. 

 



ABSTRACT 

Andrade, K.M.S. Metabolic profile of skeletal muscle satellite cells: role of aldehydes and 

aldehyde dehydrogenase 2. 2020. Thesis (PhD in Systems Biology) – Institute of 

Biomedical Sciences, University of Sao Paulo; Sao Paulo, 2020. 

Skeletal muscle stem cells, termed satellite cells, play an important role in the regeneration of 

skeletal muscle. Oxidative metabolism directly affects both activation and division of satellite 

cells. Another process that modulates the fate of satellite cells is the increase of reactive 

oxygen species. Recently, we reported that oxidative stress lead to accumulation of toxic 

aldehydes, which have a negative impact in cardiac cells by making adducts with proteins and 

DNA. It is important to highlight that the role of aldehydes in the activation and maintenance 

of satellite cells is still unknown. The main enzyme responsible for the removal of toxics 

aldehydes, such as 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE), is the mitochondrial aldehyde 

dehydrogenase 2 (ALDH2). Impaired ALDH2 activity contributes to the progression of 

chronic diseases such as heart failure and peripheral arterial disease. Here, we aim to 

characterize the metabolic profile of satellite cell/myoblasts/myotubes from WT and ALDH2 

knock-in mice, as well as their susceptibility to aldehyde overload associated with skeletal 

muscle degeneration. Our hypothesis is that aldehydic load disrupts satellite cell metabolism 

and fate. Our results indicate that acute 4-HNE treatment of proliferating C2C12 myoblasts 

reduces mitochondrial metabolism, cell proliferation rate, and alters cell cycle. Of interest, 

ALDH2 knock-in mice, which display reduced ability to metabolize aldehydes, have 

decreased skeletal muscle pool of satellite cells with impaired proliferative capacity. 

Moreover, primary myoblasts in culture from ALDH2 knock-in mice present reduced 

mitochondrial content and bioenergetics compared with WT. This ALDH2 knock-in 

phenotype is followed by a premature differentiation of myoblasts into myotubes upon serum 

starvation compared with WT. Our results together suggest that both aldehyde excess and 

reduced ALDH2 activity and expression negatively affect satellite cell biology. 

 

Keywords: Satellite cells. Aldehydes. ALDH2 enzyme. Metabolism. Skeletal Muscle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os aldeídos são moléculas formadas endogenamente pelo catabolismo de aminoácidos, 

lipídeos e nucleotídeos, ou pela exposição do organismo a um ambiente tóxico como 

exposição a poluentes, etanol, fumaça de cigarro, metabolismo de fármacos, alimentos em 

conservas, entre outros. A toxicidade dos aldeídos está na sua alta reatividade, podendo 

interagir com resíduos de proteínas, lipídios e DNA, modificando suas funções de forma 

irreversível e levando ao prejuízo do metabolismo e funcionamento celular (1). Atualmente 

sabemos que aldeídos oriundos da peroxidação lipídica (como o 4-hidroxi-2-nonenal – 4-

HNE) afetam diretamente a biologia de células-tronco mesenquimais (2). No entanto, não é 

sabido se possíveis alterações no metabolismo e consequente reorganização da sinalização 

redox são essenciais na mudança do estado de ativação das células-tronco da musculatura 

esquelética afetando assim a regeneração muscular esquelética. 

A musculatura esquelética compreende 40% do total do peso corporal, sendo responsável 

pela mobilidade, postura e homeostase metabólica por representar de 40-75% de todas as 

proteínas do corpo, além de proteger os órgãos viscerais e tecidos internos (3). A degeneração 

da musculatura esquelética reduz a mobilidade e tem impacto direto na qualidade de vida e 

sobrevida do indivíduo (4). As principais células responsáveis pela regeneração da 

musculatura esquelética são as células satélites (CS). 

1.1  Células satélites e regeneração da musculatura esquelética 

As CS são células-tronco residentes na musculatura esquelética e foram inicialmente 

descritas em 1961 em dois estudos independentes (5,6). O estudo mais famoso é do 

pesquisador Alexander Mauro (1961), que por meio de microscopia eletrônica identificou em 

músculo tibial de sapo o que ele nomeou de célula satélite muscular esquelética, com base na 

sua localização (5).  

As CS são células mononucleares, estão localizadas entre a lâmina basal e o sarcolema da 

fibra muscular. Possuem a cromatina condensada e uma alta razão núcleo/citoplasma. No 

período pré-natal representam 35% dos mionúcleos totais, já no período adulto representam 

cerca de 2-10%. As CS estão em maior quantidade em fibras oxidativas quando comparados 

com as glicolíticas, e estão próximas aos capilares (7). As CS permanecem em quiescência 

(estado G0) no músculo esquelético de um indivíduo adulto em condições fisiológicas. No 

entanto, são ativadas perante estímulos de crescimento ou dano da fibra muscular esquelética, 
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resultando na formação de uma célula progenitora miogênica necessária para a formação de 

uma nova miofibra (7). 

Os estados de quiescência, proliferação e diferenciação, bem como o desenvolvimento 

embrionário adequado das CS dependem de uma complexa rede de regulação dos fatores de 

transcrição e de regulação miogênica. O fator de transcrição Paired box  3 (Pax3) está 

relacionado ao desenvolvimento embrionário das CS. Paired box  7 (Pax7) é o fator de 

transcrição mais expresso em CS quiescentes, sendo importante na manutenção do pool e 

auto-renovação das CS. O Fator miogênico 5 (Myf5) é importante na regeneração e 

desenvolvimento adequado da musculatura esquelética. O fator de diferenciação miogênica 1 

(MyoD) é expresso durante o proliferação das CS (mioblastos). A miogenina (MyoG) é 

expressa em miócitos comprometidos com a diferenciação. Já o fator regulador miogênico 4 

(MRF4) está presente na fase final da diferenciação. É importante ressaltar que existe uma 

sobreposição e sincronia no perfil de expressão dos fatores de transcrição e miogênicos 

durante as fases de comprometimento e diferenciação das CS (8). 

As CS quiescentes expressam em maior quantidade Pax7 e Myf5. Quando as CS são 

ativadas, elas migram para o local da lesão e inicia-se o processo de regeneração. A ativação 

das CS não se restringe apenas ao local do dano, eles podem regenerar ao longo da fibra e são 

capazes de agir mesmo depois de repetidas lesões. As CS podem sofrer divisões simétricas ou 

assimétricas. Na divisão assimétrica são geradas duas células-tronco não idênticas, sendo que 

uma retorna para o nicho de manutenção do pool de CS e a outra se prolifera, diferencia e 

contribui diretamente para a regeneração muscular (Figura 1) (7). 

O estado de proliferação das CS é acompanhado pelo aumento da expressão de MyoD e 

Myf5. As células em proliferação ainda expressam Pax7, mas em menor quantidade quando 

comparadas com CS do nicho. Após ativação, as CS são chamadas de mioblastos. Os 

mioblastos passam a expressar os fatores de transcrição MyoG e MFR4, tornam-se 

fusiformes, e são chamados de miócitos. A regulação positiva dos gene MyoG, MFR4 e MCK 

(creatina quinase), bem como MyHC (miosina de cadeia pesada), sinalizam a progressão do 

processo de diferenciação. As CS diferenciadas (miotubos) se fundem para restaurar fibras 

danificadas ou, em menor proporção, formar uma nova fibra (Figura 1) (7). Além dos fatores 

supracitados, a ativação das CS é regulada por macrófagos e citocinas pró-inflamatória, pela 

inervação, vascularização, nutrição e concentração de hormônios (8,9). 

 



   20 

Figura 1: Ativação das células satélites na regeneração da musculatura esquelética. Após a lesão 

inicia-se o processo inflamatório. Macrófagos pró-inflamatórios (M1) e anti-inflamatórios (M2) são 

recrutados; 1) As células satélites são ativadas, sofrem uma divisão assimétrica (ou simétrica não 

apresentada na figura). Uma célula filha retorna para o nicho e a outra célula filha participa do 

processo de regeneração da fibra muscular esquelética; 2) As células satélites se proliferam e são 

chamadas de mioblastos com aumento da expressão dos fatores de transcrição Myf5 (fator miogênico 

5) e MyoD (Diferenciação miogênica 1); 3) Em seguida, os mioblastos ficam comprometidos com o 

processo de diferenciação, acompanhados pelo aumento da expressão de MyoG (Miogenina) e MFR4 

(fator regulador miogênico 4), sendo denominados miócitos; 4) Na sequencia, os miócitos apresentam 

aumento da expressão de MyHC (miosina de cadeia pesada) e são diferenciados em miotubos. Por 

fim, os miotubos fundem-se para restaurar as fibras danificadas, regenerando a musculatura 

esquelética. 

 

1.2  Metabolismo mitocondrial nas células satélites 

Recentemente, o metabolismo bioenergético vem sendo apontado como um importante 

regulador do estado de quiescência, proliferação e diferenciação das CS. Por exemplo, um 

curto período de restrição calórica aumenta a atividade e a viabilidade das CS no músculo 

esquelético de ratos jovens e velhos (10). Os autores sugerem que essas alterações ocorrem 

devido a mudanças na bioenergética mitocondrial, sugerindo que os fatores metabólicos têm 

papel crucial na regulação e funcionamento das CS musculares esqueléticas. 

A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular e principal fonte de 

energia através da fosforilação oxidativa. Possui um importante papel na homeostase do 

cálcio, β-oxidação dos ácidos graxos, metabolismo de aminoácidos e síntese de esteróides, 

além de regular diretamente a morte celular programada, apoptose (11). 
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Em células-tronco, a mitocôndria está localizada perinuclear e apresenta uma redução de 

cristas comparadas com células diferenciadas, resultando em menor capacidade de fornecer de 

energia. A maior parte da produção de energia das células-tronco é oriunda da glicólise, uma 

vez que a ativação da via das pentoses é critica na manutenção das células-tronco (12). No 

entanto, apesar do metabolismo das células-tronco ser predominantemente glicolítico o 

controle do metabolismo mitocondrial é importante para manutenção das células no estado 

indiferenciado. De fato, a inibição da fosforilação oxidativa impede que as células-tronco 

entrem no processo de diferenciação (13). 

