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Resumo 

FREITAS, ACS. “O papel da via mammalian target of rapamycin (mTOR) no 

desenvolvimento da cardiomiopatia séptica induzida por ligadura e perfuração do ceco”. 

2018. 87f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Introdução: A disfunção cardíaca, decorrente de um prejuízo na contratilidade miocárdica, 

tem sido reconhecida como um fator importante que contribui para as altas taxas de 

mortalidade na sepse. Outro fato importante aponta para o envolvimento da redução da 

expressão da via de sinalização PI3K/mTOR levando a uma diminuição potencial das taxas 

globais de síntese proteica através da redução da maquinaria de tradução disponível, o que 

reforça o envolvimento destes elementos na progressão da disfunção cardíaca na sepse. 

Metodologia: Foram utilizados camundongos da linhagem C57/BL6 para indução de sepse 

através da técnica de ligadura e perfuração do ceco separados em quatro grupos: controle com 

e sem tratamento e sepse moderada com e sem tratamento, o tratamento foi realizado 2 horas 

antes da cirurgia com inibidor da via mTOR, rapamicina. Foi realizada análise histopatológica 

em metacrilato e coloração picrosirius para colágeno, western blotting para quantificação da 

expressão proteica e real-time PCR para quantificação da expressão gênica, por fim 

realizamos análise funcional através da ecocardiografia. Resultados: Foi encontrado aumento 

das lesões teciduais e depósito de colágeno no grupo séptico tratado com rapamicina. A 

análise por western blotting e real-time PCR demonstrou redução das proteínas envolvidas na 

via mTOR nos grupos sépticos com e sem tratamento com ênfase no grupo tratado e por fim a 

avaliação funcional mostrou redução dos parâmetros débito cardíaco e fração de ejeção nos 

grupos sépticos com e sem tratamento. Conclusão: Nossos resultados demonstram que a via 

mTOR é de extrema importância na estrutura e função cardíacas, visto que sua inibição 

ocasionou o aumento de lesões e deposição de colágeno juntamente com alterações 

funcionais, podendo se transformar em um possível alvo terapêutico para futuras pesquisas 

clínicas em animais e humanos.  

 

Palavras-chave: sepse, disfunção miocárdica, mTOR, Akt, mTORC1, mTORC2, 

ecocardiograma, p70S6K, remodelamento cardíaco. 



 

ABSTRACT 

FREITAS, ACS. The role of the mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway in the 

development of septic cardiomyopathy induced by cecal ligation and puncture. 2018. 

87p. Thesis (Doctorate) - Medical School of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2018. 

Introduction: Cardiac dysfunction, due to impairment in myocardial contractility, has been 

recognized as an important factor contributing to the high mortality rates in sepsis. Another 

important fact is the involvement of the inhibition of the PI3K / mTOR signaling pathway 

leading to a potential decrease in the overall rates of protein synthesis through the reduction of 

available translation machinery, which reinforces the involvement of these elements in the 

progression of cardiac dysfunction in sepsis. Methods: C57 / BL6 mice were used for 

induction of sepsis through the technique of ligation and perforation of the cecum separated 

into four groups: control with and without treatment and moderate sepsis with and without 

treatment, treatment was performed 2 hours before surgery with mTOR pathway inhibitor, 

rapamycin. Histopathological analysis was performed on methacrylate and picrosirius staining 

for collagen, western blotting for quantification of protein expression and real-time PCR for 

quantification of gene expression. Finally we performed functional analysis through 

echocardiography. Results: Increased tissue lesions and collagen deposition were found in the 

septic group treated with rapamycin. Western blotting and real-time PCR analysis showed 

reduction of the proteins involved in the mTOR pathway in the septic groups with and 

without treatment with emphasis in the treated group and finally the functional evaluation 

showed a reduction of the parameters cardiac output and ejection fraction in the septic groups 

with and without treatment. Conclusion: Our results demonstrate that the mTOR pathway is 

extremely important in cardiac structure and function, since its inhibition has resulted in 

increased lesions and collagen deposition along with functional alterations, and may become a 

possible therapeutic target for future clinical research in animals and humans. 

 

 

Keywords: sepsis, myocardial dysfunction, mTOR, Akt, mTORC1, mTORC2, 

echocardiogram, p70S6K, cardiac remodeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sepse e choque séptico representam uma das principais causas de morte nas 

Unidades de Terapia Intensiva, apesar dos recentes avanços em diagnóstico e terapêutica. 

