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RESUMO 

 

Neves, JC. Envolvimento da neuraminidase-1 na regeneração muscular 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2014. 
 
A neuraminidase-1 (Neu1) participa da regulação do catabolismo de 
sialoglicoconjugados nos lisossomos. A deficiência congênita da Neu1 é a base 
da sialidose, doença neurossomática grave associada a deformidades 
osteoesqueléticas, hipotonia e fraqueza muscular. Camundongos com 
deficiência de Neu1 (Neu1-/-) desenvolvem uma forma atípica de degeneração 
muscular caracterizada por expansão da matriz extracelular (MEC), invasão 
das fibras musculares por fibroblastos, fragmentação do citoplasma, formação 
vacuolar e atrofia muscular. Apesar de a degeneração muscular estar bem 
caracterizada nestes animais, a miogênese ainda não havia sido estudada. O 
objetivo desta pesquisa foi avaliar o envolvimento da Neu1 no processo de 
regeneração muscular, após aplicação de cardiotoxina (CTX) em camundongos 
Neu1-/-, em comparação com controles normais. A CTX foi administrada no 
músculo tibial anterior direito e os animais foram eutanasiados por 
deslocamento cervical 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 e 28 dias após a lesão. Os 
músculos foram analisados através de histologia; medição da área transversa 
das fibras musculares centronucleadas; verificação do potencial proliferativo 
celular por quantificação de marcação de BrdU; imunoistoquímica para 
inflamação, fibras regenerativas e fibrose; e expressão gênica e proteica de 
fatores de transcrição musculares. Os dados foram comparados 
estatisticamente e as variações significativas devem apresentar p≤0,05. Nos 
animais com deficiência de Neu1, o processo inflamatório (especialmente a 
reação macrofágica) e o potencial proliferativo estavam aumentados nas fases 
iniciais, acompanhados da hiperexpressão de Pax7. Observamos atraso na 
maturação muscular caracterizado por maior expressão de miosina embrionária 
em estágios mais tardios da regeneração. Os genes MyoD e MyoG estavam 
com expressão aumentada no período de 5 a 10 dia após a lesão, embora a 
expressão destas proteínas estivesse reduzida. Ao final da regeneração, houve 
maior deposição de reticulina na MEC, indicando processo fibrótico. A Neu1 
parece atuar em todos os estágios da regeneração muscular, desde a fase 
aguda da lesão através do controle da proliferação celular, até a maturação 
muscular e estágios finais em que regularia a deposição de componentes da 
MEC. 
 
 
Descritores: NEU1, sialidase, mucolipidoses, modelos animais, músculo 
esquelético, regeneração, cardiotoxinas, proliferação de células, fibrose.  
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ABSTRACT 

 

Neves, JC. The role of neuraminidase-1 in muscle regeneration [dissertation]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 
 
Neuraminidase-1 (Neu1) participates in sialoglycoconjugates catabolism in 
lysosomes. Congenital Neu1 deficiency is the basis of sialidosis, a severe 
neurosomatic disorder associated with osteoskeletal deformities, hypotonia and 
muscle weakness. Mice with Neu1 deficiency (Neu1-/-) develop an atypical form 
of muscle degeneration characterized by abnormal fibroblast proliferation and 
expanded extracellular matrix (ECM), invasion of muscle fibers by fibroblast, 
cytosolic fragmentation, vacuolar formation and muscle atrophy. Despite muscle 
degeneration is well characterized in these animals, myogenesis has not been 
studied so far. The aim of this study was to evaluate the involvement of Neu1 in 
muscle regeneration process after cardiotoxin (CTX) injection in Neu1-/- mice 
and normal controls. CTX was applied in the right tibialis anterior muscle, and 
the animals were euthanized by cervical dislocation 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 and 28 
days after injury. The muscles were analyzed through histology; cross-sectional 
area of regenerative muscle fibers; quantification of BrdU labeling; 
immunohistochemistry labelling for inflammation, regenerative fibers, and 
fibrosis; and gene and protein expression of muscle transcription factors. The 
data were compared and variances considered statistically significant in case 
p≤0.05. In animals with Neu1 deficiency, both inflammatory process (mainly 
macrophagic response) and proliferative potential were increased in the initial 
stages, accompanied by overexpression of Pax7. We observed delay in muscle 
maturation characterized by higher expression of embryonic myosin later in 
muscle regeneration. MyoD and MyoG genes were overexpressed from 5 to 10 
days after injury, though the expression of these proteins was reduced. At the 
end of muscle regeneration, reticulin deposition in ECM was increased, 
indicating fibrotic process. Neu1 seems to participate in all stages of muscle 
regeneration, since acute injury phase through the control of cell proliferation, 
towards muscle maturation, and at the final stages when it would regulate the 
deposition of ECM components. 
 
 
Descriptors: NEU1, sialidase, mucolipidosis, animal models, skeletal muscle, 
regeneration, cardiotoxins, cell proliferation, fibrosis. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As neuraminidases são enzimas amplamente expressas que regulam a 

proliferação, diferenciação, identificação e adesão celular, através da clivagem 

de ácidos siálicos (revisto por Schauer, 2004). Nos mamíferos são 

identificados quatro tipos de neuraminidases, diferenciadas de acordo com 

suas sublocalizações celulares e propriedades enzimáticas (Miyagi e Tsuiki, 

1984, 1985; Miyagi et al., 1990). 

A N-acetil-α-neuraminidase-1 (neuraminidase-1, Neu1) adquire 

conformação estável e ativa nos lisossomos, por meio da associação com a 

proteína protetora serina carboxipeptidase/catepsina A (PPCA). A Neu1 passa 

então a compor um complexo multiproteico, unindo-se também à β-

galactosidase (β-gal) e à sulfatase N-acetilgalactosamina-6-sulfato (Bonten et 

al., 1996; Pshezhetsky et al., 1997; Rottier et al., 1998). 

A deficiência da Neu1 é associada a duas doenças lisossomais de 

depósito geneticamente distintas: a galactosialidose e a sialidose. A primeira 

consiste em uma deficiência secundária da β-gal e da Neu1, em consequência 

da inatividade da PPCA. Já a sialidose é reflexo de uma deficiência primária da 

Neu1 (revisto por d'Azzo e Bonten, 2010). 

A sialidose é subdividida em dois tipos. Pacientes com sialidose do tipo 1 

começam a manifestar a doença na segunda década de vida, com perda 

progressiva de visão, degeneração macular (cherry-red spots), nistagmo, ataxia 

e síndrome mioclônica. No caso de pacientes com sialidose do tipo 2, as 

manifestações existem já no período perinatal, compreendendo hidropsia fetal, 

ascite neonatal, alterações dismórficas, aspecto hurler-like, disostose 

multiplexa, hepatoesplenomegalia, grave comprometimento neurológico e 

sobrevida reduzida (Lowden e O'Brien, 1979; Thomas, 2001; de Geest et al., 

2002). Um subgrupo de pacientes com sialidose desenvolve deformidades 

osteoesqueléticas, hipotonia e atrofia muscular (Bonten et al., 2000). Poucos 

estudos têm se comprometido com o entendimento das manifestações da 

sialidose, possivelmente por se tratar de uma doença rara, com prevalência 
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menor que 1/1.000.000 e incidência de 1/4.200.000 nascidos vivos (INSERM, 

atualizado em 14 Jan 2014). 

Camundongos com deficiência da Neu1 possuem fenótipo similar ao dos 

pacientes com sialidose do tipo 2 (de Geest et al., 2002). Com relação à 

musculatura, estudos que utilizaram este modelo animal sugerem que ocorre 

atrofia, com áreas de degeneração muscular progressiva. Os fibroblastos 

localizados na matriz extracelular (MEC) do tecido muscular destes 

camundongos proliferam-se mais ativamente e invadem fibras musculares 

adjacentes (Zanoteli et al., 2010). 

Tendo em vista o comprometimento muscular que a deficiência da Neu1 

pode resultar, a compreensão da miogênese na falta desta enzima pode 

fornecer informações importantes. Até o momento, não há registros na 

literatura dos efeitos in vivo da deficiência da Neu1 sobre os processos de 

miogênese e regeneração muscular. A indução experimental de regeneração 

muscular nestes animais pode indicar se a deficiência da Neu1 seria suficiente 

para acarretar defeitos no processo normal de regeneração e maturação 

muscular, e justificar em parte as alterações histológicas encontradas na 

musculatura esquelética destes animais. Conhecendo os mecanismos 

envolvidos nas manifestações musculares nestes pacientes (ainda sem opções 

de tratamento, estratégias capazes de trazer melhor qualidade de vida serão 

viabilizadas mais facilmente. 
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2  Revisão Bibliográfica 

 

2.1  Neuraminidase-1 

2.1.1  Aspectos gerais 

As neuraminidases (também chamadas de sialidases) são enzimas 

amplamente distribuídas na natureza, sendo encontradas de microrganismos a 

organismos complexos, exceto plantas e insetos (Saito e Yu, 1995). Elas 

hidrolisam ácidos siálicos terminais não reduzidos, ligados a cadeias de 

glicoproteínas e glicopeptídeos (Schauer, 2004). As propriedades das 

neuraminidases de mamíferos estão resumidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Caracterização bioquímica e genética das neuraminidases de mamíferos (modificado 
de Miyagi e Yamaguchi, 2012 e Fanzani et al., 2012). 
 

 Neu1 Neu2 Neu3 Neu4 

Localização 
principal 

Lisossomos Citosol Membrana 
plasmática 

Lisossomos, 
mitocôndrias e 
retículo 
endoplasmático 

Outras 
localizações 

Membrana 
nuclear externa 

Nucleoplasma de 
fibras musculares 

Membrana 
nuclear interna 

- 

Substratos Oligossacarídeos 
Glicopeptídeos 

Oligossacarídeos 
Glicoproteínas 
Gangliosídeos 

Gangliosídeos Oligossacarídeos 
Glicoproteínas 
Gangliosídeos 

pH ótimo 4,4-4,6 6,0-6,5 4,5-4,7 4,5-4,7 

Locus gênico     
Humanos 6p21.3 2q37 11q13.5 2q37.3 
Camundongo 17 1 7 10 

Funções Digestão celular Diferenciação  Apoptose Apoptose 
 Exocitose mioblástica e Adesão Adesão 
 Fagocitose Neuronal Diferenciação Diferenciação 
 Função imune  neuronal neuronal 
 Organização de 

fibras elásticas 
   

Modelo animal Camundongos 
Neu1-/- 

- Camundongos 
transgênicos 

- 

 

A Neu1 regula diversos processos biológicos e é expressa em diferentes 

sistemas dos organismos (Tabela 2) (Saito e Yu, 1995). Quando a síntese de 

Neu1 é deficiente, manifesta-se a sialidose, uma doença de depósito 
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lisossomal. Neste caso, a quantidade de enzima funcional presente no 

organismo é inversamente proporcional à severidade da doença: em níveis 

residuais revela-se a sialidose do tipo 1, mais branda; quando a Neu1 é 

cataliticamente inativa, a do tipo 2, mais severa (Bonten et al., 2000). Com a 

hidrólise comprometida, os portadores de sialidose acumulam em seus tecidos 

e excretam oligossacarídeos e glicoproteínas sialilados (Thomas, 2001). 