O metabolismo mitocondrial também é importante na manutenção do pool de CS e 

proliferação celular. Rocheteau e colaboradores (2012) constataram que existem duas 

populações distintas de CS quiescentes, uma com alta expressão de Pax7 (Pax7High) e baixo 

conteúdo mitocondrial, e outra população com baixa expressão de Pax7 (Pax7Low) e um maior 

conteúdo mitocondrial. Curiosamente a população Pax7High sofre majoritariamente divisões 

assimétricas, responsável pela renovação do nicho de células SC. Já a população Pax7Low 

(elevada capacidade oxidativa) sofre divisões simétricas, gerando células comprometidas com 

a proliferação celular (14). Outro estudo demonstrou que o uso de Antimicina A, um 

bloqueador do complexo III da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, durante o 

processo de diferenciação celular, promove aumento da expressão de genes de pluripotência 

como o Oct3/4 e diminui a eficiência da diferenciação em células-tronco embrionárias (13).  

Além das alterações mitocôndrias, a exacerbada produção de espécies reativas de 

oxigênio está associada com o destino das células-tronco (15). A redução da fosforilação 

oxidativa nas células-tronco causa uma redução das espécies reativas de oxigênio o que reduz 

a probabilidade de possíveis danos ao DNA das células-tronco. 

1.3  Estresse oxidativo e aldeídos tóxicos 

O estresse oxidativo é o desequilíbrio entre a produção e remoção das espécies reativas 

de oxigênio (EROs) e nitrogênio (ERNs).  O desequilíbrio redox está associado ao 

agravamento de patologias e doenças degenerativas, como a doença arterial periférica (16), 

doenças cardiovasculares (17), diabetes e câncer (18). A mitocôndria é considerada a 

principal fonte de produção de EROs pelos complexos I e III da cadeia de transporte de 

elétrons. O primeiro ERO gerado pelas mitocôndrias é o radical ânion superóxido (O2•-), que 

é altamente reativo, sendo majoritariamente transformado em peróxido de hidrogênio (H2O2) 

pela enzima superóxido dismutase - SOD. O H2O2 pode ser removido por enzimas 
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antioxidantes, como tioredoxina peroxidase, glutationa peroxidase e catalase, ou pode ser 

difundido pela célula. H2O2 é mais estável que O2•- e se difunde mais facilmente através da 

membrana plasmática. Quando o H2O2 não é removido, ele pode gerar o radical hidroxila 

(OH•) a partir da reação com íons metálicos. OH• é altamente reativo e estável, podendo 

oxidar macromoléculas e resultar em redução da viabilidade celular. As mitocôndrias também 

geram peroxinitrito (ONOO-), a partir da reação do óxido nítrico (NO•) com O2•- (Figura 2) 

(19).  

As defesas antioxidantes consistem em enzimas como catalase (CAT), glutationa 

peroxidase (GPx), tioredoxina redutase (TRxs) e superóxido dismutases (SODs), e moléculas 

antioxidantes solúveis como glutationa (GSH), vitamina E e vitamina C. Em condições 

fisiológicas, as enzimas antioxidantes neutralizam os efeitos deletérios da EROs. No entanto. 

em condições patológicas, podem resultar em acúmulo excessiva de EROs, causando danos 

irreversíveis às proteínas, lipídios e DNA (18). 

EROs também são importantes no controle fino da sinalização celular em condições 

fisiológicas. Esse processo transiente e pontual é conhecido como sinalização redox, o qual se 

diferencia do estresse oxidativo, caracterizado por acúmulo excessivo e, geralmente, 

prolongado de EROs. A sinalização redox regula diretamente diversos processos celulares 

incluindo biogênese mitocondrial (através da ativação de PGC-1α), proliferação e 

diferenciação celular (através de ativação de AMPK e MAPK), e apoptose. Por exemplo, 

células-tronco hematopoiéticas com baixas concentrações de EROs mantêm uma maior 

capacidade de auto-renovação. Por outro lado, altas concentrações de EROs diminuem o 

enxerto celular após o transplante (20,21). 
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Figura 2: Fosforilação oxidativa, produção e remoção de espécies reativas de oxigênio. Na matriz 

mitocondrial as coenzimas NADH e FADH2 doam elétrons para os complexos mitocondriais I e II, 

respectivamente. Os elétrons seguem então um caminho redox até o complexo IV, onde formam água 

através da redução do oxigênio molecular. A passagem dos elétrons pelos diferentes complexos resulta 

no bombeamento prótons da matriz para o espaço intermembrana, gerando um gradiente 

eletroquímico. Esse gradiente acarreta no retorno dos prótons para a matriz mitocondrial através do 

complexo V da cadeia de transporte de elétrons, gerando uma força motriz importante na síntese de 

ATP a partir da fosforilação do difosfato de adenosina (ADP). O escape de elétrons durante esse 

processo redox resulta na formação direta de espécies reativas de oxigênio. A redução de uma 

molécula de oxigênio por um único elétron gera o ânion superóxido (O2•-). A enzima superóxido 

dismutase (SOD) catalisa o ânion superóxido em peróxido de hidrogênio (H2O2), que por sua vez é 

metabolizado pela enzima catalase (CAT) a água (H2O) ou neutralizado por uma reação com a 

glutationa pela enzima glutationa peroxidase (GPx). Diante da doação de um grupo ferro ou cobre, o 

peróxido é convertido no radical hidroxila (OH•), que ataca a membrana interna mitocondrial e dá 

início a peroxidação lipídica. Outro radical produzido na mitocôndria é o peroxinitrito (ONOO-), 

através da reação entre O2•- e óxido nítrico (NO•), que também contribui para o início da peroxidação 

lipídica. 
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Entre os oxidantes produzidos pelos radicais livres estão os peróxidos lipídicos que são 

formados pela presença de um doador de elétrons. Esses peróxidos sofrem uma reação de 

auto-oxidação não enzimática que resulta na formação de aldeídos. As EROs são moléculas 

reativas, mas instáveis e, portanto, atuam em locais próximos aos locais de produção por um 

curto período de tempo. No entanto, os aldeídos são moléculas mais estáveis, altamente 

reativas e lipofílicas, capazes de agir distante de sua região de origem e se ligar e inativar 

diferentes macromoléculas incluindo proteínas, lipídios e DNA (1,15). O 4-hidroxi-2-nonenal 

(4-HNE) é considerado um biomarcador do estresse oxidativo, sendo o principal subproduto 

da peroxidação lipídica (1).  

Descoberto em 1980, o 4-HNE é formado quando os radicais livres atacam os ácidos 

graxos poliinsaturados ω-6 (PUFAs) na membrana celular. Isso produz um hidroxialqueno 

α,β-insaturado com um carbono reativo (eletrofílico) localizado na posição central da 

molécula. Este carbono pode formar uma ligação (ligação de Michaelis, isto é, ligação do 

carbono reativo com 4-HNE as proteínas ou adição de uma base Schiff) com resíduos de 

cisteínas (Cys) importantes para manutenção da estrutura e função da proteína. Outros 

possíveis alvos do 4-HNE são os resíduos de histidinas, lisina e os centros de ferro-enxofre 

presentes nos complexos mitocondriais. O 4-HNE também se liga aos lipídios e ao DNA, 

modificando irreversivelmente suas funções, prejudicando o metabolismo e funcionamento 

celular (1).  Cerca de 1 a 8% do 4-HNE formado endogenamente modifica proteínas, 

resultando em perda de função (1). 

O 4-HNE é o aldeído mais estudado no processo patológico. O acúmulo desse aldeído 

tem sido relacionado à etiologia e agravamento de várias doenças, como cardiovasculares, 

hepáticas e câncer (22–25). A análise do músculo esquelético de pacientes com doença 

arterial periférica demonstra que além dos níveis reduzidos de enzimas antioxidantes, 

aumento de proteínas carboniladas, ocorre um aumento de aldeídos tóxicos com conseqüente 

disfunção mitocondrial (26). No músculo esquelético de pacientes com câncer, os níveis de 4-

HNE são elevados e estão associados com reduzida defesa antioxidantes e elevada morte 

celular (27). 

A importância clínica do 4-HNE decorre de sua capacidade de se difundir e atuar 

sistemicamente, como mencionado anteriormente. O 4-HNE pode se ligar a albumina 

plasmática, enzimas metabólicas, proteínas de membranas e citosólicas, proteínas da cadeia 
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de transporte de elétrons, dentre outras (28,29). Os aldeídos são removidos majoritariamente 

por uma classe de enzimas, denominada aldeído desidrogenase (ALDH). 

1.4  Enzima mitocondrial aldeído desidrogenase 2 (ALDH2) 

Atualmente são conhecidas 19 isoformas de aldeído desidrogenases. Alterações na 

atividade de algumas destas enzimas estão associadas ao aparecimento e progressão de 

diversas patologias como câncer, Alzheimer, Parkinson e doenças cardiovasculares (30). 

A enzima ALDH2 é responsável pelo metabolismo de aldeídos e do etanol; Após o 

consumo de álcool a enzima álcool desidrogenase (ADH) citosólica metaboliza o etanol a 

acetaldeído, o acetaldeído por sua vez é oxidado a acetato pela enzima ALDH2 na 

mitocôndria.  O acúmulo desse aldeído está relacionado com o desenvolvimento de várias 

patologias como câncer e doenças cardiovasculares, especialmente em indivíduos que 

apresentam mutalçao na enzima ALDH2. Interessantemente 40% dos indivíduos do leste da 

Ásia apresentam mutação na enzima ALDH2. Essa mutação é a mais frequente em todo 

mundo, atingindo 8% da população mundial e está relacionada ao desenvolvimento de várias 

patologias como câncer e doenças cardiovasculares (30). A mutação da ALDH2 é 

caracterizada pela substituição pontual de um ácido glutâmico por uma lisina na região 504 da 

enzima, resultando na perda da densidade de elétrons próximos aos resíduos 245-262 que 

formam a α-hélice G, e dos resíduos 466-478 que formam o loop do sitio ativo, gerando uma 

instabilidade do sitio de ligação do cofator NAD+, o que confere perda da atividade 

enzimática em até 95% em indivíduos homozigotos (30). 

Estudos recentes demonstram a importância das ALDHs no metabolismo de células-

tronco, afetando diretamente os processos de proliferação, diferenciação celular e indução de 

apoptose (31). Células que hiperexpressam ALDHs são menos suscetíveis aos danos causados 

pelos aldeídos e apresentam maior proliferação celular por serem mais resistentes ao estresse 

oxidativo. Vella e colaboradores (2011) analisaram células-tronco de humanos e roedores que 

apresentam alta (ALDHHigh) e baixa (ALDHLow) expressão de ALDHs. Os autores 

constataram que as células ALDHHigh quando submetidas a estresse apresentam uma maior 

capacidade de proliferação e diferenciação quando comparadas com as células ALDHLow. 