A mortalidade induzida pela sepse ultrapassa 40% e estima-se que 35 a 40% dos pacientes 

sépticos evoluam para o estado de choque (Pereira et al., 1998). Um estudo multicêntrico 

brasileiro sugeriu que a sepse é o principal problema de saúde pública das Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs) brasileiras, com uma incidência de 57 para cada 1000 

pacientes/dia admitidos nas UTIs (Silva et al., 2004). Essa incidência tem sido estimada 

em 400.000 novos casos por ano com taxa de mortalidade acima de 50-60% e com custo 

hospitalar estimado em 8,5 bilhões de dólares ao ano (Teles et al., 2008). Nos Estados 

Unidos, de acordo com relatos recentes, aproximadamente 230.000 pessoas morreram de 

sepse no ano de 2009, o que colocaria esta doença como a terceira causa mais comum de 

morte, após doenças cardíacas e o câncer (Gaieski et al., 2013).  

Definida como uma síndrome clínica complexa de intensa resposta inflamatória 

sistêmica (SIRS) com múltiplas anormalidades fisiológicas e imunológicas, a sepse está 

comumente associada a modificações hemodinâmicas, distúrbios da microcirculação e 

alterações celulares que causam um desequilíbrio entre o fluxo sangüíneo e as 

necessidades metabólicas tissulares acarretando disfunção de múltiplos órgãos, 

responsável pela forma grave e geralmente fatal da doença (Bone et al., 1992). O conceito 

de Síndrome da Disfunção de Múltiplos Órgãos (SDMO) reflete um consenso no qual 

disfunção orgânica compreende um espectro variável, desde disfunções menores até 

falência funcional irreversível. A identificação dessa síndrome carreia importante aspecto 

prognóstico uma vez que é a principal causa de morte de pacientes internados em UTIs 

(Silva et al., 2004). 

A existência de depressão miocárdica na sepse, decorrente de uma redução da 

fração de ejeção, apesar do débito cardíaco normal ou aumentado, foi claramente 

demonstrada em 1984 (Parker et al., 1984). Desde então, a disfunção cardíaca tem sido 

reconhecida como uma manifestação grave em aproximadamente 40% dos pacientes com 

sepse, com taxa de mortalidade entre 70% e 90% em contraste com a taxa de 20% 

observada em pacientes sépticos sem envolvimento cardiovascular (Parker et al., 1984; 

Parrillo et al., 1990; Bone et al., 1992; Astiz e Rackow, 1998; Wheeler e Bernard, 1999). 

Estudos recentes têm dado suporte à opinião de que alterações estruturais no miocárdio 

poderiam ser corresponsáveis pela depressão miocárdica observada na sepse.  
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Dessa forma, a disfunção cardíaca observada durante a sepse tornou-se o foco 

principal de numerosos estudos, incluindo modelos experimentais e estudos em humanos 

(Snell e Parrillo, 1991; Powers et al., 1998; Krishnagopalan et al., 2002). Essa disfunção 

tem sido atribuída a elementos estruturais bacterianos como endotoxinas, 

lipopolissacarídeos (LPS) presentes na parede de bactérias Gram-negativas, ácido 

lipoteicóico de bactérias Gram-positivas e várias outras exotoxinas (Bayston e Cohen, 

1990; Bone et al., 1992) capazes de induzir sepse e choque séptico em condições 

experimentais, tornando-os valiosos para o estudo em modelos animais (Bayston e 

Cohen, 1990).  

A patogenia do choque séptico é complexa, mas diversos estudos têm sugerido 

uma sequência de eventos. Os microrganismos se multiplicam no sítio infectado 

produzindo exotoxinas ou endotoxinas. Estes produtos são capazes de induzir uma 

resposta do sistema imune do hospedeiro, que por sua vez, produz um número importante 

de mediadores inflamatórios, tais como citocinas (IL-1β, IL-6, IL-2, TNF-α), 

eicosanóides, componentes do complemento, cininas, fator ativador de plaquetas (PAF) 

e outros mediadores que podem produzir profundos efeitos na vasculatura, no miocárdio 

e em outros órgãos (Cavaillon et al., 2003; Adib-Conquy e Cavaillon, 2012). Se esta 

cascata não for interrompida haverá insuficiência cardiovascular progressiva, depressão 

miocárdica, hipotensão arterial com redução do tônus vascular sistêmico e má 

distribuição do fluxo sanguíneo. Mesmo pacientes com débito cardíaco elevado 

apresentam uma disfunção miocárdica associada, caracterizada por dilatação ventricular 

e redução da fração de ejeção. Além disso, foi demonstrado que pacientes que sobrevivem 

à sepse frequentemente apresentam dilatação e hipocontratilidade do ventrículo esquerdo 

durante a fase aguda da doença. (De Almeida et al., 1999).  