 

Tabela 2: Resumo de alguns processos modulados pela desialilação promovida pela 
neuraminidase-1 (baseada em dados de Miyagi e Yamaguchi, 2012). 
 

Processo Alvo biológico Efeitos descritos na literatura 

Câncer e 
metástase 

Integrina β4  Inibição da metástase (Uemura et al., 2009) 

 microRNA-125b Prevenção da downregulação de genes supressores 
de tumor e pró-apoptóticos (Shi et al., 2011) 

Defesa 
imunológica 

Linfócitos T ativados Produção de IFNγ (Nan et al., 2007) 

  Indução das citocinas IL-2 e IL-3 por upregulação 
(Stamatos et al., 2005) 

Exocitose LAMP-1 Regulação negativa da exocitose (Yogalingam et 
al., 2008) 

  Evita perda progressiva da audição (Wu et al., 2010) 

  Prevenção da degeneração muscular por invasão 
fibroblástica (Zanoteli et al., 2010) 

 Receptores de 
superfície 

Regulação da fagocitose em macrófagos e células 
dendríticas (Amith et al., 2010; Seyrantepe et al., 
2010) 

 Moléculas de adesão Recrutamento de leucócitos para sítios inflamatórios 
(Feng et al., 2011) 

Pressão 
arterial 

Endotelina-1 Inativação da endotelina-1 (Seyrantepe et al., 2008) 

Proliferação 
celular 

Receptores de PDGF 
e IGF-1 

Redução da proliferação de células musculares lisas 
aórticas e fibroblastos (Hinek et al., 2008) 

 Receptores de insulina 
e IGF-1 

Regulação da proliferação mioblástica, de acordo 
com a quantidade de insulina existente (Arabkhari 
et al., 2010) 

 

Mais de 40 mutações já foram identificadas no DNA de pacientes 

portadores de sialidose. Apesar de a sialidose ser uma doença autossômica 

recessiva ligada ao gene NEU1, as mutações possuem principalmente o perfil 

de novo e são majoritariamente missense em sítios normalmente conservados, 

com alteração de apenas um aminoácido. Os casos mais brandos (sialidose do 

tipo 1) relacionam-se a duplicações nucleotídicas inframe no éxon 6. Já os 

casos mais severos (sialidose do tipo 2) estão relacionados a mutações 
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nonsense, deleções, inserções, duplicações e variantes de splicing (Bonten et 

al., 2000; Seyrantepe et al., 2003). 

Atualmente, as pesquisas acerca da sialidose utilizam principalmente o 

modelo animal da doença. Existem diversas semelhanças estruturais e de 

sequência nucleotídica entre os seis éxons dos genes que codificam a 

neuraminidase-1 humana e a murina. Neste contexto, a similaridade de 90% 

entre as sequências nucleotídicas destes organismos (Bonten et al., 1996; 

Rottier et al., 1998) pode ser bastante significativa no estabelecimento de 

pesquisas translacionais. 

 

2.1.2  Modelo animal 

No ano de 2002, pesquisadores chefiados pela Profa. Alessandra d’Azzo 

produziram um modelo murino com fenótipo similar ao de pacientes portadores 

de sialidose do tipo 2. Esses camundongos possuem o gene Neu1 nocauteado 

pela inserção de um cassete β-geo (lacZ-PGK-neoR) no éxon 1 (Figura 1). 

Como resultado, uma forma truncada não funcional de Neu1 é traduzida (de 

Geest et al., 2002). 

 

Figura 1: Representação do gene Neu1 normal (Neu1
+/+

) e nocauteado (Neu1
-/-

). O alelo Neu1
-/- 

possui uma sequência inativadora (lacZ-PGK-neo
R
) inserida in frame no éxon 1 (de Geest et 

al., 2002). 

 

Os camundongos Neu1-/- são menores que seus controles normais desde 

o período perinatal (Figura 2). No primeiro mês de vida, já excretam 

oligossacarídeos sialilados, quando também surgem os primeiros sinais da 

doença como o edema subcutâneo. Em estágios mais avançados, os animais 

estão debilitados e apresentam tremores e dificuldade na locomoção. Com 
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idade de 6 a 9 meses, morrem devido à anorexia causada por hiperqueratose 

do aparelho digestivo (de Geest et al., 2002). 

 

Figura 2: Fenótipo de camundongos Neu1
+/+ 

e Neu1
-/-

 de 60 dias de idade. Os animais 
nocautes são menores e apresentam hiperqueratose ao redor dos olhos. 

 

A deficiência da Neu1 compromete diversos tecidos por mecanismos 

ainda sob investigação. A principal alteração histológica observada é a 

vacuolização do citoplasma de vários tipos celulares em pacientes e em 

modelos animais com deficiência de Neu1, tais como fibroblastos, linfócitos, 

células de Kupffer, hepatócitos, células renais, neurônios, músculo cardíaco e 

esquelético (Lowden e O'Brien, 1979; de Geest et al., 2002). A falha no 

controle da quantidade de ácido siálico em diversas moléculas é um dos 

fatores básicos da fisiopatogenia da sialidose (Hinek et al., 2008; Yogalingam 

et al., 2008). 

A Neu1 participa do processo de exocitose lisossomal através da 

regulação da quantidade de ácido siálico ligado à proteína de membrana 

associada aos lisossomos-1 (LAMP-1) (Yogalingam et al., 2008). A LAMP-1 

possui um prolongamento altamente glicosilado e sialilado orientado para o 

lúmen citoplasmático, e também um complexo transmembrana (Eskelinen et 

al., 2003). Em condições homeostáticas, a LAMP-1 encontra-se principalmente 

na membrana lisossomal e com distribuição eventual na membrana plasmática 
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(Lippincott-Schwartz e Fambrough, 1987; Furuno et al., 1989 citados por 

Yogalingam et al., 2008). Durante a exocitose, a LAMP-1 torna-se 

hiperexpressa e mais distribuída na membrana plasmática (Kima et al., 2000). 

Na deficiência de Neu1, os níveis de exocitose lisossomal são elevados e por 

isso haveria uma correlação inversa entre a gravidade da doença e os níveis 

de LAMP-1 na superfície celular. Estes achados indicam que a indução 

anormal de exocitose lisossomal pode implicar na patogênese das 

manifestações sistêmicas características da doença. 

Estudos in vitro demonstraram que fibroblastos de pacientes com 

sialidose apresentam uma maior capacidade proliferativa, e isto ocorreria 

devido a maior resposta ao fator de crescimento derivado das plaquetas BB e 

ao fator de crescimento semelhante à insulina 2 (PDGF-BB e IGF-2, 

respectivamente) (Hinek et al., 2008). Em células musculares lisas arteriais, a 

Neu1 seria responsável pela desialilação dos receptores de PDGF e IGF-1, 

alterando assim a resposta aos hormônios PDGF-BB e IGF-2, e 

consequentemente reduzindo o efeito mitogênico (Hinek et al., 2008). 

A deficiência de proteínas lisossomais acarreta afecções musculares. 

Pacientes portadores de sialidose podem também apresentar sintomatologia de 

envolvimento muscular. Entretanto, como até o momento não há descrições de 

biópsias musculares destes pacientes, não é possível determinar exatamente 

que alterações ocorrem em seres humanos. Em camundongos com deficiência 

de Neu1, a musculatura esquelética exibe simultaneamente atrofia muscular e 

desorganização progressiva dos componentes da MEC (Figura 3). A 

degeneração torna-se evidente a partir dos dois meses de vida, sendo que em 

torno de cinco a seis meses, a musculatura está intensamente comprometida 

(Zanoteli et al., 2010). 
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Figura 3: Degeneração muscular em camundongos Neu1
-/-

. Nota-se fragmentação das fibras 
musculares e aumento de celularidade nas secções coradas com hematoxilina e eosina (A) e 
aumento da expressão de reticulina por marcação imunoistoquímica (B) (Zanoteli et al., 2010). 

 

O acúmulo de colágeno e a proliferação aumentada de fibroblastos 

correspondem às principais alterações nas áreas de degeneração da 

musculatura esquelética de camundongos Neu1-/-. Os fibroblastos 

metabolicamente ativos na MEC ocasionam excessiva síntese e deposição de 

colágeno e, consequentemente, o aumento da expressão das 

metaloproteinases da matriz (MMPs). Fibras musculares perifasciculares 

desenvolvem uma forma atípica de degeneração caracterizada por invasão por 

fibroblastos, fragmentação do citoplasma e formação vacuolar. As alterações 

histológicas descritas não foram relatadas previamente em outras doenças 

musculares, podendo ser características da deficiência primária de Neu1 

(Zanoteli et al., 2010). 

A proliferação excessiva de fibroblastos na musculatura esquelética de 

camundongos com deficiência da Neu1 confirma os achados de Hinek et al. 

(2008), e sugere fortemente uma relação da Neu1 no controle do potencial 

proliferativo celular. Paralelamente, estudos têm demonstrado uma relação 

inversa entre a expressão da Neu1 e a malignidade de células cancerosas 

(Miyagi, 2008). O aumento induzido da expressão da Neu1 reduziria o 

potencial metastático de melanomas (Kato et al., 2001), e também da 

capacidade invasiva e metastática de tumores intestinais (Sawada et al., 

2002). Curiosamente, a degeneração da musculatura esquelética de 

camundongos Neu1-/- resulta da invasão das fibras musculares por fibroblastos 
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(Figura 4). Neste caso, o aumento da atividade gelatinolítica (ação das MMPs) 

degradaria substâncias erroneamente acumuladas na MEC, como o colágeno. 

Esta hipótese explica a maneira pela qual migração e invasão de fibroblastos 

seria facilitada (Zanoteli et al., 2010). 