Além disso, esses resultados se correlacionam com aumento das defesas antioxidantes e 

capacidade de regeneração da musculatura esquelética. Os autores constataram que as células 

ALDHHigh são protegidas contra danos tóxicos por aumentar a resistência ao estresse 

oxidativo, permanecendo com maior viabilidade após transplante (32). 
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Sun e colaboradores (2017) demonstraram que a terapia com células ALDHHigh em 

modelo de doença arterial periférica foi capaz de restaurar a isquemia dos membros 

posteriores de camundongos com mais eficiência que células mononucleares da medula óssea. 

Esses efeitos positivos foram reduzidos em camundongos knock-out para a enzima ALDH2 

(33). Zhu e colaboradores (2014) também demonstraram a importância da ALDH2 na 

regeneração da musculatura esquelética; animais ALDH2 knock-out  apresentam uma redução 

na retenção de células-tronco mesenquimais após transplantes quando comparados com 

animais selvagens; enquanto animais que hiperexpressam ALDH2 aumentam a retenção 

dessas células na musculatura esquelética (2). Os autores sugerem que o acúmulo de aldeídos 

afeta negativamente a viabilidade e a permanência dessas células no tecido após o transplante. 
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2 JUSTIFICATIVA/HIPÓTESE 

As CS musculares esqueléticas são células progenitoras mononucleadas residentes entre a 

lâmina basal e o sarcolema da fibra muscular. Em caso de dano da fibra muscular esquelética 

essas células são ativadas, resultando na migração para o local da lesão, proliferação e fusão 

com os miotubos já existentes, exercendo papel chave na regeneração muscular. Até o 

momento, não foi descrito o perfil metabólico das CS musculares esqueléticas em modelo 

animal com alta concentração de aldeídos durante os diferentes estados (proliferação e 

diferenciação). 

Os aldeídos alifáticos de cadeia curta (moléculas estáveis e bastante reativas) são 

considerados importantes interlocutores entre metabolismo energético e diferentes processos 

celulares que afetam a biologia das células-tronco mesenquimais. No entanto, não é sabido se 

esses aldeídos podem interferir no estado de ativação da CS muscular esquelética. Assim 

sendo, a contribuição dos aldeídos na biologia da CS muscular esquelética é desconhecida.  

Hipotetizamos que os aldeídos podem exercer um importante papel no controle do estado 

de ativação das CS musculares esqueléticas (Figura 3). Os resultados obtidos poderão abrir 

uma nova perspectiva no desenvolvimento de ferramentas que regulem a biologia da CS e o 

tratamento de doenças associadas. 

     

Figura 3: Esquema ilustrativo do presente projeto de pesquisa. Hipótese: alterações no 

metabolismo energético regulam diretamente mudanças do estado de ativação, proliferação e 

diferenciação das células satélites musculares esqueléticas através da sinalização metabólica mediada 

por aldeídos. 
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3 OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é caracterizar o perfil bioenergético das CS nos diferentes 

estados (proliferação e diferenciação) e o papel do aldeído (4-hidroxi-2-nonenal) como 

possível efetor no controle da biologia da CS muscular esquelética. 
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4 MATÉRIAIS E MÉTODOS 

4.1 Cultura imortalizada de mioblastos 

4.1.1 Células C2C12 

Células C212 foram adquiridas no banco de células do Rio de Janeiro (BCRJ) localizado 

no parque tecnológico de Xerém. Essa é uma linhagem imortalizada de mioblastos de 

camundongos. Para a cultura de mioblastos as células foram mantidas a 37°C com 5% de CO2 

em meio de cultura DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium, Gibco, #11965084) com 

glicose [4,5 g/L D-glicose], suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco, #10270106) 

e 1% de penicilina e estreptomicina (Thermofisher, #15140148). A indução da diferenciação 

foi dada apenas quando as células atingiam 80% de confluência, com meio de cultura DMEM 

suplementado com 2% de soro de cavalo (Life Technologies, #16050-122). A troca do meio 

foi realizada a cada 48 horas  (34). 

4.1.2 Consumo de oxigênio celular 

A taxa de consumo de oxigênio (OCR) foi medida nas células usando o equipamento 

Seahorse Bioscence (XF24), como previamente descrito (35). Foi utilizado um meio de ensaio 

contendo NaCl [114mM], KCl [4,7mM], KH2PO4 [1,2mM], MgSO4 [1,16mM], HEPES 

[20mM], CaCl2 [2,5mM], 0,2% de albumina, pH 7,2 e suplementado com glicose [2,8mM] 

para análise do fluxo extracelular. As células C2C12 foram cultivadas em microplacas de 24 

poços (XF24). Antes do ensaio o meio de cultura foi removido e substituído por 500μl de 

meio de ensaio. As células foram pré-incubadas sob estas condições durante 2 horas a 37°C. 

A proporção da respiração pela síntese de ATP e o vazamento de prótons foi determinado pela 

adição de oligomicina (Cayman chemical, #11341) na [4μl/mL]. Depois de 30 minutos, 5μM 

de CCCP (Carbonyl Cyanide m-Chlorophenyl Hydrazone, Sigma, #C2759) foi adicionado 

para determinar a capacidade máxima de respiração e após 10 minutos foi adicionado 1μM de 

rotenona (Cayman chemical, #13995) e Antimicina A (Sigma, #A8674) para bloquear a 

transferência de elétrons pelo complexo I e III (Ubiquinona/Ubiquinol). Esse experimento foi 

importante para caracterizar os metabolismos oxidativo e glicolítico das células através da 

determinação do consumo de oxigênio (OCR) e taxa de acidificação extracelular (ECAR). 

Para o tratamento com 4-HNE as células foram tratadas previamente por 2 horas. O Seahorse 

Bioscence (XF24) também foi usado para análise do consumo de oxigênio da cultura 

primária.  
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4.1.3 Análise de expressão de proteínas por immunoblotting 

A análise da expressão protéica no lisado das células foi realizada por meio da técnica de 

imumunoblotting. Foram quantificadas as proteínas: ATP5A do complexo V mitocondrial 

(ATP sintase, Abcam, #14748), GAPDH (Santa cruz, #32233), ALDH2 (Santa cruz, #48837), 

Rho GDIα (Santa cruz, #373724) e α-actina (Santa cruz, #58670). Para isso, as amostras em 

tampão de Laemmli foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 

10%) no aparelho para minigel (Mini-Protean). A transferência das proteínas fracionadas no 

gel foi feita eletricamente para uma membrana de nitrocelulose, utilizamos um aparelho da 

Bio-Rad por volta de 1h sob 100 volts. As membranas foram coradas com Ponceau S, para a 

verificação das bandas protéicas obtidas pela eletroforese. A ligação inespecífica de proteínas 

na membrana de nitrocelulose foi diminuída pela incubação destas com 10 mL de solução 

bloqueadora a 4°C por 2 horas na temperatura ambiente. Estas membranas foram 

posteriormente incubadas com os anticorpos primários para as respectivas proteínas, diluídos 

em solução de bloqueio contendo 5% de albumina a 4°C overnight (36). Na sequência as 

mesmas foram lavadas 3x10min com TBS-T, incubada por 1 hora com o anticorpo anti-IgG 

marcado com peroxidase em solução de bloqueio e posteriormente visualizadas e 

quantificadas pelo software ImageJ, fornecido gratuitamente pela NIH (USA). A proteina β-

actina (Sigma, #A5316) foi utilizada como normalizadora. 

4.1.4 Atividade da enzima lactato desidrogenase (LDH) 

A atividade da enzima LDH foi avaliada por espectrofotometria utilizando o lisado de 

células . Na reação foram adicionados: meio das células em cultura (50uL), 200mM de Tris 

(pH 8,0), 30mM de piruvato de sódio (Santa cruz, #220120A) e 6,6mM NADH (Sigma, 

#N8129) em um volume final de 200μl. A reação foi determinada pela diminuição da 

absorbância (340nm) decorrente da oxidação do NADH, por um período de 10 minutos (37). 

4.1.5 Quantificação de aldeídos intracelulares 

Inicialmente os aldeídos foram derivatizados com 20mM de 2,4-dinitrofenilhidrazina 

(DNPH) (38). A separação cromatográfica foi realizada em coluna analítica Luna C18 (2) 

250mm x 4.6mm i.d., 5μm (Phenomenex, Torrance, CA), por um método de gradiente de 

acetato de amônia 1mM e acetonitrila. Os aldeídos foram analisados com ionização por 

eletrospray (ESI) no modo negativo e detecção por monitoramento de reação simples (SRM) 

em um espectrômetro de massa triplo quadrupolo sendo o terceiro quadrupolo uma câmara 
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híbrida íon trap linear (API 4000 Q-TRAP, Applied Biosystems). Esse experimento foi 

realizado em colaboração com a Profa. Dra. Marisa H. G. Medeiros do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo – IQ/USP pela pós-doutoranda Dra. Angélica Sanches. 

4.1.6 Atividade da enzima aldeído desidrogenase 2 (ALDH2) 

A atividade da enzima ALDH2 foi avaliada por espectrofotometria. Na reação foram 

adicionados 80ug de proteína de cada amostra, 100mM de pirofosfato de sódio (pH 9,5), 

10mM de β-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+; Amresco, #455), 10mM de 

acetaldeído (Sigma, #402788) e 0,1% de DL-Ditiotreitol (DTT; Fisher Scientific, #BP172-25) 

em volume final de 200μl. A cinética enzimática da ALDH2 foi avaliada através da formação 

de NADH (absorbância = 340nm) por um período de 10 minutos (39). O ensaio consiste na 

oxidação do acetaldeído em ácido acético com doação do próton H+ para coenzima NAD+ 

(forma oxidada), formando NADH (forma reduzida). 

4.1.7 Quantificação de transcritos 

As células foram coletadas em 1mL de Trizol (Life Technologies, #15596) para 

purificação do RNA total de acordo com o manual do fabricante. A integridade do RNA foi 

avaliada em gel de agarose 1%. O RNA foi quantificado por espectrofotômetro Nanodrop, 

sendo seu grau de pureza determinado pela relação A260nm/A280nm. O cDNA foi obtido a 

partir de 1µg de RNA com o volume final de 20µL. Para o qRT-PCR usamos 

Maximal®SYBR Gree/ROXqPCR Master Mix (Thermo Scientific, #K0222). A expressão 

relativa foi calculada pelo 2-ΔΔCt. A normalização foi feita pela subunidade 39S da proteína 

ribossomal L19 (MRP-L19). 