Evidências clínicas e experimentais sugerem que a sepse promove falência 

múltipla de órgãos em particular o coração como possível órgão mais vulnerável durante 

a síndrome (Ren e Wu, 2006; Bentzer et al., 2015; Seymour e Rosengart, 2015). Estudos 

anteriores indicaram que a sepse leva a um comprometimento da estrutura e função 

cardíaca manifestada como redução do débito cardíaco, dilatação ventricular e 

comprometimento da contratilidade do miocárdio, contribuindo para o choque 

hipovolêmico ou cardiogênico (Ceylan-Isik et al., 2010; Turdi et al., 2012; Zhang, Xu, et 

al., 2014). 
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Embora a função cardíaca esteja prejudicada na sepse, permanece controverso se 

a disfunção contrátil do miocárdio é secundária às alterações estruturais. Níveis elevados 

de troponina cardíaca I e T foram observados em pacientes com lesões miocárdicas 

clinicamente inaparentes (Turner et al., 1999) (Arlati et al., 2000); (Ver Elst et al., 2000; 

Ammann et al., 2001; Mehta et al., 2004). No entanto, os mecanismos responsáveis pelo 

aumento dos níveis dessas troponinas na sepse não estão completamente esclarecidos. 

Dentre os mecanismos propostos, a presença de necrose difusa e dano reversível ao 

aparelho contrátil cardíaco através da proteólise das troponinas cardíacas com posterior 

escape para o meio externo são os mais aceitos (Turner et al., 1999; Ver Elst et al., 2000). 

Alguns trabalhos, utilizando modelos experimentais de sepse, avaliaram uma associação 

entre a sepse e alterações estruturais miocárdicas e demonstraram a ocorrência de necrose 

miocitária e edema mitocondrial (Coalson et al., 1975; Hersch et al., 1990; Gotloib et al., 

1992; Schlag et al., 1992; Goddard et al., 1996), e ainda, um prejuízo na contratilidade 

miocárdica na ausência de lesão tecidual (Piper et al., 1997; Zhou et al., 1998).  

Estudo anterior realizado em nosso laboratório avaliou os mecanismos celulares 

diretamente dependentes da sepse de longa duração e choque séptico na produção de 

alterações estruturais no miocárdio humano (Rossi et al., 2007). No trabalho em questão 

foi verificado um aumento na expressão de TNF-α e acúmulo intracelular de lipídios no 

miocárdio dos pacientes com sepse, resultando provavelmente em disfunção contrátil do 

miocárdio. Os corações dos pacientes com sepse apresentaram focos dispersos de ruptura 

do aparelho contrátil de actina/miosina, o que representaria lise de miofilamentos. Ainda, 

foi observado um aumento significativo dos níveis de iNOs e nitrotirosina, sugerindo que 

o estresse oxidativo poderia ter um papel importante no rompimento das moléculas de 

actina/miosina nos corações dos pacientes com sepse. 

Também em nosso laboratório, demonstramos em estudo experimental de sepse 

induzida por ligadura e perfuração do ceco (CLP) que há perda de proteínas importantes 

envolvidas tanto no remodelamento do disco intercalar quanto na expressão de 

glicoproteínas que atuam na ligação mecânica entre o citoesqueleto intracelular e a matriz 

extracelular. De acordo com nossos resultados, a redução na expressão das proteínas 

envolvidas na formação das gap junctions (conexina43) e junções aderentes (N-caderina) 

resultariam na perda da integridade estrutural dos discos intercalares, alterando o 

acoplamento mecânico e eletroquímico entre os cardiomiócitos vizinhos, contribuindo 

para a disfunção miocárdica observada na sepse (Celes et al., 2007).  
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Outro ponto importante abordado em nosso estudo foi a avaliação do complexo 

distrofina-glicoproteínas associadas (CDG) cuja principal função é proporcionar forte 

ligação mecânica entre o citoesqueleto intracelular e a matriz extracelular (Lapidos et al., 

2004), contribuindo para a manutenção da forma celular, resistência mecânica e 

transdução de força contrátil dos cardiomiócitos, permitindo a interação entre o 

citoesqueleto intracelular, o sistema contrátil propriamente dito e a matriz extracelular 

(Hein et al., 2000; Kostin et al., 2000). Os resultados demonstraram que houve redução 

na expressão de distrofina e das glicoproteínas associadas durante a sepse experimental. 