 
Figura 4: Mecanismos possivelmente envolvidos na degeneração da musculatura esquelética 
de camundongos Neu1

-/-
. Em A, B e C verificam-se secções musculares coradas com azul de 

toluidina, em diferentes estágios da invasão por fibroblastos e fragmentação citoplasmática 
(Zanoteli, 2013). 

 

 

2.2  Miogênese 

As primeiras evidências da capacidade regenerativa da musculatura 

estriada esquelética datam da segunda metade do século XIX (Zenker, 1864; 
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Waldeyer, 1865; Weber, 1867 a, b citados por Scharner e Zammit, 20111), 

apesar de o início da compreensão deste fenômeno ter começado apenas 100 

anos depois. Pesquisas identificaram um tipo celular muscular diferenciado em 

rãs (Mauro, 1961), que logo foi também atribuído à musculatura humana 

(Laguens, 1963; Shafiq et al., 1967). Estas células quiescentes localizavam-

se entre o sarcolema e a lâmina basal, adjacentes às fibras musculares (Figura 

5). Em consequência, foram nomeadas células satélites (Katz, 1961; Mauro, 

1961). Anos mais tarde, soube-se que as células satélites podem se multiplicar 

dando origem a mioblastos, que acabam por se fundir em miotubos (Bischoff, 

1986). Recentemente, as células satélites foram classificadas como células-

tronco, pela identificação de sua capacidade de autorrenovação (Collins et al., 

2005). 

Durante o desenvolvimento embrionário, a diferenciação das células 

precursoras mesodérmicas originadas dos somitos em linhagem miogênica 

requer aumento da expressão dos genes MyoD e Myf5, membros da família de 

fatores de regulação miogênica (MRFs). Células proliferativas miogênicas 

positivas para MyoD e/ou Myf5 são chamadas de mioblastos. Os mioblastos 

proliferativos saem do ciclo celular e tornam-se diferenciados em miócitos, os 

quais expressam os MRFs tardios miogenina (MyoG) e MRF4, e 

subsequentemente genes músculo-específicos. Finalmente, miócitos 

mononucleares fundem-se entre si para formar células multinucleadas, as 

quais amadurecem em fibras musculares contráteis. Durante o 

desenvolvimento muscular, uma subpopulação distinta de mioblastos não entra 

em diferenciação, porém mantém-se associada à superfície das fibras em 

desenvolvimento como células satélites quiescentes. Após a maturidade 

                                                            
1
 Zenker FA. Über die veraenderungen der willkührlichen muskeln im typhus abdominalis. 

Leipzig: Vogel; 1864. 

Waldeyer W. Ueber die veränderungen der quergestreiften muskeln bei der entzündung und 
dem typhusprozess, sowie über die regeneration derselben nach substanzdefecten. Virchows 
Archiv. 1865;34:472-514. 

Weber CO. Ueber die betheiligung der muskelkörperchen und der quergestreiften muskeln an 
den neubildungen nebst bemerkungen über die lehre von der specificität der gewebselemente. 
Virchows Archiv. 1867a;39:254-69. 

Weber CO. Ueber die neubildung quergestreifter muskelfasern, insbesondere die regenerative 
neubildung derselben nach verletzungen. Virchows Archiv. 1867b;39:216-53. 
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sexual, o músculo esquelético é um tecido caracterizado por fibras musculares 

multinucleadas pós-mitóticas (Charge e Rudnicki, 2004). 

 

 

Figura 5: Estrutura detalhada do músculo estriado esquelético, com indicação da localização 
das células satélites. Versão modificada de Relaix e Zammit, 2012 (imagem original em 
Tajbakhsh, 2009). 

 

 

2.3  Regeneração muscular experimental 

Compreender a regeneração muscular em seres humanos é difícil, tanto 

pela necessidade de obter biópsias musculares de pacientes, como de acessar 

experimentalmente as suas células satélites. Com isso, pesquisadores têm 

realizado estudos em modelos animais, principalmente camundongos (Boldrin 

et al., 2010). A importância científica de induzir a regeneração de forma 

controlada e reproduzível também valoriza o uso de modelos animais (Charge 

e Rudnicki, 2004). 
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A regeneração muscular pode ser induzida experimentalmente de 

diversas maneiras, tanto por vias químicas, como mecânicas (Czerwinska et 

al., 2012). Elas desencadeiam respostas moleculares de degeneração e 

regeneração de modo semelhante em diversos grupos musculares, porém a 

duração e a intensidade com que ocorrem dependem do modelo animal 

utilizado (Anderson et al., 1995; Roberts et al., 1997) e do quanto a técnica 

aplicada é invasiva (Irintchev e Wernig, 1987). 

As vias mecânicas incluem práticas como o congelamento (Vracko e 

Benditt, 1972; Schultz et al., 1985; Lefaucheur e Sebille, 1995), enxertia 

(Carlson e Gutmann, 1975), desnervação e desvascularização (Schultz et al., 

1985; Anderson, 1991; Lefaucheur e Sebille, 1995), exercício físico intenso 

(Irintchev e Wernig, 1987) e esmagamento (Bassaglia e Gautron, 1995). As 

vias químicas compreendem as miotoxinas, como o anestésico bupivacaína 

(Benoit e Belt, 1970; Hall-Craggs, 1974), a notexina (Harris et al., 1975; 

Harris e Johnson, 1978; Harris e MacDonell, 1981) e a cardiotoxina 

(Couteaux et al., 1988; d'Albis et al., 1988), uma das metodologias mais 

utilizadas para esta finalidade (Charge e Rudnicki, 2004). 

A cardiotoxina (CTX) é uma substância purificada a partir do veneno de 

cobras da família dos elapídeos. Por meio de rápida despolarização da 

membrana plasmática (Dufton e Hider, 1991; Fletcher et al., 1996; Chiou et 

al., 2010), promove a lise de fibras musculares esqueléticas (Dufton e Hider, 

1991) e induz a subsequente necrose e regeneração da musculatura. Ela age 

seletivamente sobre as miofibras, poupando vasos sanguíneos, a lâmina basal 

e a inervação (Couteaux e Mira, 1984), embora possa lesionar minimamente a 

junção neuromuscular (Duchen et al., 1974). A manutenção do aporte 

sanguíneo contribui para a redução da fibrose (Shi et al., 2009), enquanto a 

integridade da lâmina basal é notadamente importante para o início da 

regeneração, pela ação das células satélites que ali se encontram (Couteaux e 

Mira, 1984; Couteaux et al., 1988; Harris, 2003). 

A CTX inibe a ação enzimática da Na1/K1-ATPase e da proteína quinase 

C (Kuo et al., 1983; Raynor et al., 1991; Chiou et al., 1993), bloqueando seus 

sítios de ligação com o ATP (Jayaraman et al., 1999). Paralelamente, a CTX 

forma complexos citotóxicos com lipídeos aniônicos e oligossacarídeos 
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negativamente carregados da membrana, levando à sua destruição (Patel et 

al., 1997; Sue et al., 2002; Forouhar et al., 2003; Wang e Wu, 2005; Wang et 

al., 2006). 

Enquanto quiescentes, as células satélites comumente expressam o fator 

de transcrição Pax7 (Seale et al., 2000; Bosnakovski et al., 2008). Na fase 

precoce após dano muscular, ocorre ativação de resposta inflamatória (Tidball, 

2005) e de proliferação de células da linhagem miogênica (Couteaux et al., 

1988). O fator de crescimento de hepatócitos (HGF) induz a saída das células 

satélites do estágio de quiescência (Tatsumi et al., 1998), enquanto outros 

fatores de crescimento (como o IGF-1, FGF, PDGF-BB, TGF-β, TGF-2 e EGF) 

estimulam a proliferação das células satélites já ativadas (Bischoff, 1986; 

Johnson e Allen, 1993, 1995). Após ser liberado pela MEC, o HGF liga-se 

com o receptor c-met (Gonzatti-Haces et al., 1988; Giordano et al., 1989; 

Tatsumi et al., 1998) e desencadeia uma cascata de sinalização pró-

mitogênica nas células satélites (Bottaro et al., 1991; Naldini et al., 1991). 

Outra substância ativadora das células satélites é o óxido nítrico (NO) 

(Anderson, 2000). Somando-se à ação direta do NO sobre as células satélites, 

ele também ativa as MMPs, que controlam a produção de HGF na MEC 

(Yamada et al., 2006; Yamada et al., 2008). 

A ativação das células precursoras miogênicas é caracterizada pela 

expressão de Myf5 e MyoD já nas primeiras 12 horas após o dano muscular 

(Figura 6). O MyoD tem importância fundamental na diferenciação das células 

satélites, e o Myf5 na promoção de autorrenovação destas células (Charge e 

Rudnicki, 2004). As células musculares recém-formadas continuam a se 

diferenciar, fundem-se entre si e com fibras lesadas para formar novas fibras 

musculares. As fibras em regeneração são caracterizadas por possuírem 

calibre reduzido e o núcleo posicionado centralmente (Charge e Rudnicki, 

2004). 

Durante a miogênese, as variantes imaturas de miosina precedem a 

síntese das isoformas adultas de contração lenta e rápida (d'Albis et al., 1988; 

d'Albis et al., 1989). Portanto, a miosina embrionária consiste em um 

marcador de fibras musculares regenerativas e é sintetizada em condições 

normais a partir de três dias após a exposição à CTX (d'Albis et al., 1988; 
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Czerwinska et al., 2012). Por volta de 7 a 10 dias após lesão, as novas fibras 

musculares formadas já apresentam aspecto maduro, mas calibre reduzido. 

Mais tardiamente, ocorre ativação dos genes MyoG e MRF4, e expressão de 

proteínas responsáveis pela parada do ciclo celular, como a p21 (Charge e 

Rudnicki, 2004). 

 
Figura 6: Esquema da diferenciação das células satélites, dependente da entrada destas 
células precursoras musculares no ciclo celular, expressão de fatores de transcrição e síntese 
de proteínas musculares específicas. Modificado a partir de Tedesco et al., 2010. 

 

Em comparação à miogênese embrionária, o músculo regenerado com 

relação à organização dos fascículos e, portanto das unidades motoras 

(Couteaux e Mira, 1984). A secreção hormonal, a inervação e a atividade 

muscular também não são idênticas em ambos os casos (Couteaux et al., 

1988). A síntese proteica da isoforma neonatal de miosina é mais breve na 

regeneração do que no desenvolvimento (d'Albis et al., 1988), e a musculatura 

regenerada estabilizada apresenta marginalização nuclear mais tardia, ou 

mesmo interrompida (Allbrook, 1962; Vracko e Benditt, 1972; Schmalbruch, 

1976). No entanto, a indução de regeneração muscular via administração de 

CTX é vantajosa com relação a outros métodos de indução de regeneração 
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muscular. Seja por seu mecanismo de ação seletiva ou por ser pouco nociva 

sistemicamente para o animal (Couteaux et al., 1988), esta metodologia é 

bastante adequada para estudar a miogênese experimental.  
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3  Objetivos 

 

3.1  Objetivo geral 

Avaliar a regeneração da musculatura esquelética em camundongos com 

deficiência de Neu1. 