Tabela 1: Sequência de primers 

Genes Primer Forward Primer Reverse 

eMHC TCCAAACCGTCTCTGCACTGTT AGCGTACAAAGTGTGGGTGTGT 

MCK GCAAGCACCCCAAGTTTGA ACCTGTGCCGCGCTTCT 

MyoG AGCGCAGGCTCAAGAAAGTGAATG CTGTAGGCGCTCAATGTACTGGAT 

MyoD CGCCACTCCGGGACATAGC GAAGTCGTCTGCTGTCTCAAAGG 

MRP-L19 ATGAGTATGCTCAGGCTACAGA GCATTGGCGATTTCATTGGTC 
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4.1.8 Tratamento com 4-HNE 

As células foram tratadas com 4-hidroxi-2-nonenal (Calbiochem, #393204) nas 

concentrações de 1μM, 5μM e 50µΜ (40). Os tratamentos aconteceram de forma isolada por 

um período de 2 horas (ensaios de consumo de oxigênio e taxa de acidificação do meio 

extracelular) e 24 horas antes (ensaios da taxa de proliferação celular e análise do ciclo 

celular). 

4.1.9 Taxa de proliferação celular 

Células C2C12 (2x105) foram incubadas em 1mL de CFSE (5(6)-Carboxyfluorescein 

diacetate N-succinimidyl Ester; Thermofisher, #C34564) na concentração 5μM, diluído em 

PBS. A suspensão celular foi mantida a 37ºC por 20 minutos. Foram adicionados 9 mL de 

DMEM suplementado com 10% soro fetal bovino seguido de incubação por 5 minutos a 

37ºC. As células foram centrifugadas a 200g por 5 minutos, ressuspendidas em meio de 

cultura e plaqueadas em P6 (2x104 células por poço). Após 24hs, o meio de cultura de todas 

as placas foi trocado por meio contendo ou não 4-HNE (Calbiochem, #393204) nas 

concentrações 1μM, 5μM e 50μM. Um poço foi coletado de cada grupo para referência da 

intensidade de fluorescência inicial e correção dos resultados. As células foram coletadas após 

24, 48 e 72 horas. Em cada experimento foram feitas três réplicas para cada ponto e três 

experimentos independentes foram realizados. A coleta de todas as amostras foi feita com 

200μL de tripsina (Cultilab, #1057), acrescida de 200μL de PBS e 100μL de formaldeído 37% 

para fixação. As amostras foram mantidas a 4°C. Após o término das coletas as amostras 

foram analisadas em citômetro de Fluxo FACS Aria II no canal FITC. 

4.1.10 Avaliação do ciclo celular 

As células C2C12 foram plaqueadas 5x105 contendo DMEM suplementado com 10% de 

soro fetal bovino. Após 4 horas do plaqueamento foi realizado o carenciamento do soro fetal 

bovino para 0,5% com o intuito de sincronizar o ciclo celular (G0). 12 horas após o 

carenciamento as células foram tratadas com 4-HNE (Calbiochem, #393204) nas 

concentrações de 1μM, 5μM e 50μM. As células foram ressuspendidas em solução contendo 

0,1% de citrato de sódio (Merck, #6132-04-3), 50μg/mL de iodeto de propídeo (Merck, 

#25535-16-4), 0,1% de Triton X-100 e 0,1mg/mL de RNAse (Invitrogen, #12091-021) (41). 

Analisamos o ciclo celular no período de 24 horas após o tratamento utilizando citometria de 
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fluxo (Modelo Accury C6). Os dados foram processados no programa FlowJo 7.6.3 (Tree Star 

Inc., USA). 

4.2 Cultura primária de células satélites 

4.2.1 Modelo animal 

Para o isolamento das CS, usamos camundongos selvagens (C57BL/6) e camundongos 

mutantes (knock-in) para a enzima aldeído desidrogenase 2 (ALDH2) com 3 meses de idade. 

Vale ressaltar que estes animais foram produzidos pelo Dr. Che-Hong Chen e doados pela 

Profa. Dra. Daria Mochly-Rosen, ambos da Universidade de Stanford-USA (30). Os animais 

foram mantidos no biotério do departamento de Anatomia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) com temperatura controlada 22 e 25°C, 

ciclo claro-escuro 12:12. Água e comida foram administradas ad libitum. Este estudo foi 

conduzido de acordo com os princípios éticos em pesquisa adotados pelo Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (Concea) e aprovado pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (CEAU/ n° 

73/20/030). 

4.2.2 Isolamento de células satélites musculares esqueléticas 

Os camundongos C57BL/6 e mutantes para a enzima ALDH2 (ALDH2*2) foram 

anestesiados com uma mistura de cetamina (100 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) e sacrificados 

por deslocamento cervical. As CS da musculatura esquelética foram isoladas conforme 

protocolo publicado na Jove (Journal of Visualized Experiments) em 2014 por Motohashi e 

colaboradores com algumas alterações (42). Todos os músculos das patas posteriores foram 

removidos e adicionados em uma solução de digestão enzimática contendo DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle's Medium, Gibco, #11965084), glicose [4,5 g/L D-glicose], 0.2% 

de colagenase tipo II (Sigma, #C6885-1G), 10% de soro fetal bovino (Gibco, #10270106) e 

1% de penicilina e estreptomicina (Thermofisher, #15140148). As células foram incubadas 

por 60 minutos a 37°C. Após este período foi adicionado 500uL de Dispase (1.1U/mL em 

PBS, Roche, #10887800) por um período de 30 minutos. O tecido muscular foi 

homogeneizado com uma seringa de 10 mL e agulha 19G. Em seguida as células foram 

filtradas (40μm) e centrifugadas a 800g por 5 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e 

as células foram resuspendidas em 200µl de DMEM suplementado com 10% de soro fetal 

bovino e 1% de penicilina e estreptomicina. Parte das células foi marcada para a quantificação 
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no FACS, como descrito no item 4.2.3, e parte das células foi marcada com anticorpos anti-

CD45-, CD31- e Sca1- (1:200 - PE) e anti-α7-integrina+ (1:200 – mouse IgG) e incubada por 

60 minutos a 4°C para o isolamento. Após este período as células foram centrifugadas a 800g 

por 5 minutos a 4°C. Foram adicionados 10ul de beads Macs Miltenyi Biotec Anti-PE (#130-

048-801) e Anti-IgG (#130-048-402) e incubados por 60 minutos a 4°C. Para o isolamento 

das células utilizamos colunas de beads magnéticas Macs Ord (Macs Miltenyi Biotec, #130-

042-901). Inicialmente as amostras foram adicionadas na coluna PE positiva, coletadas e 

incubadas com anticorpo secundário anti-IgG por 60 minutos a 4°C. Em seguida as células 

foram passadas em uma coluna anti-IgG. As CS ficaram retidas na coluna e essa ligação foi 

quebrada por MACS buffer. As CS foram coletadas e plaqueadas. 

4.2.3 Quantificação das células satélites musculares esqueléticas por FACS 

Após o isolamento como descrito acima, as células foram resuspendidas em solução de 

bloqueio (PBS, 2% BSA), incubadas por 30 minutos a 4°C. As células foram centrifugadas 

1200 rpm por 5 minutos e marcadas para a quantificação das CS. Usamos os seguintes 

marcadores: CD45-, CD31-, Sca1- (1:200 - conjugado com PE) e α7-integrina+ (1:200 - 

conjugado com APC) com incubação em PBS com 0,2% BSA em gelo durante 30 minutos, 

seguido de 3 lavagens de 10 minutos. A identificação foi feita por FACS (Fluorescence-

Activated Cell Sorting) (42). Os dados foram analisados utilizando o software FlowJo 7.6.3. 

(Tree Star Inc. USA). 

4.2.4 Cultura primária 

As CS dos camundongos C57BL/6 e ALDH2*2 foram mantidas em cultura em DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle's Medium, Gibco, #11965084) com glicose [4,5 g/L D-glicose], 

suplementado com 20% de soro fetal bovino (Gibco, #10270106), 5ng/mL bFGF (Genscript, 

#Z02734-50), 1% extrato embrionário de galinha (Life Sciences, #092850145) e 1% de 

penicilina/estreptomicina (Thermofisher, #15140148). As placas foram revestidas com 1% 

gelatina de pele suína (Sigma, #G1890) para os mioblastos e com matrigel na [1:10] (Corning, 

#354234) para os miotubos. Para a indução da diferenciação o meio foi substituído para 

DMEM suplementado com 2% de soro de cavalo (Life Technologies, #16050-122). A troca 

do meio foi feita cada 48 horas (43). 
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4.2.5 Imunofluorescência 

As células foram plaqueadas e mantidas em cultura por 24 horas (Mioblastos) para a 

marcação de Pax7+ (fator de transcrição da células satélites), EdU (Incorpora no DNA), 

Mitotracker (Sonda que se liga a membrana interna da mitocôndria) e Dapi ou Hoechst 

(Marcadores de núcleo). Para a marcação de MF20 (Marcador de miosina de cadeia pesada) 

as células foram mantidas em meio de diferenciação por 3 dias. Após esse período o meio de 

cultura foi retirado e as células foram fixadas com paraformaldeído 4% por um período de 10 

minutos, seguido de 3 lavagens consecutivas de 5 minutos com PBS. Para a permeabilização 

utilizamos 0,25% de Triton X-100 por 10 minutos. Para o bloqueio utilizamos 1% de BSA 

por um período de 1 hora em temperatura ambiente. O anticorpo primário foi incubado 

overnight e o secundário por um período de 2 horas, sempre seguidos de 3 lavagens com PBS 

por 5 minutos (44). 

4.2.6 Índice de fusão e diâmetros de miotubos 

Para a análise do índice de fusão utilizamos as mesmas células marcadas com MF20 

(eBioscience #14-6503-82). Foram utilizados 13 campos por grupos em aumento de 20x. O 

índice de fusão é a razão entre núcleos em miotubos e núcleos totais. Para a análise do 

diâmetro utilizamos a média de 3 medidas feitas em cada miotubo. Utilizamos o software 

ImageJ para a quantificação (45). 