 

 

3.2  Objetivos específicos 

Durante os diferentes estágios da regeneração muscular, procurou-se: 

- Verificar o potencial proliferativo celular na fase aguda por meio da 

quantificação de núcleos positivos para BrdU; 

- Analisar marcadores de resposta neutrofílica e macrofágica por 

imunoistoquímica e PCR em tempo-real; 

- Estudar a expressão gênica e proteica de fatores de transcrição muscular por 

PCR em tempo-real e Western Blotting; 

- Examinar a capacidade maturativa das fibras musculares por histologia, 

medição da área das fibras musculares regenerativas e imunofluorescência 

indireta de miosina embrionária; 

- Identificar a ocorrência de fibrose endomisial e perimisial por marcação 

imunoistoquímica de reticulina; 
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4  Material e Métodos 

 

4.1  Material 

Camundongos heterozigotos para a deficiência de Neu1 (Neu1+/-) (de 

Geest et al., 2002) de linhagem FVB isogênica, foram doados pela Profª. 

Alessandra d’Azzo, do Department of Genetics and Tumor Cell Biology, St. 

Jude Children’s Research Hospital (Memphis, EUA). Para estabelecer a 

colônia, estes animais foram cruzados e mantidos com seus filhotes no Centro 

de Bioterismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP), em temperatura e umidade controladas, ciclos de 12 horas de luz e 

escuro alternados, comida e água ad libitum. 

Os filhotes com quatro semanas de vida foram desmamados, genotipados 

e selecionados para os experimentos. Ao atingirem oito semanas, animais com 

deficiência de Neu1 (Neu1-/-) e controles normais (Neu1+/+) irmãos da mesma 

ninhada, do sexo masculino, pesando entre 18 e 25 gramas, sem sinais de 

letargia, agressividade excessiva e ferimentos foram utilizados nos 

experimentos, conforme as metodologias descritas abaixo. A partir do momento 

da seleção, os animais foram mantidos nas gaiolas apenas com seus 

respectivos pares experimentais até o momento da eutanásia. Ao todo, foram 

utilizados 90 animais (grupo experimental: n=5 por período/genótipo; grupo 

controle sem lesão: n=5 por genótipo). 

Os experimentos foram realizados de acordo com as normas que 

estabelecem os procedimentos para o uso científico de animais no país (Lei 

11.794 de 8 de outubro de 2008), no Laboratório de Investigação em Medicina 

45 (LIM45) da FMUSP. Este estudo foi avaliado e aprovado pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa da FMUSP (Anexos). 

 

 

4.2  Genotipagem 

O DNA dos animais foi extraído a partir de um fragmento da cauda, após 

incubação em solução de lise (Tris-HCl 0,5M pH 8,5, NaCl 5M, EDTA 0,5M, 
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SDS 10% e proteinase K) a 60°C por 1 hora. Após centrifugação para retirada 

de debris não lisados, o DNA foi precipitado através da adição de isopropanol. 

Em seguida, foram realizadas duas lavagens com etanol 70% e, após 

evaporação do álcool, o DNA foi ressuspendido em solução TE (Tris 10mM e 

EDTA 1mM). 

Para amplificação das regiões-alvo por meio de PCR, foram utilizados os 

oligonucleotídeos MNTG1-sense (5’ GACAGGGATCGCCGGGAGCTATGG 3’), 

MNTG2-antisense (5’ CACCAGGCTGAAGTCATCCTCTGC 3’), e LacZ-

Lac3KO (5’ GATAGGTCACGTTGGTGTAGATGGGCG 3’), com anelamento 

conforme o mapeamento que consta na Figura 7A. A reação foi constituída por 

um ciclo inicial de desnaturação (98oC por 3 minutos); seguido por 35 ciclos a 

98oC por 30 segundos, 70oC por 30 segundos e 72oC por 90 segundos; e um 

passo final de extensão a 72oC por 10 minutos. Os produtos da PCR foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 2%, contendo brometo de etídio e 

visualizado em luz ultravioleta. O resultado das amplificações encontra-se 

ilustrado na Figura 7B. 

 

Figura 7: Mapeamento dos sítios de anelamento dos oligonucleotídeos utilizados na 
genotipagem dos animais (A), cuja eletroforese (B) apresenta uma banda de 160pb em 
animais normais, uma banda de 450pb nos animais nocautes, e bandas de 450pb e 160pb nos 
heterozigotos. 

 

 

4.3  Indução de necrose e regeneração muscular 

Os camundongos selecionados para o experimento foram anestesiados 

com injeção intraperitoneal de Thionembutal (0,4mg/10g). Para a indução do 

processo de necrose e regeneração muscular, 50µL de cardiotoxina de Naja 
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mossambica mossambica a 10mM (Sigma C9759) foram administrados via 

intramuscular no músculo tibial anterior direito (TAD). Agulhas hipodérmicas 

descartáveis (16G ½) e seringas de 1mL foram utilizadas para injetar a CTX na 

região do tendão proximal do músculo TA, com inserção paralela ao sentido 

longitudinal das fibras, até atingir a proximidade do tendão distal do músculo. À 

medida que a agulha era retirada, foram injetadas pequenas quantidades de 

CTX, de forma que a solução fosse injetada em praticamente toda a extensão 

do músculo TA. Para analgesia pós-experimental, buprenorfina (0,05mg/kg) foi 

administrada por via intraperitoneal, a cada 12 horas durante dois dias. Optou-

se por não fornecer anti-inflamatórios aos animais para não interferir na análise 

histológica. O músculo TA esquerdo (TAE) foi utilizado como controle interno e 

não passou por injeção de solução salina sem CTX, para evitar que as fibras 

musculares fossem lesadas. 

Os animais foram eutanasiados 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 e 28 dias após a 

lesão por deslocamento cervical (sem anestesia). Estes períodos foram 

escolhidos para avaliar momentos diferentes da regeneração muscular, 

conforme demonstrado na Figura 8. 

 

Figura 8: Dias de eutanásia após a aplicação de cardiotoxina e as análises da regeneração 
muscular realizadas nestes períodos. 

 

Após a eutanásia, os músculos TAs foram dissecados. Um fragmento dos 

músculos foi montado em cortiça utilizando Tissue Tek OCT (Sakura 4583), 

congelado em isopentano resfriado em nitrogênio líquido e estocado a -80oC 

para realizar as análises histológicas e imunoistoquímicas. O fragmento 

restante foi congelado diretamente em nitrogênio líquido e estocado a -80oC 

para preparo de lisado de proteínas e extração de RNA. 
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4.4  Histologia 

Os fragmentos musculares montados em cortiça foram submetidos a 

cortes transversais com espessura de 7 micras a -23oC, em criostato Leica 

CM3000. Parte das lâminas contendo as secções foi estocada a -20oC para 

posterior aplicação de técnicas imunoistoquímicas, enquanto outra parte foi 

utilizada para as análises histológicas. Para isso, as secções destas lâminas 

foram coradas com hematoxilina e eosina (HE), submetidas à bateria 

ascendente de alcoóis e xilol para desidratação, montagem com Entellan 

(Merck 107691) e fotografadas no microscópio Olympus AX70. 

 

 

4.5  Cálculo de área das fibras musculares 

As fibras musculares centronucleadas (em regeneração) de fotografias 

em aumento de 20x, de três regiões diferentes dos TADs, tiveram suas áreas 

transversas calculadas utilizando o programa ImageJ 1.43u (Wayne Rasband, 

NIH, EUA). As fibras foram tracejadas em posição coronal e o programa mediu 

a área transversa. As fibras dos músculos TAE passaram pelo mesmo 

procedimento (total de 200 fibras por músculo) e a média das áreas das fibras 

de cada músculo foi calculada. 

 

 

4.6  Reações imunoistoquímicas 

4.6.1  Imunoperoxidase 

Para as reações de imunoperoxidase, lâminas contendo secções 

musculares foram mantidas por 10 minutos em ar ambiente, os cortes isolados 

com caneta hidrofóbica, fixados em acetona a -20ºC por 10 minutos e lavados 

em PBS pH7,4 por 3 vezes durante 10 minutos, com lavagens em PBS entre 

as etapas seguintes. A peroxidase endógena foi eliminada em H2O2 0,1% em 

PBS por 30 minutos, etapa seguida pela aplicação da solução de bloqueio 

(BSA 0,1%; soro normal Goat 10%; Tween 0,5% em PBS) por 30 minutos. 
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Os anticorpos primários (Tabela 4) diluídos em solução de bloqueio foram 

incubados overnight a 4ºC e o secundário (Biotinylated anti-rat IgG (H+L) 

Vector Laboratories BA9401) a 1:250 em solução de bloqueio por 1 hora em 

temperatura ambiente. Os anticorpos primários biotinilados (CD11b e Ly-6G/Ly-

6C) não necessitam do anticorpo secundário. 

Procedeu-se o método avidina/biotina por 45 minutos (ABC 0,02% em 

PBS), as lâminas foram expostas ao cromógeno diaminobenzidina (9mg de 

DAB e H2O2 0,05% de em PBS por 2 minutos) e contra-coradas com 

hematoxilina. Posteriormente, foram desidratadas em alcoóis com 

concentração ascendente, lavadas em xileno e montadas com Entellan (Merck 

107960). As lâminas foram examinadas e fotografadas no microscópio 

Olympus AX70. 

 

4.6.2  Imunofluorescência 

Para proceder as reações de imunofluorescência, lâminas contendo 

secções musculares foram mantidas por 10 minutos em ar ambiente. Os cortes 

foram isolados com caneta hidrofóbica, fixados em acetona a -20ºC por 10 

minutos e lavados em PBS pH7,4 por 3 vezes durante 10 minutos. Entre cada 

etapa descrita abaixo, as lavagens em PBS foram repetidas. Os cortes foram 

bloqueados em soro normal 10% e Triton-X 0,2% por 30 minutos em 

temperatura ambiente, e com AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG 

(H+L) (Jackson ImmunoResearch 115-007-003) diluído a 1:10 em PBS durante 

1 hora. 

Os fragmentos foram incubados overnight a 4ºC com anticorpo primário 

(Tabela 4) diluído em solução de bloqueio, ou apenas com solução de bloqueio 

para controle negativo da reação. A solução de bloqueio foi aplicada 

novamente por 10 minutos após o anticorpo primário, seguida pelo anticorpo 

secundário FITC-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (Jackson 

ImmunoResearch 115-095-003) diluído a 1:200 em solução de bloqueio por 1 

hora em temperatura ambiente. Por fim, as lâminas foram montadas com 

Vectashild Mounting Medium with DAPI (Vector Laboratories H-1200), 

examinadas e fotografadas no microscópio Olympus AX70 no modo 

fluorescência. 



22 

4.6.3  BrdU 

Para verificar a proliferação celular, após a pesagem dos animais no dia 

da eutanásia, 160mg/kg de 5-bromo-2’-deoxiuridina (BrdU, Sigma B5002) 

foram injetados nos camundongos submetidos aos períodos experimentais 1, 

3, 5 e 7 dias. Para isso, foi preparada uma solução de BrdU a uma 

concentração de 10mg/mL diluída em PBS, a qual foi administrada 

intraperitonealmente, utilizando agulhas hipodérmicas descartáveis (16G ½) e 

seringas de 1mL. Após 6 horas da injeção, os animais foram eutanasiados, o 

material estocado e processado conforme descrito anteriormente. Para as 

reações de imunofluorescência, seguiu-se o protocolo acima apresentado, 

apenas incluindo o tratamento das lâminas com HCl 1,5M por 30 minutos em 

temperatura ambiente antes da incubação. 

Após a fotografia das lâminas, as marcações para BrdU foram 

quantificadas em cada imagem e posteriormente calculou-se a média de 

marcações por imagem. 

 

 

4.7  Expressão gênica 

4.7.1  Extração de RNA 

Os músculos TAs foram macerados com pistilo, em um tubo de 1,5mL 

contendo 500µL de TRIzol resfriado (Life Technologies 15596-018) e o 

homogenato foi deixado em temperatura ambiente por 5 minutos. Em seguida, 

100µL de clorofórmio foram adicionados, agitou-se vigorosamente o tubo por 

15 segundos, incubado por 5 minutos em temperatura ambiente. O lisado foi 

centrifugado a 14000rpm por 15 minutos a 4°C. 

O sobrenadante foi transferido para um novo tubo contendo 250µL de 

isopropanol. Para precipitar o RNA, a mistura foi homogeneizada e estocada 

overnight em freezer -80ºC. Após este período, os tubos permaneceram 10 

minutos em temperatura ambiente e depois foram centrifugados a 14000rpm 

por 30 minutos. O sobrenadante foi dispensado, o pellet lavado com 500µL de 

etanol 80% e centrifugado a 12500rpm por 15 minutos a 4°C. A lavagem foi 
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repetida e, após evaporação do álcool, o pellet foi resuspendido em 10µL de 

água DEPC. 

Para quantificação do RNA extraído, as amostras foram analisadas por 

medida espectrofotométrica em absorbâncias a 260 e 280nm. A quantificação 

de RNA foi realizada através de espectrofotômetro NanoDrop 1000 (Thermo 

Scientific) e sua integridade foi analisada através de corrida eletroforética em 

gel de agarose. Posteriormente, o RNA foi tratado com DNAse I (Life 

Technologies AM2238), seguindo as instruções do fabricante para remoção do 

DNA genômico contaminante. 

 

4.7.2  Reação de transcrição reversa 

Para a síntese de DNA complementar (cDNA), 1μg de RNA total foi 

diluído em H2O DEPC, chegando a 19,25μL de amostra. Para atingir um 

volume final de 50μL de reação, foram adicionados 30,75μL de um mix 

preparado com o kit TaqMan Reverse Transcription Reagents (Life 

Technologies N8080234), contendo 5μL de tampão RT Buffer 10x, 10μL de 

dNTP mix, 11μL de MgCl2, 2,5μL de Random Primer, 1μL de RNAse Inhibitor e 

1,25μL de MultiScribe Reverse Transcriptase. As amostras passam por um 

ciclo de 10 minutos a 25°C, 30 minutos a 48°C e 5 minutos a 95°C em um 

termociclador. 

 

4.7.3  PCR em tempo-real 

A eficiência dos oligonucleotídeos foi verificada em reações utilizando 

diluições seriadas (1:5) de amostras com concentração de 50ng/μL (valor ótimo 

100±5%). As amplificações das sequências-alvo por PCR em tempo-real foram 

realizadas em duplicata com 50ng/μL de cDNA template, 0,3μM de 

oligonucleotídeos de sequência direta e reversa (Tabela 3) e Maxima SYBR 

Green PCR/ROX qPCR Master Mix (Thermo Scientific K0222), em um volume 

final de 25μL de reação. Utilizou-se o equipamento StepOne Plus Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems), partindo de um ciclo inicial de desnaturação 

de 95°C por 10 minutos, seguido por 35 ciclos de 95°C por 15 segundos e 
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60°C por 1 minuto, e pela curva de melting, composta por 95°C por 15 

segundos, 60°C por 1 minutos e 95°C por 15 segundos. 

Os dados referentes aos RNAs de estudo foram submetidos a cálculos de 

expressão relativa em escala logarítmica (Livak e Schmittgen, 2001), 

normalizados pela expressão do gene GAPDH. Para fins de representação 

gráfica, o valor obtido para cada animal Neu1-/- foi calculado em relação 

percentual ao seu respectivo par Neu1+/+. Este cálculo também foi realizado 

comparando controles sem experimento tanto Neu1-/- quanto Neu1+/+. Os 

dados de expressão gênica em Neu1+/+ estão representados pela linha de 

100%. 

 

Tabela 3: Sequências dos oligonucleotídeos utilizados nas PCRs em tempo-real para 
avaliação da expressão dos genes CD11b (EF101557.1), MyoD (NM_010866), MyoG 
(NM_031189), Neu1 (NM_010893.3), Neu2 (NM_015750.3), Neu3 (NM_016720.2), Neu4 
(NM_173772.3), Pax7 (NM_011039.2) e GAPDH (XM_001476707.3). 

 

Gene Sequência direta (5’-3’) Sequência reversa (5’-3’) 

CD11b ATGGACGCTGATGGCAATACC TCCCCATTCACGTCTCCCA 

MyoD GCCTGAGCAAAGTGAATGAG GGTCCAGGTGCGTAGAAGG 

MyoG AGCGCAGGCTCAAGAAAGTGAATGAG TGATGCTGTCCACGATGGACGTAA 

Neu1 AGTGAGCGGCATTCCCTTTG GGCAATGGTAGTTATTCTGGTTCC 

Neu2 GCTACAACGAAGCCACCAAC CAGGGACAGCGATGAAGAA 

Neu3 CTCAGTCAGAGATGAGGATGCT GTGAGACATAGTAGGCATAGGC 

Neu4 GCCTGCTTGTTCCTGCTTAC CAGAGGGCTTCGAGCATTAC 

Pax7 CACCCCGGGGACAGAGGAAGAT GAGAGGGCGGGGTACAAGGAAGA 

GAPDH CCAAGGTCATCCATGACAAC GCTTCACCACCTTCTTGATG 

 

 

4.8  Expressão proteica 

4.8.1  Extração de proteínas 

Fragmentos dos músculos TAs foram macerados com homogeneizador 

do tipo potter em tampão de lise RIPA (EDTA 1mM, EGTA 1mM, Tergitol 1%, 

SDS 1% e deoxicolato de sódio 0,5% em PBS pH7,4) contendo coquetel 

inibidor de protease 1% (Roche 1836170). Em seguida, o homogenato foi 

centrifugado a 13000g por 5 minutos a 4ºC e o sobrenadante reservado para 

uso. A concentração proteica das amostras foi determinada pelo método 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=237512994
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=118131105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=47271519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=407264420
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descrito por Bradford (Bradford, 1976), utilizando albumina sérica bovina como 

curva de diluição padrão. 

 

4.8.2  Western Blotting 

Para a corrida eletroforética de proteínas, utilizou-se 25µg de cada 

amostra, acrescidas de tampão marcador de corrida e β-mercaptoetanol. As 

amostras foram aquecidas a 100ºC por 5 minutos e mantidas no gelo pelo 

mesmo período. Então, foram aplicadas em gel SDS-PAGE (acrilamida 10%-

12%) e submetidas à eletroforese com voltagem de 100V, por 1 hora, em 

aparato da marca Bio-Rad. 

As proteínas foram transferidas para uma membrana de PVDF (Bio-Rad 

162-0177) a 100V por 2 horas e posteriormente incubadas em tampão de 

bloqueio contendo leite desnatado a 10% diluído em TBS-T (Tris 50mM pH 7,5, 

NaCl 150 mM e Tween 20 0,1%), durante 20 minutos em temperatura 

ambiente. 

As membranas foram incubadas overnight a 4ºC em anticorpo primário 

(Tabela 4) diluído em uma solução de leite desnatado 3% em TBS-T. Após três 

lavagens de 10 minutos com TBS-T, as membranas foram incubadas em uma 

solução contendo o anticorpo secundário horseradish peroxidase conjugated 

anti-mouse (GE Healthcare NA931 1:6000) conjugado com peroxidase diluído 

em tampão de bloqueio por 1 hora em temperatura ambiente. 

Após nova série de três lavagens com TBS-T, as membranas foram 

tratadas com o reagente quimioluminescente (Immobilon Western, Millipore) 

durante 1 minuto e expostas ao filme fotográfico sensível à 

quimioluminescência (Amersham Hyperfilm, GE Healthcare), conforme 

instruções do fabricante. Os filmes foram revelados em câmara escura e 

digitalizados para medição da intensidade das bandas, utilizando o programa 

ImageJ 1.43u (Wayne Rasband, NIH, EUA). 

Para verificar a homogeneidade das amostras transferidas, as 

membranas foram coradas com Coomassie Brilliant Blue (Amresco 0472) por 

20 minutos. A coloração de fundo foi eliminada em solução de metanol e ácido 

acético (5:1) por 5 minutos. Após digitalização da membrana, procedeu-se a 

quantificação de proteína total de cada amostra utilizando o software o ImageJ 
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1.43u. Os dados das proteínas de interesse foram expressos como a razão da 

intensidade da banda analisada por proteína total. Para fins de representação 

gráfica, o valor obtido para cada animal Neu1-/- foi calculado em relação 

percentual a seu respectivo par Neu1+/+. Este cálculo também foi realizado 

comparando controles sem experimento Neu1-/- e Neu1+/+. Os dados de 

expressão proteica em Neu1+/+ estão representados pela linha de 100%. 