4.2.7 Análise estatística 

 Inicialmente a distribuição dos dados obtidos nesse estudo foi testada por meio do 

teste de Shapiro-Wilk. Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão e 

comparados pela análise de variância (ANOVA) de um caminho seguida de post hoc de 

Bonferroni ou análise estatística Teste t-student na comparação de dois grupos. Para todas as 

análises, foi adotado como nível de significância p ≤0,05. 
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5 RESULTADOS  

5.1 Células C2C12 (Cultura imortalizada)  

A linhagem de células C2C12 (linhagem imortalizada de mioblastos) é um modelo 

bastante utilizado por cientistas para entender eventos intracelulares envolvidos na ativação, 

proliferação e diferenciação de mioblastos (etapas associadas ao processo de regeneração da 

musculatura esquelética). Portanto, inicialmente utilizamos a linhagem de células C2C12 para 

a padronização dos experimentos que foram realizados posteriormente nas CS, mioblastos e 

miotubos da musculatura esquelética oriundas de camundongos WT e ALDH2 knock-in, com 

o intuito de entender o papel dos aldeídos no metabolismo e biologia das CS, mioblastos 

(células em proliferação) e miotubos (células diferenciadas). O desenho experimental está 

apresentado na Figura 4. 

      

Figura 4: Desenho experimental das células C2C12 em proliferação (mioblastos) e diferenciadas 

(miotubos). Inicialmente caracterizamos o perfil metabólico de mioblastos e miotubos, em seguida 

quantificamos os aldeídos intracelulares oriundos do metabolismo endógeno e, por fim, as células 

foram tratadas com 4-HNE por 2 e 24 horas para análise dos efeitos da sobrecargas de aldeídos no 

perfil metabólico, ciclo celular e taxa de proliferação. 
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Os resultados abaixo apresentam a caracterização do perfil glicolítico e oxidativo das 

células C2C12 em proliferação (mioblastos) e já diferenciadas (miotubos). Bem como a 

caracterização do papel dos aldeídos como sinalizadores metabólicos, por meio das análises 

do metabolismo energético, taxa de proliferação e ciclo celular.   

5.1.1 Caracterização do perfil metabólico em mioblastos e miotubos (C2C12) 

Inicialmente caracterizamos o perfil glicolítico e oxidativo das células C2C12 em 

proliferação (mioblastos) versus diferenciadas (miotubos). Para caracterização do perfil 

glicolítico avaliamos a taxa de acidificação do meio extracelular (ECAR), a expressão da 

enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e a atividade da enzima lactato 

desidrogenase (LDH), enzimas-chave envolvidas no metabolismo glicolítico. Já para a 

caracterização do perfil oxidativo avaliamos a respirometria em alta resolução e a expressão 

da enzima ATP sintase subunidade alfa (complexo V mitocondrial). 

Os mioblastos possuem tanto o metabolismo glicolítico (Figura 5A-C) quanto o 

metabolismo oxidativo reduzidos quando comparados com os miotubos. A redução do 

metabolismo oxidativo está associada com uma menor quantidade de proteínas mitocondriais, 

representada pela redução da expressão do complexo V (Figura 5E e F), o que sugere uma 

menor densidade mitocondrial.  A redução do metabolismo oxidativo (Figura 5D) se manteve 

perante as manipulações que estimularam (CCCP - Carbonyl Cyanide m-Chlorophenyl 

Hydrazone) ou inibiram (Oligomicina/Rotenona/Antimicina) a respiração mitocondrial 

(Figura 5G). O CCCP é um agente capaz de estimular a respiração mitocondrial máxima por 

causar um desacoplamento entre a cadeia transportadora de elétrons mitocondrial e a 

fosforilação oxidativa. Já a oligomicina bloqueia o complexo ATP sintase, cessando a síntese 

de ATP e, consequentemente, a respiração mitocondrial. A Rotenona e Antimicina são 

bloqueadores dos complexos I e III da cadeia de transporte de elétrons, respectivamente, e 

foram utilizados para analisar a respiração não mitocondrial. Vale ressaltar que essas medidas 

foram sempre normalizadas por proteína total, excluindo qualquer interferência do número de 

células no experimento. 

Para garantir a eficiência dos resultados supracitados validamos o processo de 

diferenciação dos miotubos por meio da proteína α-actina que está presente apenas com a 

completa diferenciação dos miotubos. Como demonstrado na Figura 5H, a proteína α-actina 

está presente apenas nos miotubos, o que garante a efetividade do processo de diferenciação e 

a eficácia dos resultados. 
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Figura 5 – Caracterização do metabolismo das células C2C12 em proliferação (mioblastos) e 

diferenciação (miotubos): A) Taxa de acidificação do meio extracelular (ECAR, N=30), para a 

análise estatística usamos a área sob a curva; B) Expressão da proteína gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH); C) Atividade da enzima lactato desidrogenase (LDH); D) Consumo de 

oxigênio com adição de oligomicina, CCCP, antimicina e rotenona em mioblastos e miotubos (N=30), 

para a análise estatística usamos a área sob a curva; E) Expressão do Complexo V mitocondrial – 

Subunidade alfa; F) Blot representativo da expressão do complexo V e GAPDH, corrigidos pela 

proteína β-Actina; G) Consumo de oxigênio basal, dependente de ATP, vazamento de prótons, 

consumo máximo de oxigênio, reserva e respiração não mitocondrial; H) Imagem representativa das 

células usando a objetiva 20X e Western blot da proteína α-actina presente apenas em mioblastos e da 

proteína RHO GDIA presente em mioblastos e miotubos. Linha e barras pretas: mioblastos. Linha e 

barras vermelhas: miotubos. A amostragem experimental está presente em cada barra. Os dados estão 

apresentados em média ± erro padrão. * p<0,05 versus mioblastos. Análise estatística Teste t-student. 
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5.1.2 Quantificação da concentração de aldeídos basais em mioblastos e 

miotubos (C2C12) 

Considerando que os miotubos apresentam tanto o metabolismo oxidativo, como 

glicolítico aumentado quando comparados com os mioblastos e que os aldeídos são produtos 

oriundos do metabolismo, decidimos analisar as concentrações basais de aldeídos 

intracelulares nos mioblastos e miotubos. Quantificamos seis diferentes tipos de aldeídos nas 

células C2C12 por meio da espectrometria de massa.  

Apesar dos mioblastos apresentarem um metabolismo reduzido, há um aumento nas 

concentrações basais de quatro dos seis aldeídos quantificados, quando comparados com os 

miotubos (Figura 6). Sendo assim, decidimos analisar a expressão e a atividade da enzima 

mitocondrial ALDH2, por ser a principal enzima responsável pela remoção dos aldeídos 

analisados e foco do nosso estudo. 

                               

 

Figura 6 – Quantificação de aldeídos em mioblastos e miotubos (C2C12): A) Concentração de 

acetaldeído; B) 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE); C) Hidroxi-2-decimal (HDE); D) Hidroxi-2-hexanal 

(HHE); E) Pentanal e F) Acroleína. Barras pretas: mioblastos. Barras vermelhas: miotubos. A 

amostragem experimental está presente em cada barra. Os dados estão apresentados em média ± erro 

padrão. * p<0,05 vs. mioblastos. Análise estatística Teste t-student. 
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5.1.3 Caracterização da expressão e atividade da enzima mitocondrial ALDH2 

em mioblastos e miotubos (C2C12) 

Detectamos que tanto a atividade quanto a expressão protéica da enzima ALDH2 estão 

reduzidas em mioblastos comparada com os miotubos (Figura 7B-C). Essas diferenças se 

mantiveram durante todo o processo de diferenciação (Figura 7D-G).  

Na Figura 7H demonstramos a validação do processo de diferenciação com o aumento 

da expressão gênica da miosina de cadeia pesada embrionária (eMHC), Creatina quinase 

(MCK) e Miogenina (MyoG) proteínas que marcam o processo de diferenciação. 
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Figura 7 – Atividade e expressão da enzima mitocondrial aldeído desidrogenase 2 (ALDH2) em 

células C2C12: A) Imagem representativa do processo de diferenciação nos dias 0 (Mioblastos), 1, 3 

e 5; B-C) Atividade e expressão da enzima ALDH2 em mioblastos e miotubos, respectivamente; D-E) 

Curso temporal da atividade e expressão da enzima ALDH2 nos dias 0, 1, 3 e 5 após a indução da 

diferenciação; F e G) Blot representativo da expressão da enzima ALDH2 e do normalizador β-Actina 

de mioblastos, miotubos e durante o processo de diferenciação nos dias 0,1,3 e 5; H) Expressão gênica 

da Miosina de cadeia pesada  embrionária (eMHC – Linha preta), Creatina quinase (MCK – Linha 

vermelha), Miogenina (MyoG – Linha azul) e proteína de determinação miogênica 1 (MyoD – Linha 

verde) (N=4). Os dados estão apresentados em média ± erro padrão. Análise estatística Teste t-student 

para mioblastos versus miotubos e one-way ANOVA seguido de Bonferroni para a análise do curso 

temporal. * vs. Dia 0, # vs. Dia 1, $ vs. Dia 3. 
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Estudos demonstram que baixas concentrações de 4-HNE (< 2μM) são capazes de 

aumentar a proliferação e taxa de sobrevida da célula e altas concentrações de 4-HNE (10μM 

ou 60μM) possuem um efeito tóxico por inibir enzimas glicolíticas, mitocondriais, levando a 

alterações na cromatina e fragmentação do DNA (23). Nesse sentido, decidimos analisar os 

efeitos da sobrecarga desse aldeído em mioblastos e miotubos. Lembrando que este modelo 

de sobrecarga de aldeídos está presente na maioria das patologias que apresentam alterações 

metabólicas como insuficiência cardíaca (17), diabetes (46) e doença arterial periférica (16).  

5.1.4 Efeito da sobrecarga de aldeídos em mioblastos e miotubos (C2C12) 

Inicialmente avaliamos o metabolismo oxidativo de miotubos e mioblastos das células 

tratadas com diferentes concentrações de 4-HNE (1μM, 5μM e 50μM), por um período de 2 

horas. Como demonstrado na Figura 8A-B, as diferentes concentrações de 4-HNE não foram 

capazes de reduzir o consumo de oxigênio dos miotubos, mas afetou o consumo de oxigênio 

dos mioblastos com apenas 2 horas após o tratamento, mesmo em baixas concentrações 

(1μM). Os miotubos possuem uma maior atividade e expressão da enzima ALDH2 

responsável pela remoção dos aldeídos o que contribuiu para a manutenção do consumo de 

oxigênio mesmo após o tratamento com 50μM de 4-HNE, tornando essas células mais 

resistentes ao estresse. Sendo assim, decidimos então continuar as análises dos efeitos da 

sobrecarga de aldeídos apenas em mioblastos. 