 

Tabela 4: Anticorpos primários e concentrações em que foram utilizados nas reações 
imunoperoxidase (IH), imunofluorescência (IF), e western blotting (WB). 

 

Anticorpo Host/Clone Empresa/código Diluição Uso 

Anti- Ly-6G e Ly-6C Rat/ RB6-8C5 BD/BD553124 1:50 IH 

Anti-BrdU Mouse/ BU-33 Sigma/B8434 1:100 IF 

Anti-CD11b Rat/ M1/70 BD/BD557395 1:100 IH 

Anti-MHCe Mouse/ F1.652 Hybridoma Bank/F1.652 1:20 IF 

Anti-MyoD Mouse/MoAb 5.8A BD/554130 1:3000 WB 

Anti-MyoG Mouse/F5D Hybridoma Bank/F5D 1:2000 WB 

Anti-Reticulina Rat/ ER-TR7 Acris/BM4018 1:100 IH 

 

 

4.9  Análises estatísticas 

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para 

verificação do padrão de distribuição. Em seguida, foram comparados através 

da análise de variância (ANOVA) de duas vias seguida do pós-teste de 

Bonferroni (distribuição normal), ou pelo teste de Mann-Whitney (distribuição 

não-Gaussiana). Foram aceitas como variações significativas aquelas em que 

a diferença entre os grupos resultou em um valor de p≤0,05. Os dados estão 

apresentados como média ± erro padrão da média. A análise estatística foi 

realizada utilizando o programa GraphPad Prism 5 for Windows (GraphPad 

Software, San Diego, Califórnia, EUA). 
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5  Resultados 

 

5.1  Análise histológica 

Para compreender os efeitos histológicos da aplicação de CTX nos 

músculos TAs em animais Neu1+/+ e Neu1-/-, coramos secções coronais de 

fragmentos musculares obtidos em diferentes momentos após a lesão com 

hematoxilina e eosina. Verificamos que a CTX lesou amplamente todos os 

músculos TADs, porém os músculos contralaterais que não receberam CTX 

não sofreram alterações histológicas. Os TAEs não diferem dos músculos dos 

animais controles não submetidos à CTX (imagem não mostrada). 

Logo após a lesão, observamos a degeneração da arquitetura muscular. 

Do primeiro ao terceiro dia de experimento, os músculos TADs de 

camundongos Neu1+/+ e Neu1-/- apresentaram extensas áreas com fibras 

musculares em necrose, aumento de tecido conjuntivo e perda da definição dos 

limites das fibras musculares. Houve aumento de celularidade, em parte por 

reação inflamatória para remoção de debris (Figura 9). 

Após o terceiro dia já era possível notar a presença de fibras musculares 

regenerativas arredondadas, com núcleos centralizados e calibre reduzido em 

ambos os grupos. Excessos de tecido conjuntivo começaram a ser removidos e 

substituídos pelas fibras musculares regenerativas cerca de 7 dias após a 

lesão (Figura 9). Até este período, os eventos histológicos se equipararam em 

ambos os grupos experimentais.  

Nos camundongos Neu1+/+, a reorganização histológica ocorreu entre 10 

e 28 dias após a lesão (Figura 10). Neste momento da regeneração muscular, 

os camundongos Neu1-/- aparentemente não apresentaram a mesma 

capacidade de remoção do tecido conjuntivo em excesso. Além disso, as fibras 

musculares regenerativas possuíam calibre menor e aspecto distrófico. 

A marginalização nuclear não foi observada em nenhum dos genótipos ao 

final dos períodos experimentais. 
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Figura 9: Cortes coronais de músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1
+/+

 e Neu1
-/-

, 
após 1, 3, 5 e 7 dias de injeção de cardiotoxina (n=5). Fibras em degeneração (estrela) podem 
ser visualizadas especialmente entre o primeiro e o terceiro dia de experimento e fibras 
regenerativas com núcleos centralizados (seta) ocorrem a partir do quinto dia. Coloração com 
hematoxilina e eosina. A barra corresponde a 20μm e se aplica a todas as imagens.  



29 

 

Figura 10: Cortes coronais de músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1
+/+

 e Neu1
-/-

, 
após 10, 14, 21 e 28 dias de injeção de cardiotoxina (n=5). Verifica-se atraso na reorganização 
histológica em camundongos Neu1

-/-
, evidenciada pela presença de tecido conjuntivo mais 

espesso e fibras regenerativas de menor calibre. Coloração com hematoxilina e eosina. A barra 
corresponde a 20μm e se aplica a todas as imagens. 
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5.2  Resposta inflamatória 

A resposta inflamatória foi verificada qualitativamente por marcação 

imunoistoquímica de neutrófilos e macrófagos. Em ambos os grupos 

experimentais, a reação neutrofílica ocorreu principalmente até o terceiro dia 

após a administração de CTX (Figura 11). Contudo, nossos resultados 

indicaram que a reação neutrofílica nos camundongos Neu1-/- pode estar 

diminuída no terceiro dia após a lesão, em comparação com os animais 

normais. Após 5 dias, os neutrófilos encontravam-se bastante reduzidos, 

desaparecendo totalmente por volta dos 14 dias (imagem não mostrada). 

Com relação aos macrófagos, a invasão aconteceu do primeiro ao décimo 

dia (Figura 12). Para ambos os genótipos, a reação macrofágica máxima foi 

verificada cerca de 5 dias após a lesão. Porém, por volta de 7 e 10 dias após a 

lesão a marcação de macrófagos foi mais intensa nos músculos dos 

camundongos Neu1-/-. Após 14 dias de lesão, os macrófagos não foram mais 

visualizados (imagem não mostrada). 

Devido ao possível aumento de macrófagos, nos TADs de camundongos 

Neu1-/-, decidimos realizar análise quantitativa da expressão gênica de CD11b, 

marcador de macrófagos. Não houve diferenças da expressão deste gene 

entre os músculos controles sem experimento dos camundongos Neu1+/+ e 

Neu1-/-. Em todos os períodos analisados, a expressão foi maior nos 

camundongos Neu1-/- (Figura 13). Após o terceiro dia de lesão, o gene CD11b 

encontrava-se em seu pico expressão nos dois grupos. Nos camundongos 

Neu1+/+, a normalização da expressão ocorreu por volta de dez dias após a 

CTX, quando não havia diferenças em relação aos músculos controles. Neste 

mesmo período, as diferenças persistiram em relação aos músculos controles 

em Neu1-/-. Desta maneira, nossos resultados sugerem que pode ter 

acontecido desequilíbrio na reação inflamatória nos músculos em regeneração 

de camundongos Neu1-/-, especialmente na reação macrofágica. 
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Figura 11: Marcação imunoistoquímica de neutrófilos (anti- Ly-6G e Ly-6C, BD553124) em 
músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1

+/+
 e Neu1

-/-
 após 1, 3, 5 e 10 dias de injeção 

de cardiotoxina (n=5). A barra corresponde a 20μm e se aplica a todas as imagens.  
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Figura 12: Marcação imunoistoquímica de macrófagos (anti-CD11b, BD557395) em músculos 
tibiais anteriores de camundongos Neu1

+/+
 e Neu1

-/-
 após 1, 3, 5 e 10 dias de injeção de 

cardiotoxina (n=5). A barra corresponde a 20μm e se aplica a todas as imagens.  
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Expressão de CD11b 

 

Figura 13: Expressão do gene CD11b em músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1
-/-

 
após 3, 5, 7 e 10 dias de aplicação de cardiotoxina. A expressão de CD11b nos músculos de 
camundongos Neu1

+/+
 submetidos à lesão corresponde aos valores considerados como 100% 

(linha pontilhada) em cada período experimental. Os resultados dos animais controles sem 
experimento constam na barra CTR. *p<0,05 difere significativamente de Neu1

+/+
, segundo o 

teste Mann-Whitney (n=5). 

 

 

5.3  Potencial proliferativo celular 

Para verificarmos o potencial proliferativo na fase aguda da regeneração, 

realizamos imunofluorescência para BrdU e quantificamos os núcleos com 

marcação (Figura 14). Os núcleos positivos para o BrdU estavam presentes 

nos TADs de camundongos Neu1+/+ e Neu1-/- a partir de três dias da injeção de 

CTX. A quantidade de núcleos proliferativos foi maior no grupo Neu1-/- em 

relação ao grupo controle para todos os períodos analisados (Figura 15). 
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Figura 14: Núcleos proliferativos marcados através de imunofluorescência indireta para BrdU 
(anti-BrdU, Sigma B8434) em músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1

+/+
 e Neu1

-/-
 

após 3, 5 e 7 dias de injeção de cardiotoxina (n=5). A barra corresponde a 20μm e se aplica a 
todas as imagens. 

 

Marcações por BrdU 

 
Figura 15: Percentual de núcleos proliferativos em músculos tibiais anteriores de 
camundongos Neu1

-/-
 após 3, 5 e 7 dias de injeção de cardiotoxina. Os núcleos marcados nos 

músculos de camundongos Neu1
+/+

 submetidos à lesão correspondem aos valores 
considerados como 100% (linha pontilhada) em cada período experimental. **p<0,01 e 
***p<0,001 diferem significativamente de Neu1

+/+
, segundo o teste ANOVA de duas vias 

seguido pelo pós-teste de Bonferroni (n=5). 
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Para inferir se poderia haver alguma contribuição das células satélites 

para o aumento do potencial proliferativo nos camundongos Neu1-/-, 

quantificamos a expressão gênica de seu marcador Pax7. Verificamos que, do 

primeiro ao sétimo dia após a lesão, a expressão do Pax7 esteve mais alta nos 

TADs dos camundongos Neu1-/- (Figura 16). 

 

Expressão de Pax7 

 
Figura 16: Expressão do gene Pax7 em músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1

-/-
 

após aplicação de cardiotoxina. A expressão de gênica nos músculos de camundongos Neu1
+/+

 
submetidos à lesão corresponde aos valores considerados como 100% (linha pontilhada) em 
cada período experimental. Os resultados dos animais controles sem experimento constam na 
barra CTR. *p<0,05 difere significativamente de Neu1

+/+
, segundo o teste Mann-Whitney (n=5). 