Os mioblastos foram tratados com 4-HNE e analisados 24 horas após o tratamento. 50μM 

de 4-HNE aumentou o número de células na fase G2/M do ciclo celular quando comparado 

com o controle e com 1μM de 4-HNE (Figura 8E e F). Esse resultado foi acompanhado pela 

diminuição da taxa de proliferação celular em 24, 48 e 72 horas, para essa análise as células 

foram marcadas com fluoróforo CFSE, quanto menor a fluorescência do CFSE maior é a taxa 

de proliferação celular (Figura 8C e D).  
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Figura 8 – Efeito do tratamento com aldeídos em mioblastos e miotubos (C2C12). A-B) Consumo 

de oxigênio em miotubos (N=6) e mioblastos (N=4) após 2 horas de tratamento com 4-hidroxi-2-

nonenal (4-HNE) nas concentrações de 1, 5 e 50µM. Para a análise estatística utilizamos área sob a 

curva; C) Taxa de proliferação 24, 48 e 72 horas após o tratamento com 4-HNE (N=9); D) Gráfico 

representativo da taxa de proliferação após o tratamento com 4-HNE. Intensidade de fluorescência nos 

períodos de 24, 48 e 72 horas após o tratamento; E) Imagem representativa do ciclo celular após 24 

horas de tratamento com 4-HNE; F) Quantificação do ciclo celular 24 horas após o tratamento com 4-

HNE nas concentrações de 1 e 50µM (N=4). Análise estatística one-way ANOVA seguido de 

Bonferroni. * p<0,05. 

 

Frente a esses resultados surgiram os seguintes questionamentos: Qual o efeito dessa 

sobrecarga de aldeídos nas células-tronco da musculatura esquelética e no processo de 
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regeneração da musculatura esquelética? Para responder essas perguntas analisamos as 

células-tronco (células satélites) da musculatura esquelética oriundas de camundongos WT e 

ALDH2 knock-in 

5.2 Células satélites (Cultura primária) 

Aqui investigamos o efeito da sobrecarga de aldeídos no pool dessas células, na taxa de 

proliferação dos mioblastos e na formação dos miotubos. Para isso, utilizamos camundongos 

WT e ALDH2 knock-in desenvolvidos pelo laboratório da Pra. Dra. Daria Mochly-Rosen da 

Universidade de Stanford e gentilmente cedidos ao nosso laboratório. Esses camundongos 

ALDH2 knock-in expressam a mutação E504K presente em humanos, resultando em drástica 

redução da atividade e estabilidade da enzima ALDH2 no corpo todo (47), e consequente 

aumento de aldeídos tóxicos. No entanto, até o momento não sabemos qual o efeito dessa 

sobrecarga de aldeídos na biologia das CS. Para responder este questionamento iniciamos 

com a padronização do isolamento das CS. 

5.2.1 Isolamento e quantificação das células satélites de camundongos WT e 

ALDH2 knock-in 

Para o isolamento das CS contamos com o Dr. Luiz Perandini em colaboração com o 

laboratório do professor Dr. Niels Câmara do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (ICB-USP). O isolamento das CS dos camundongos C57BL/6 

(WT) e ALDH2 knock-in heterozigotos (ALDH2*1/*2) e homozigotos (ALDH2*2/*2) foi 

realizado como descrito no item 4.2.2. Para a quantificação usamos o FACS (Fluorescence-

activated cell sorting) e separamos as células em duas diferentes populações, a primeira 

população foi marcada com anticorpo anti-CD45-/CD31-/Sca-1- (PE positivo) para excluir a 

população de células hematopoiéticas, endoteliais e células-tronco hematopoiéticas, 

respectivamente. A segunda população foi marcada com anti α7-Integrina+ (APC positivo), 

um marcador específico para CS (Figura 9B).  
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Figura 9 – Estratégia de gate usada para isolar as células satélites da musculatura esquelética. A) 

Esquema da técnica de isolamento das células satélites da musculatura de camundongos controles 

(WT), heterozigotos para a enzima ALDH2 (ALDH2*1/*2) e homozigotos (ALDH2*2/*2); B) Gate 

usado para a quantificação das células satélites; C) quantificação das células satélites em WT, 

ALDH2*1/*2 e ALDH2*2/*2; D) imagem representativa de células satélites oriundas de 

camundongos controle (WT) marcadas com anti Pax7 (verde) e Dapi (Azul); E) Quantificação das 

células Pax7+ e Pax7-. 20 Campos foram analisados. Barra preta: grupo controle. Barra vermelha: 

grupo heterozigoto. Barra azul: grupo homozigoto. Análise estatística one-way ANOVA seguido de 

Bonferroni. * p<0,05. 

 

Para confirmar a efetividade do isolamento realizamos uma imunofluorescência após o 

FACS para o fator de transcrição Pax7 (marcador seletivo para CS) em células isoladas de 

camundongos WT. As células foram marcadas com Pax7 (verde) e com DAPI (azul) para a 
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co-localização do Pax7 com o núcleo (Figura 9D). Em torno de 96% das células isoladas são 

Pax7+, validando a efetividade do isolamento das CS (Figura 9E). 

Como apresentado na Figura 9C os camundongos ALDH2 knock-in apresentam uma 

menor quantidade de CS comparados com o grupo selvagem (WT). Na tentativa de encontrar 

uma correlação entre a redução da atividade da ALDH2, sobrecarga de aldeídos e redução do 

pool de SC, investigamos a taxa de proliferação das células satélites. 

5.2.2 Taxa de proliferação das células satélites de camundongos WT e ALDH2 

knock-in 

Depois do isolamento as células foram plaqueadas e, após 24 horas, foram marcadas com 

10µM de EdU (5-ethinil-2-deoxiuridina) que incorpora no DNA durante a síntese. 22 horas 

depois as células foram fixadas (Figura 10B) e analisadas. Como demonstrado na Figura 

10C as células oriundas dos camundongos ALDH2 knock-in apresentam um menor número 

de células com incorporação de EdU, o que representa uma menor taxa de proliferação das CS 

dos camundongos ALDH2 knock-in comparado com WT.  
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Figura 10 – Taxa de proliferação das células satélites: A) Imagem representativa das células 

satélites oriundas de camundongos controle (WT), heterozigotos (ALDH2*1/*2) e homozigotos 

(ALDH2*2/*2) marcadas com Dapi (Azul) e EdU (Vermelho); B) Esquema representativo da 

marcação das células com EdU, após o isolamento das células pela coluna IGG, 30 mil células 

satélites foram plaqueadas, após 24 horas as células foram marcadas com 10uM de EdU e após 22 

horas as células foram fixadas para análise; C) Quantificação da taxa de proliferação de células 

satélites de animais WT, ALDH2*1/*2 e ALDH2*2/*2. Análise estatística one-way ANOVA seguido 

de Boferroni. * p<0,05. 

 

O nosso próximo passo foi investigar se as alterações supracitadas estão relacionadas 

com alterações no metabolismo dos mioblastos oriundos camundongos ALDH2 knock-in. 

5.2.3 Metabolismo oxidativo e conteúdo mitocondrial de mioblastos de 

camundongos WT e ALDH2 knock-in 

As CS foram mantidas em cultura com DMEM suplementado com 10% de soro fetal 

bovino e glicose, neste cenário as CS perdem a característica de células-tronco, sendo 

consideradas mioblastos (células em proliferação). 
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Figura 11 – Consumo de oxigênio de mioblastos: A) Consumo de oxigênio do mioblastos oriundos 

de camundongos controle (WT), heterozigotos (ALDH2*1/*2) e homozigotos (ALDH2*2/*2) com 

adição de oligomicina, CCCP, antimicina e rotenona (N=9). Para análise estatística usamos área sob a 

curva. * vs. WT, # vs. ALDH2*1/*2; B) Consumo de oxigênio basal (leitura inicial menos a não 

mitocondrial, ou seja, com rotenona e antimicina); C) Consumo máximo de oxigênio (com adição de 

CCCP menos a respiração não mitocondrial); D) Consumo reserva (leitura basal menos a respiração 

máxima); E) consumo dependente de ATP (leitura inicial menos a oligomicina); F) Respiração não 

mitocondrial (leitura com rotenona e antimicina); G) Consumo vazamento de prótons (leitura com 

oligomicina menos a respiração não mitocondrial). Linha e barras pretas: grupo controle (WT). Linha 

e barras vermelhas: grupo heterozigoto (ALDH2*1/*2). Linha e barras azuis: grupo homozigoto 

(ALDH2*2/*2). Análise estatística one-way ANOVA seguido de Boferroni. * p<0,05. 

 

Após a medida do consumo de oxigênio dos mioblastos constatamos que as células 

ALDH2 knock-in apresentam prejuízo no consumo de oxigênio comparado com o grupo WT 

(Figura 11A), essas diferenças se mantiveram perante as manipulações que estimularam ou 

inibiram a respiração mitocondrial (Figura 11B-G). Curiosamente o consumo de oxigênio 

basal (Figura 11B) e dependente de ATP (Figura 11E) é menor no grupo ALDH2*1/*2, 

comparado com o grupo ALDH2*2/*2. Esses resultados sugerem uma independência do 

metabolismo oxidativo, provavelmente pela redução do número de mitocôndrias. De fato, 

após medir o conteúdo mitocondrial constatamos que há uma redução na quantidade de 

mitocôndrias nos grupos ALDH2 knock-in comparados com o WT, mas não há diferenças 

entre os grupos ALDH2*1/*2 e ALDH2*2/*2 (Figura 12).   
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Figura 12 – Conteúdo mitocondrial de mioblastos: A) Imagem representativa de mioblastos 

oriundos de camundongos controle (WT), heterozigotos (ALDH2*1/*2) e homozigotos 

(ALDH2*2/*2) marcadas com Mitotracker (Verde) e Hoechst (Azul); B) Quantificação do conteúdo 

mitocondrial de mioblastos satélites de animais WT, ALDH2*1/*2 e ALDH2*2/*2. Barra preta: grupo 

controle (WT). Barra vermelha: grupo heterozigoto (ALDH2*1/*2). Barra azui: grupo homozigoto 

(ALDH2*2/*2). Análise estatística one-way ANOVA seguido de Boferroni. * p<0,05. 