 

 

5.4  Capacidade maturativa 

Avaliamos as expressões gênica e proteica dos fatores de transcrição 

muscular MyoD e MyoG, respectivamente, importantes no momento inicial e 

tardio da regeneração muscular. Houve aumento da expressão gênica do 

MyoD 3 e 7 dias após a CTX. Porém, a expressão proteica de MyoD é reduzida 

nos períodos experimentais 5 e 7 dias (Figura 17A). O gene MyoG estava mais 

expresso no sétimo dia após a CTX, entretanto neste mesmo período a 

proteína estava reduzida (Figura 17B). Não houve diferenças entre as 

expressões dos fatores de transcrição nos camundongos Neu1-/- e Neu1+/+ sem 

experimento para nenhum dos fatores de transcrição analisados. 
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Figura 17: Expressão gênica e proteica de MyoD (A) e MyoG (B) em músculos tibiais 
anteriores de camundongos Neu1

-/-
 após aplicação de cardiotoxina (n=5). As expressões nos 

músculos de camundongos Neu1
+/+

 submetidos à lesão correspondem aos valores 
considerados como 100% (linha pontilhada) em cada período experimental. Os resultados dos 
animais controles sem experimento constam na barra CTR. *p<0,05 e **p<0,01 diferem 
significativamente de Neu1

+/+
, segundo o teste Mann-Whitney. Em C e D, blots 

respectivamente de MyoD e MyoG representando os resultados dos genótipos estudados nos 
diversos períodos experimentais. 

 

A expressão dos fatores de transcrição interfere diretamente em proteínas 

musculares específicas, por isso optamos por investigar também a expressão 

de miosina embrionária (MHCe) via imunofluorescência indireta. Verificamos 
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que a MHCe foi expressa em ambos os grupos. Contudo, o pico de expressão 

de MCHe ocorreu posteriormente, e persistiu em estágios mais tardios, 

especialmente em fibras de menor calibre (Figura 18). 

 
Figura 18: Imunofluorescência indireta para miosina embrionária em músculos TADs de 
camundongos Neu1

+/+
 e Neu1

-/-
, após 5, 7 e 10 dias de injeção de cardiotoxina (n=5). A barra 

corresponde a 20μm e se aplica a todas as imagens. 

 

Como a expressão de MHCe reflete sobre a reestruturação da 

musculatura, e nossos dados histológicos indicaram possíveis alterações, 

medimos a área transversa de fibras centronucleadas. Os eventos de 

normalização da arquitetura estavam evidentes na histologia de ambos os 

grupos experimentais ao sétimo dia após a administração de CTX. Por isso, a 

área transversa das fibras musculares em regeneração foi medida a partir 

deste período experimental. Não constatamos diferença estatística em um 

mesmo genótipo entre as áreas das fibras dos TAEs e dos músculos dos 

animais controle não submetidos ao experimento. Também não observamos 

diferenças entre os genótipos com relação às áreas dos TAEs (dados não 

mostrados). 

Nos camundongos Neu1-/-, os miotubos apresentaram calibre menor em 

comparação com os animais normais em todos os períodos considerados, 

especialmente a partir de 14 dias de experimento (Figura 19). As áreas das 

fibras musculares dos animais normais ficaram próximas da normalidade por 

volta dos 28 dias após a lesão, quando eram equivalentes às áreas dos TAEs. 

As áreas das fibras dos TADs nos animais com deficiência de Neu1 
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mantiveram-se menores em relação às áreas dos TAEs ao final dos períodos 

experimentais. Estes dados indicam que a maturação muscular pode estar 

comprometida de diversas maneiras. 

 

Área das fibras musculares 

 

Figura 19: Área transversa das fibras de músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1
-/-

 e 
Neu1

+/+
 após 7, 10, 14, 21 e 28 dias de lesão por cardiotoxina (TADs). As áreas dos músculos 

contralaterais não submetidos ao experimento (TAEs) correspondem aos valores de 100% 
(linha pontilhada) em cada período experimental. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 diferem 
significativamente dos TAEs (controles internos) e #p<0,05 difere significativamente de Neu1

+/+
 

(grupo controle), segundo o teste ANOVA de duas vias seguido pelo pós-teste de Bonferroni 
(n=5). 

 

5.5  Espaços extracelulares 

Os espaços extracelulares puderam ser visualizados tanto por histologia, 

quanto por marcação imunoistoquímica para fibroblastos reticulares. Os cortes 

histológicos revelam uma redução progressiva dos componentes da MEC. 

Especialmente nos músculos TADs de camundongos Neu1+/+, os espaços 

endomisiais e perimisiais se reduzem, contribuindo para a reestruturação da 

arquitetura muscular (Figura 20). Nos camundongos Neu1-/-, os espaços 

perimisiais e endomisiais dos músculos TADs eram maiores a partir de 7 dias 

da lesão, e mantiveram-se assim, conforme demonstram as reações 

imunoistoquímicas. 
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Reações de imunoistoquímica para fibroblastos reticulares (Figura 21) 

revelaram que a disposição destas células entre as fibras continuou mais 

intensa de 14 dias em diante no grupo Neu1-/-, com aumento principalmente 

dos espaços endomisiais. Algumas regiões com excesso de fibroblastos estão 

presentes em ambos os grupos, apesar de maiores nos animais Neu1-/- (Figura 

21B). 

 

Figura 20: Cortes coronais de músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1
+/+

 e Neu1
-/-

, 
após 7, 10 e 14 dias após injeção de cardiotoxina (n=5). Os espaços extracelulares estão 
reduzidos Neu1

+/+
, em comparação com Neu1

-/-
. Coloração com hematoxilina e eosina. A barra 

corresponde a 100μm e se aplica a todas as imagens 
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Figura 21: Marcação por imunoperoxidase para fibroblastos reticulares (anti-reticulina, Acris 
BM4018) em músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1

+/+
 e Neu1

-/-
 após 14, 21 e 28 

dias de injeção de cardiotoxina (n=5). Infiltrados de fibroblastos podem ser visualizados em 
ambas as linhagens em diferentes momentos da regeneração muscular (A), porém são 
maiores e mais persistentes nos camundongos Neu1

-/-
 (B). As barras correspondem a 50μm e 

aplicam-se a todas as imagens. 

 

 

5.6  Expressão gênica das neuraminidases 

Para verificar a importância da presença da Neu1 na regeneração 

muscular, analisamos a expressão do gene Neu1 nos animais normais, em 

todos os períodos experimentais. O gene Neu1 foi ativado logo em seguida à 

lesão, mantendo-se altamente expresso especialmente até o quinto dia após a 
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CTX. A expressão se equiparou à dos músculos controles após 14 dias de 

experimento (Figura 22). 

 

Expressão de Neu1 

 

Figura 22: Expressão do gene Neu1 em músculos tibiais anteriores de camundongos Neu1
+/+

 
após 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 e 28 dias de aplicação de cardiotoxina. A expressão de Neu1 nos 
músculos controles sem lesão (CTR) corresponde aos valores considerados como 100% (linha 
pontilhada) em cada período experimental. *p<0,05 e **p<0,01 diferem significativamente de 
CTR, segundo o teste Mann-Whitney (n=5). 

 

Com intuito de avaliar se haveria modificações na expressão gênica das 

outras sialidases durante a regeneração muscular na deficiência de Neu1, 

estudamos a expressão dos genes Neu2, Neu3 e Neu4 em ambos os 

genótipos. Nos músculos controles, a expressão destes genes não diferiu entre 

os genótipos. Também não houve diferenças entre os TADs após 14 de 

experimento e seus respectivos controles sem lesão. 

Comparando os músculos TADs de camundongos Neu1+/+ e Neu1-/-, a 

expressão de Neu2 estava semelhante logo após a lesão. Porém, por volta de 

7 e 10 dias, a sua expressão foi reduzida em Neu1-/-. A expressão de Neu3 

estava alterada desde 3 dias após a lesão, com inicial redução da expressão, 

seguida por um aumento entre 5 e 7 dias. A expressão de Neu4 estava 

aumentada apenas 5 dias após a lesão (Figura 23). 
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Expressão de Neu2 

 
 

Expressão de Neu3 

 
 

Expressão de Neu4 

 
Figura 23: Expressão dos genes Neu2, Neu3 e Neu4 em músculos tibiais anteriores de 
camundongos Neu1

-/-
 após administração de cardiotoxina. Os dados de expressão gênica nos 

músculos de camundongos Neu1
+/+

 submetidos à lesão correspondem aos valores 
considerados como 100% (linha pontilhada) em cada período experimental. Os resultados dos 
animais controles sem experimento constam na barra CTR. *p<0,05 e **p<0,01 diferem 
significativamente de Neu1

+/+
, segundo o teste Mann-Whitney (n=5).  
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6  Discussão 

 

Para compreender os efeitos in vivo da deficiência da Neu1 sobre o 

processo de regeneração muscular, administramos CTX na musculatura 

esquelética de camundongos com deficiência de Neu1. Nosso estudo mostrou 

que a deficiência de Neu1 pode alterar a regeneração muscular em 

camundongos, incluindo defeitos na reação inflamatória, proliferação celular, 

maturação das fibras musculares e reconstituição dos espaços extracelulares. 

Os músculos controles (sem experimento) não exibiram diferenças em 

nenhuma das análises, considerando os genótipos estudados. Portanto, as 

alterações observadas decorreram apenas das respostas de cada genótipo à 

injeção de CTX. 

Assim como descrito na literatura, a inflamação consistiu inicialmente da 

reação neutrofílica, do primeiro até pelo menos o terceiro dia após a lesão por 

CTX (Couteaux et al., 1988; Charge e Rudnicki, 2004; Tidball, 2005). Os 

neutrófilos invadiram os tecidos em momentos similares em ambos os grupos. 

Porém, aparentemente houve uma rápida redução na quantidade de neutrófilos 

após o primeiro dia de lesão muscular de camundongos Neu1-/-. As razões 

deste achado não estão bem elucidadas, e poderiam estar relacionadas com o 

atraso da maturação muscular observada neste grupo. A reação neutrofílica 

normal é fundamental para a remoção celular e recrutamento de outras células 

inflamatórias durante o processo de regeneração muscular (Tiidus, 1998; 

Teixeira et al., 2003). 

Mesmo com possíveis interferências na capacidade pró-inflamatória, a 

presença de macrófagos também se intensificou por volta do quinto dia após a 

lesão nos músculos dos camundongos Neu1-/-. Entretanto, fibras degenerativas 

mais tardias e marcações imunoistoquímicas para macrófagos mais 

duradouras podem indicar reação macrofágica diferencial nestes animais. Não 

é possível afirmar se estas células permanecem nos tecidos por 

comprometimento da capacidade fagocítica macrofágica, o que prejudicaria a 

regeneração muscular como um todo, inclusive levando à fibrose (Segawa et 

al., 2008). Outros estudos sugerem que a hipersialilação resultante de 
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deficiência na atividade da Neu1 poderia prejudicar a fagocitose (Seyrantepe 

et al., 2010). Caso a capacidade fagocítica esteja preservada, a presença 

prolongada dos macrófagos pode interferir com o comportamento das células 

satélites. As células satélites secretam fatores sinalizadores, quimiotáticos e 

citocinas pró-inflamatórias para induzirem a proteólise da MEC, e migrarem ao 

sítio de lesão. Por sua vez, os macrófagos contribuem para regulação da 

proliferação e diferenciação de células satélites (revisto por Cornelison, 

2008). 

Curiosamente, núcleos positivos para BrdU mostram que o potencial 

proliferativo na fase aguda após a lesão estava aumentado nos camundongos 

Neu1-/-. A hipótese de células satélites exageradamente proliferativas é apoiada 

pela elevada expressão gênica de Pax7 e MyoD, pois ambos fatores de 

transcrição são associados a células satélites recém ativadas (Tedesco et al., 

2010). Até o momento, apenas células musculares lisas aórticas tiveram seu 

potencial proliferativo associado à Neu1, já que seu potencial proliferativo 

aumenta após tratamento com inibidores de Neu1 in vitro. Por outro lado, a 

desialilação de sialoglicoproteínas da membrana inibe a proliferação celular 

(Hinek et al., 2008). 

Alternativamente, a proliferação celular aumentada poderia estar 

relacionada aos fibroblastos. A histologia indica o espessamento da MEC em 

ambos os genótipos logo após a lesão. Nos camundongos Neu1+/+, a 

sequência de eventos inclui a redução dos espaços extracelulares e a maior 

presença de miotubos. Porém, o tecido conjuntivo dos camundongos Neu1-/- se 

manteve espesso, especialmente depois do sétimo dia de lesão. Como a 

síntese dos componentes da MEC é função dos fibroblastos presentes no 

tecido conjuntivo da musculatura (Alexakis et al., 2007), podemos inferir que 

os fibroblastos permanecem aumentados nas regiões em regeneração. 

Em condições normais, os fibroblastos atuam em reciprocidade com as 

células satélites, agindo sobre a diferenciação e maturação das células 

satélites e fibras regeneradas (Murphy et al., 2011). Assim, o desequilíbrio que 

observamos na maturação muscular dos camundongos Neu1-/- durante a 

regeneração poderia estar relacionado com metabolismo diferenciado dos 

fibroblastos. De fato, os fibroblastos são considerados os responsáveis por 
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alterações fundamentais na musculatura esquelética de camundongos Neu1-/-, 

como aumento da MEC e degeneração de fibras musculares (Zanoteli et al., 

2010). Nossos dados também sugerem proliferação aumentada de fibroblastos, 

combinada com sua eliminação insuficiente das áreas lesionadas. Isso 

resultaria no aumento dos espaços endomisiais e perimisiais ao final da 

regeneração muscular nos camundongos Neu1-/-. Este quadro pode ocorrer 

devido à maior proliferação dos fibroblastos, combinada com uma eliminação 

deficiente destas células nas regiões lesionadas. Este distúrbio pode induzir o 

aspecto distrófico observado no músculo ao final dos períodos experimentais e, 

consequentemente, reduzir a força muscular. Novos estudos poderiam avaliar 

o comprometimento funcional sobre a musculatura esquelética. 

Além da redução dos espaços extracelulares e da proliferação de células 

satélites, a regeneração muscular normal também depende da diferenciação 

destas células precursoras musculares em miotubos e miofibras. Com base em 

reações de imunofluorescência e na análise da área transversa das fibras 

regenerativas, assumimos que os camundongos Neu1-/- podem apresentar 

atrasos na maturação muscular ligados à baixa expressão de proteínas 

constitutivas importantes. Além disso, a expressão de MyoD estava aumentada 

entre 5 e 7 dias após a lesão com CTX em camundongos Neu1-/-, mas, 

surpreendentemente, nós verificamos que a expressão proteica estava 

diminuída nestes períodos em comparação com controles normais. O MyoD é 

um importante fator de transcrição neste processo (Charge e Rudnicki, 2004), 

pois modula a expressão de genes músculo-específicos, como MHC e MyoG 

(Bergstrom et al., 2002; Beylkin et al., 2006). O MyoG exibiu expressão 

análoga ao MyoD nos camundongos Neu1-/-, com expressão proteica reduzida 

após 7 dias de experimento, apesar de expressão gênica elevada. Isso poderia 

trazer consequências para a fusão mioblástica, pois o MyoG leva à formação 

de miotubos durante o desenvolvimento do músculo esquelético (Hasty et al., 

1993). 

Um fato interessante é que, mesmo com alterações no processo de 

regeneração muscular, esta ocorre na deficiência da Neu1 sem grandes 

limitações. Uma possibilidade seria que outra neuraminidase supriria em algum 

nível a deficiência de Neu1. Portanto, resolvemos fazer um estudo preliminar 
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de expressão gênica das demais neuraminidases para embasar análises 

futuras mais completas de expressão proteica e atividade enzimática. 

Verificamos a expressão gênica da Neu1 durante a regeneração muscular em 

camundongos normais, e da Neu2, Neu3 e Neu4 em ambas as linhagens. 

A expressão do gene Neu1 esteve elevada do primeiro ao décimo dia de 

lesão nos camundongos Neu1+/+, comparando músculos que sofreram 

aplicação de CTX aos músculos controles. Experimentos in vitro realizados em 

outros estudos identificaram a Neu1 como uma enzima reguladora dos estágios 

iniciais da miogênese, com atividade elevada do início da diferenciação até a 

fusão celular (Champigny et al., 2005). Apesar de termos notado maior 

expressão gênica da Neu1 nas fases iniciais da regeneração, consideramos 

que sua expressão seja importante em todos os momentos deste processo, 

pois diversas etapas parecem estar alteradas nos camundongos Neu1-/-. 

A expressão de Neu2 estava reduzida entre 7 e 10 dias após a lesão nos 

camundongos Neu1-/-. A expressão reduzida do gene Neu2 já foi previamente 

associada com defeitos na regeneração muscular de camundongos deficientes 

para disferlina (Suzuki et al., 2005). Além disso, a enzima Neu2 está envolvida 

com a diferenciação in vitro de mioblastos murinos (Sato e Miyagi, 1996). 

Assim, acreditamos que a expressão reduzida de Neu2 deve ser considerada 

para a compreensão dos atrasos na reorganização do tecido muscular que 

observamos na deficiência da Neu1. 

O gene Neu3 obteve dois padrões de expressão na deficiência de Neu1: 

redução da expressão 3 dias após a lesão, e aumento da expressão entre 5 e 7 

dias após a CTX. Estudos comprovam que a redução da expressão da enzima 

Neu3 está associada à diminuição da capacidade de diferenciação celular em 

cultura de mioblastos (Anastasia et al., 2008). Por outro lado, a 

superexpressão de Neu3 em cultura de fibroblastos humanos mostrou suprimir 

a proliferação destas células e induzir sua apoptose (Valaperta et al., 2006). 

Os fibroblastos são notadamente importantes para a degeneração do tecido 

muscular na deficiência de Neu1 (Zanoteli et al., 2010), e por isso justifica-se 

uma investigação mais completa acerca da Neu3. 

O gene Neu4 esteve mais expresso 5 dias após a lesão em animais 

Neu1-/-. Apesar de um aumento pontual, após este período notamos 
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importantes avanços na reestruturação histológica. A função da enzima Neu4 

deve ser melhor investigada com relação à hipótese de compensação da 

deficiência de Neu1 na musculatura esquelética. Experimentos in vitro mostram 

que a superexpressão de Neu4 foi capaz de eliminar os depósitos lisossomais 

de fibroblastos de pacientes com sialidose (Seyrantepe et al., 2004; 

Seyrantepe et al., 2008). 

Em conclusão, nossos resultados apontam para o papel regulatório da 

Neu1 sobre a regeneração muscular. Novas pesquisas podem elucidar se a 

deficiência de Neu1 interfere em outros processos fisiológicos musculares, 

podendo ampliar a compreensão do envolvimento muscular em crianças 

portadoras de sialidose. Estudos nesta linha poderiam esclarecer também a 

participação dos lisossomos e do metabolismo do ácido siálico na fisiopatologia 

de doenças musculares. 
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7  Conclusão 

 

A deficiência de Neu1 interferiu em todos os estágios da regeneração 

muscular induzida por injeção de CTX nos músculos TADs de camundongos 

Neu1-/-. Quando comparado com animais normais, concluímos que nos 

camundongos Neu1-/- houve: 

 

FASE AGUDA 

- Aumento do potencial proliferativo celular; 

- Aumento da expressão do fator de transcrição Pax7; 

- Reação inflamatória diferencial, especialmente com maior duração da reação 

macrofágica; 

 

FASE MATURATIVA 

- Alteração da capacidade maturativa das fibras musculares, com atraso da 

reorganização do tecido muscular e da expressão tecidual de MHCe; 

- Elevação da expressão gênica e redução da expressão proteica dos fatores 

de transcrição MyoD e MyoG; 

- Aumento dos espaços extracelulares endomisiais e perimisiais, com presença 

de fibroblastos reticulares; 

- Alteração no padrão de expressão gênica de Neu2, Neu3 e Neu4. 
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8  Anexos 

Anexo A 
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Anexo B 
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Anexo C 

Médias e valores de erro padrão da média (EPM) em μ2 da área das fibras 

regenerativas após 7, 10, 14, 21 e 28 dias de injeção de cardiotoxina (n=5). 

 
Neu1

+/+
 

 
Neu1

-/-
 

 
TAE TAD 

 
TAE TAD 

Período Média EPM Média EPM 
 

Média EPM Média EPM 

7d 1474,380 396,163 521,157 155,667   1291,773 99,493 374,377 19,801 

10d 1636,381 282,866 900,807 59,575 

 

1232,991 106,481 634,202 0,648 

14d 1585,113 384,424 980,770 67,827 

 

1244,507 68,219 668,421 63,233 

21d 1554,698 132,729 1139,682 163,171 

 

1255,675 33,990 834,294 78,825 

28d 1613,353 97,070 1354,130 297,211 

 

1382,531 104,158 1029,747 38,863 
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