 

Esses achados sugerem que a redução da atividade e expressão da enzima ALDH2 em 

camundongos ALDH2 knock-in é suficiente para afetar negativamente a bioenergética e o 

conteúdo mitocondrial em mioblastos.  

Nosso próximo passo foi investigar se e essas alterações metabólicas dos mioblastos 

interferem no processo de diferenciação e índice de fusão (formação dos miotubos) em 

cultura. 

5.2.4 Diferenciação de mioblastos em miotubos de camundongos WT e ALDH2 

knock-in 

A indução da diferenciação ocorreu com troca do meio para DMEM suplementado com 

2% de soro de cavalo e alta concentração de glicose por um período de 3 dias. Diferente da 

cultura imortalizada, a cultura de mioblasto primária tem um processo de diferenciação mais 
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acelerado. Os mioblastos dos camundongos ALDH2 knock-in (heterozigotos e homozigotos) 

apresentam um alto nível de miosina de cadeia pesada comparados com o grupo controle 

(WT). Essa diferença desaparece 1 dia após a diferenciação (Figura 13D).  

 

 

Figura 13 – Validação do processo de diferenciação da cultura primária: A-C) Imagem de 

miotubos oriundos de camundongos controles (WT), heterozigotos (ALDH2*1/*2) e homozigotos 

(ALDH2*2/*2), 3 dias após a diferenciação; D) Expressão gênica da Miosina de cadeia pesada 

embrionária. Linhas pretas: grupo controle (WT). Linhas vermelhas: grupo heterozigoto 

(ALDH2*1/*2). Linhas azuis: grupo homozigoto (ALDH2*2/*2). Análise estatística one-way 

ANOVA seguido de Boferroni. * p<0,05. 

 

Curiosamente e diferente do que esperávamos, os mioblastos dos camundongos 

ALDH2*1/*2 apresentam uma diferenciação antecipada, representada pelos seguintes 

resultados: aumento da intensidade de fluorescência do MF20 (Figura 14A-B), pelo aumento 

do diâmetro (Figura 14C) e índice de fusão (Figura 14D). Ainda, os miotubos dos 

camundongos ALDH2*1/*2 apresentam uma distribuição de fibras mais largas quando 

comparado com o WT e ALDH2*1/*2 (Figura 14E-G).  



   51 

 

Figura 14 – Diferenciação de miotubos: A) Imagem representativo de miotubos oriundos de 

camundongos controle (WT), heterozigotos (ALDH2*1/*2) e homozigotos (ALDH2*2/*2) após 3 dias 

de diferenciação ) marcados com MF20 (Verde) e Hoechst (Azul); B) Quantificação da fluorescência 

do MF20 em miotubos de camundongos WT, ALDH2*1/*2 e ALDH2*2/*2; C) Diâmetro de miotubos 

de camundongos WT, ALDH2*1/*2 e ALDH2*2/*2; D) Índice de fusão de miotubos de camundongos 

WT, ALDH2*1/*2 e ALDH2*2/*2;  E-G) Distribuição de fibras de camundongos WT, ALDH2*1/*2 

e ALDH2*2/*2. Barras pretas: grupo controle (WT). Barras vermelhas: grupo heterozigoto 

(ALDH2*1/*2). Barras azuis: grupo homozigoto (ALDH2*2/*2). Análise estatística one-way 

ANOVA seguido de Boferroni. * p<0,05. 

 

 

Associada às alterações supracitadas os miotubos também apresentam uma redução do 

consumo de oxigênio (Figura 15A). Essas diferenças se mantiveram perante as manipulações 

que estimularam ou inibiram a respiração mitocondrial (Figura 15B-G).  
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Figura 15 – Consumo de oxigênio de miotubos: A) Consumo de oxigênio do miotubos oriundos de 

camundongos controles (WT), heterozigotos (ALDH2*1/*2) e homozigotos (ALDH2*2/*2) com 

adição de oligomicina, CCCP, antimicina e rotenona (N=6). Para análise estatística usamos área sob a 

curva. * vs. WT, # vs. ALDH2*1/*2; B) Consumo de oxigênio basal (leitura inicial menos a não 

mitocondrial, ou seja, com rotenona e antimicina); C) Consumo máximo de oxigênio (com adição de 

CCCP menos a respiração não mitocondrial); D) Consumo reserva (leitura basal menos a respiração 

máxima); E) consumo dependente de ATP (leitura inicial menos a oligomicina); F) Respiração não 

mitocondrial (leitura com rotenona e antimicina); G) Consumo vazamento de prótons (leitura com 

oligomicina menos a respiração não mitocondrial). Linha e barras pretas: grupo controle (WT). Linha 

e barras vermelhas: grupo heterozigoto (ALDH2*1/*2). Linha e barras azuis: grupo homozigoto 

(ALDH2*2/*2). Análise estatística one-way ANOVA seguido de Boferroni. * p<0,05. 

 

5.2.5 Metabolismo de células oriundas de camundongos WT e ALDH2 knock-in 

Para elucidar a diferenciação antecipada da musculatura esquelética de camundongos 

ALDH2*1/*2 (Figura 14) analisamos o perfil glicolítico de mioblastos e miotubos de 

camundongos ALDH2*2. Nossos dados demonstram que os mioblastos dos camundongos 

ALDH2*1/*2 sofrem uma reprogramação metabólica, representado pelo aumento da via 

glicolítica e diminuição da fosforilação oxidativa (Figura 16B). Interessantemente, os 

mioblastos, mas não os miotubos, dos camundongos ALDH2*2/*2 apresentam similar 

aumento do ECAR (Figura 16A). Contudo, os miotubos dos camundongos ALDH2*2/*2 não 

respondem ao CCCP, sugerindo que esses miotubos são metabolicamente inativos (Figura 

16C e D).  
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Figura 16 – Via glicolitíca e mapa metabólico de mioblastos e miotubos. A e C) Taxa de 

acidificação de mioblastos (N=9) e miotubos (N=6) oriundos de camundongos controle (WT), 

heterozigotos (ALDH2*1/*2) e homozigotos (ALDH2*2/*2). B e D) Mapa metabólico de mioblastos 

e miotubos. Linhas pretas: grupo controle (WT). Linhas vermelhas: grupo heterozigoto 

(ALDH2*1/*2). Linhas azuis: grupo homozigoto (ALDH2*2/*2). Para a análise estatística foi 

considerado o p<0,05. Utilizamos a área sob a curva e Teste t-student. * vs. WT, # vs. ALDH2*1/*2. 

 

5.3 Sumário dos resultados 

Os experimentos com as células C2C12 demonstraram uma redução das vias glicolíticas 

e oxidativas, aumento de aldeídos e redução da expressão e atividade da enzima mitocondrial 

ALDH2 em mioblastos comparados com miotubos. A sobrecarga de aldeídos não causa danos 

nos miotubos, no entanto em mioblastos causa prejuízo no consumo de oxigênio, redução da 

taxa de proliferação e parada do ciclo celular em G2/M. Em modelo animal de sobrecarga de 

aldeídos, causado pela mutação da enzima ALDH2, observa-se redução no pool e taxa de 

proliferação das células satélites. Os mioblastos apresentam uma redução do consumo de 

oxigênio associado a redução do conteúdo mitocondrial e aumento do metabolismo glicolítico 

no grupo ALDH2*1/*2 caracterizando uma mudança metabólica. No grupo ALDH2*2/*2 

encontramos redução do metabolismo glicolítico e oxidativo, caracterizando quiescência 
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dessas células. Em miotubos encontramos aumento do processo de diferenciação no grupo 

ALDH2*1/*2. 

Tabela 2: Sumário dos resultados 

CULTURA IMORTALIZADA 

Células C2C12 Mioblastos Miotubos 

Metabolismo glicolítico e oxidativo ↓ ↑ 

Proteínas das vias glicolítica e oxidativa ↓ ↑ 

Aldeídos ↑ ↓ 

Atividade e expressão da enzima ALDH2 ↓ ↑ 

SOBRECARGA DE ALDEÍDOS 

Consumo de oxigênio ↓ ═ 

Taxa de proliferação ↓ NM 

Ciclo celular ↓ NM 

CULTURA PRIMÁRIA 

Células satélites ALDH2*1/*2 ALDH2*2/*2 

Pool de células satélites ↓ ↓ 

Taxa de proliferação ↓ ↓ 

Mioblastos ALDH2*1/*2 ALDH2*2/*2 

Consumo de oxigênio ↓↓ ↓ 

Conteúdo mitocondrial ↓ ↓ 

Metabolismo glicolítico ↑↑ ↑ 

Miotubos ALDH2*1/*2 ALDH2*2/*2 

Miosina de cadeia pesada ↑ ↑ 

Diâmetro ↑↑ ↑ 

Índice de fusão ↑ ═ 

Consumo de oxigênio ↓ ↓↓ 

Metabolismo glicolítico ↓ ↓↓ 

↑=aumentado, ↓=diminuído, ═ não houve diferença, NM= Não medido. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O metabolismo celular é considerado um fator determinante que regula processos 

celulares. A contar da manutenção da célula tronco no nicho até a completa diferenciação a 

célula sofre diversas alterações metabólicas que acompanham ou definem o destino celular 

(10,48). Células indiferenciadas (células-tronco) têm como via metabólica preferencial a 

glicólise por fornecer energia de forma rápida e ser uma importante fonte para a biossíntese de 

nucleotídeos pela via das pentoses (49); Além disso, possuem uma rede de mitocôndrias 

imaturas o que reduz o fornecimento de energia favorecendo o uso da glicose como principal 

fonte de energia (50). Durante o processo de proliferação a célula sofre uma reprogramação 

das vias metabólicas com diminuição da utilização de glicose e aumento da acetilação de 

histona, o que favorece a transcrição gênica (48). Já na diferenciação celular ocorre um 

aumento da utilização de glicose com remodelamento mitocondrial (48). Como demonstrado 

por Sin e colaboradores (2016) em células C2C12, durante o processo de diferenciação as 

células  apresentam um aumento na massa mitocondrial e de proteínas mitocondriais quando 

comparadas com C2C12 em proliferação (51). Nossos dados corroboram com esses achados e 

apontam para um aumento no metabolismo glicolítico e oxidativo em C2C12 diferenciadas 

comparadas à mesma linhagem não diferenciada (Figura 5).  

A mitocôndria é uma importante organela na manutenção de níveis adequados de ATP, 

controle do balanço redox e síntese de aminoácidos não essenciais e nucleotídeos; além de 

regular diretamente apoptose e equilíbrio iônico intracelular (52). Além disso, a mitocôndria é 

a principal fonte das espécies reativas de oxigênio, que em altas concentrações leva ao 

desequilíbrio redox induzindo danos celulares e uma cascata de efeitos deletérios (18). Uma 

das conseqüências do aumento de ROS são os aldeídos tóxicos formados pela deterioração 

dos lipídios da membrana plasmática. Os aldeídos inibem importantes enzimas envolvidas no 

metabolismo mitocondrial como α-cetoglutarato, succinato desidrogenase, isocitrato 

desidrogenase, citocromo c e centros de ferro-enxofre presentes nos complexos mitocondriais. 

Os aldeídos também podem reagir com proteínas citosólicas, proteassoma e até mesmo 

proteínas fora das células, levando tanto a disfunção mitocondrial como a morte celular (53).  

Apesar dos aldeídos serem oriundos das vias metabólicas, demonstramos aqui que a 

concentração de aldeídos é maior em mioblastos quando comparado com os miotubos 

(Figura 6). No entanto, essa redução foi acompanhada pelo aumento da atividade e expressão 

da enzima ALDH2 principal responsável pela remoção dos aldeídos tóxicos (Figura 7). Não 
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há dados na literatura que comparem os níveis de aldeídos basais em mioblastos versus 

miotubos. 

O papel dos aldeídos, em especial do 4-HNE, vem sendo extensivamente estudado e está 

associado ao agravamento/desenvolvimento de várias patologias como Alzheimer, câncer, 

aterosclerose, doenças cardíacas, entre outras (1). Chaudhary et al. (2013) demonstraram que 

o tratamento com 40μM de 4-HNE por um período de 24 horas foi capaz de induzir a parada 

na fase G2/M do ciclo celular, através da diminuição da expressão do complexo Cdk1-ciclina 

B1, conhecido como fator que promove a mitose (54).  Esses dados corroboram com os 

nossos achados, já que demonstramos na Figura 8 o efeito deletério do 4-HNE, onde apenas 

2 horas de tratamento foi capaz de reduzir o consumo de oxigênio dos mioblastos. Os 

resultados em conjunto demonstram os efeitos deletérios em mioblastos causados pelo 4-HNE 

e a importância da enzima ALDH2 na remoção da toxicidade celular. 

Os experimentos realizados com as células C2C12 foram de extrema importância para 

mostrar que mioblastos e miotubos apresentam perfis distintos no metabolismo celular, 

quantidade de aldeídos e atividade/expressão da ALDH2. Ainda, mostramos que essas células 

respondem de maneira diferenciada aos estímulos com aldeído exógeno (4-HNE). Os 

miotubos – células que apresentam maior atividade e expressão da ALDH2 – são menos 

suscetíveis ao estresse com aldeídos (avaliado pelo metabolismo mitocondrial) quando 

comparados aos mioblastos. Os mioblastos - células que apresentam menor atividade e 

expressão da ALDH2 – são mais suscetíveis ao estresse com aldeídos (avaliado pelo 

metabolismo mitocondrial, viabilidade e taxa de proliferação celular). Diante desses 

resultados nos questionamos qual seria o efeito da sobrecarga de aldeídos nas células-tronco 

da musculatura esquelética de camundongos que apresentam redução da atividade da enzima 

ALDH2? 

Enzimas ALDHs são consideradas importantes na detoxicação celular de aldeídos 

endógenos e exógenos (30), aumentando a viabilidade celular frente a agentes estressores. 

Células-tronco ALDHHigh são mais resistentes ao estresse mantendo a viabilidade após 

transplante, aumentando a formação de colônias quando comparada com células-tronco 

mesenquimais, e  melhorando o processo de regeneração da musculatura esquelética (32). No 

entanto, não há estudos que demonstrem o impacto da mutação da ALDH2 na musculatura 

esquelética. Uma importante descoberta do nosso atual estudo é a redução no número de CS e 

da taxa de proliferação em ALDH2 knock-in (Figuras 9 e 10). A redução do pool de células 
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satélites já foi demonstrada em modelo de envelhecimento, associado com redução da 

fosforilação oxidativa, ciclo de Krebs e disfunção mitocondrial quando comparado com SC de 

camundongos jovens (55). De fato, o consumo de oxigênio de mioblastos (Figura 11) e o 

conteúdo mitocondrial estão reduzidos em comundongos ALDH2 knock-in quando 

comparados com o grupo WT (Figura 12). A redução do pool de CS nos camundongos 

ALDH2 knock-in ocorre provavelmente pela redução do conteúdo mitocondrial. Ito e 

colaboradores (2012) demonstraram que a inibição da oxidação mitocondrial de ácidos graxos 

diminui o pool de células-tronco hematopoiéticas por reduzir a divisão assimétrica das células 

(56).  

Curiosamente encontramos uma diferenciação prematura dos mioblastos de 

camundongos ALDH2 knock-in, sendo mais proeminente nos ALDH2*1/*2 (Figura 14). 

Interessantemente, dados de outro estudo do nosso laboratório demonstraram que de fato as 

fibras do músculo esquelético de camundongos ALDH2 knock-in também apresentam uma 

diferenciação antecipada após lesão por modelo de doença arterial periférica (dados não 

publicados do nosso laboratório). No entanto, apesar dos camundongos ALDH2 knock-in 

apresentarem uma diferenciação antecipada, as fibras musculares são disfuncionais, 

representado pela menor contratilidade do músculo EDL (extensor longo dos dedos) ex vivo 

(dados de outro estudo do nosso laboratório (47)) e pela redução no consumo de oxigênio de 

miotubos (Figura 15), lembrando que esse resultado foi encontrado em nosso presente 

trabalho. Assim, nossos dados em conjunto demonstram a importância da enzima ALDH2 

para a formação de novas miofibras funcionais. Nesse sentido, sabe-se que o processo de 

diferenciação celular exige um controle fino mitocondrial, com reciclagem de mitocôndrias e 

aumento da biogênese mitocondrial. Sendo que o bloqueio desse processo impede a 

diferenciação celular (51). Nossa hipótese é que a mutação ALDH2*2 gera uma perda da 

estabilidade mitocondrial, onde o processo de mitofagia ocorre de forma antecipada 

acelerando o processo de diferenciação. No entanto, é necessária a realização de experimentos 

de quantificação do fluxo mitofagico para confirmar essa hipótese.  

Além das alterações supracitadas encontramos uma mudança no metabolismo de 

mioblastos de camundongos ALDH2 knock-in quando comparado com WT (Figura 16). 

Outro estudo relatou que a mudança metabólica causa uma redução no pool intracelular de 

NAD+ e consequente redução da atividade da histona deacetilase SIRT1, resultando no 

aumento da acetilação da H4K16, desencadeando a expressão de genes relacionados a 

formação de miotubos (57). Ryall e colaboradores (2015) demonstraram que camundongos 
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knock-out para SIRT1 apresentam um aumento de 2X a H4K16ac seguido de uma 

diferenciação prematura dos mioblastos (57). Esses resultados podem explicar, pelos menos 

em parte, a diferenciação precoce dos miotubos observados nos heterozigotos. No entanto, 

são necessários mais experimentos para validar essa hipótese.  

A enzima ALDH2 bloqueia os efeitos deletérios de um ciclo vicioso onde o aumento da 

produção de espécies reativas de oxigênio em processos patológicos causa um desbalanço 

redox. A membrana interna da mitocôndria é atacada por esses radicais livres, e consequente  

formação de aldeídos tóxicos. Os aldeídos por sua vez atacam proteínas, DNAs e lipídios na 

mitocôndria e nas células, inativando suas funções de forma irreversível. O bloqueio de 

proteínas importantes do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons gera uma 

redução na produção de ATP, abertura de poros mitocondriais, gerando um desequilíbrio no 

gradiente eletro químico e um aumento ainda maior das espécies reativas de oxigênio, 

tornando um ciclo vicioso, levando a desestabilidade e liberação do citocromo C e 

conseqüente indução de apoptose celular. O aumento da expressão e atividade da enzima 

ALDH2 impede os efeitos deletérios do 4-HNE bloqueando o ciclo vicioso, aumentando a 

viabilidade mitocondrial e celular, como ilustrado na Figura 17.  
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Figura 17: Enzima ALDH2 é importante para biologia das células satélites. A) A sobrecarga de 

aldeídos em células que apresenta expressão da enzima ALDH2 reduzida gera uma degeneração 

celular; B) Em camundongos com mutação da ALDH2*2 apresentam aumento na concentração de 

aldeídos tóxicos, redução do pool de células satélites e alterações metabólicas, o que sugere um 

prejuízo na regeneração da musculatura esquelética; C) Camundongos heterozigotos apresentam em 

mioblastos uma mudança metabólica com redução da fosforilação oxidativa e aumento da via 

glicolítica. Essas alterações metabólicas estão associadas com diferenciação antecipada e formação do 

músculo esquelético disfuncional. Os mecânicos moleculares associados à disfunção do músculo 

esquelético e a mutação da enzima ALDH2 são aumento nos níveis de aldeídos tóxicos, esses aldeídos 

se ligam a proteínas (aduto-proteína) citosólicas e mitocondriais reduzindo o nível de ATP, gerando 

danos do DNA, causando abertura de poros mitocondriais, apoptose e aumento ainda maior da 

produção de ROS, dando início a um círculo vicioso. O aumento da atividade da enzima ALDH2 é 

capaz de bloquear esse círculo vicioso melhorando a função mitocondrial e viabilidade celular. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo são de extrema importância para o entendimento 

do metabolismo de aldeídos relacionados à biologia das células satélites. De fato, observamos 

que as células com redução da atividade e expressão da enzima ALDH2 são mais suscetíveis à 

sobrecarga de aldeídos e a musculatura esquelética de camundongos mutantes para a enzima 

ALDH2 apresenta alterações metabólicas com redução do pool de células satélites e 

diferenciação antecipada com fibras disfuncionais, sugerindo que a enzima ALDH2 possui 

um importante papel para a biologia das células satélites. Esses resultados foram associados 

com redução do conteúdo mitocondrial, no entanto, ainda é necessária uma maior 

investigação para entender o papel da ALDH2 na estabilidade mitocondrial. Até a presente 

data, nenhum estudo investigou o efeito da mutação da enzima ALDH2 no número de células 

satélites o que demonstra a originalidade do projeto e abre perspectivas de tratamento para 

indivíduos com a mutação e doenças musculares esqueléticas.  
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