A redução e/ou perda da expressão de distrofina é o evento primário que ocorre seguido 

pela degeneração miofilamentar e lise dos cardiomiócitos. A diminuição na expressão ou 

colapso das glicoproteínas associadas à distrofina: β-distroglicana, γ-sarcoglicana, 

integrina e laminina foram considerados eventos secundários (Celes, Torres-Duenas, 

Malvestio, et al., 2010; Celes, Torres-Duenas, Prado, et al., 2010).  

Estudos realizados com humanos e em modelos animais indicam que a perda da 

associação entre as estruturas do complexo distrofina-glicoproteínas associadas e a matriz 

extracelular pode levar ao desenvolvimento de cardiomiopatias (Galvagni et al., 2002; 

Lapidos et al., 2004; Heydemann e Mcnally, 2007). A ausência de um ou mais 

componentes desse complexo causa degeneração muscular progressiva (Cordier et al., 

2000) e implica na ruptura da ligação física que ancora a actina ao citoesqueleto 

subsarcolemal e os sarcômeros ao sarcolema (Danialou et al., 2001), com consequente 

perda de função e morte celular (Lapidos et al., 2004). Na sepse polimicrobial, a presença 

de desarranjo miofilamentar cardíaco é caracterizada pela redução da integridade 

sarcolemal associada ao aumento da peroxidação lipídica e nitração de proteínas nos 

corações sépticos, ocasionando dano aos lipídios de membrana e proteínas celulares, o 

que reforça o envolvimento destes elementos na progressão da disfunção cardíaca (Celes, 

Torres-Duenas, Prado, et al., 2010), resultando no acúmulo intracelular de cálcio e morte 

celular (Celes et al., 2013). 

Pesquisas utilizando pacientes com distrofia muscular de Duchene e modelos 

murinos de distrofia muscular (mdx) demonstraram que a perda de distrofina desestabiliza 

o complexo de proteínas associadas ao sarcolema, desestruturando o miócito (Straub et 

al., 1997; Vatta et al., 2002; Toyo-Oka et al., 2004; Heydemann e Mcnally, 2007). 

Evidências do escape do conteúdo intracelular das células musculares danificadas ou 

distróficas são sustentada por níveis séricos elevados de enzimas musculares (Rosalki, 
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1989) e fatores de crescimento (D'amore et al., 1994; Kaye et al., 1996). 

Simultaneamente, ocorre perda da integridade sarcolemal que permite o influxo de 

moléculas para o interior da célula. Em particular, tem sido observado aumento dos níveis 

de cálcio (Ca+2) no músculo esquelético deficiente de distrofina (Bodensteiner e Engel, 

1978; Gillis, 1996). Nesse contexto, um ou ambos os eventos contribuiriam para a 

patogênese da distrofia muscular.  

Ao longo dos anos tem sido demonstrado que os níveis intracelulares de Ca+2 

possuem um papel regulador central nas funções cardiovasculares e a elevação sustentada 

desse íon no citosol poderia desencadear fenômenos bioquímicos e morfológicos que 

conduziriam à morte celular. A hipertrofia cardíaca, a cardiomiopatia isquêmica, a 

aterosclerose e outras alterações degenerativo-proliferativas em seres humanos estão 

relacionadas ao acúmulo intracelular de Ca+2 durante o processo de remodelamento 

progressivo do sistema cardiovascular (Berry et al., 2001; Mandegar et al., 2002; Varro 

et al., 2004). Em diversas situações, o acúmulo intracelular de cálcio resulta do aumento 

inespecífico da permeabilidade da membrana celular. Em consequência, ocorre ativação 

de várias enzimas cálcio-dependentes que possuem potenciais efeitos celulares. As 

cisteíno-proteases são enzimas intracelulares caracterizadas pela presença de um resíduo 

de cisteína em seu sítio ativo e degradam tanto proteínas de membrana quanto do 

citoesqueleto (Sorimachi et al., 1997; Huang e Wang, 2001). Existem três grandes grupos 

de cisteíno-proteases: as catepsinas, as caspases e as calpaínas. As catepsinas são 

proteases lisossomais independentes de Ca+2 e parecem não ter papel definido na lesão 

celular (Sorimachi et al., 1997). As caspases, outra família de proteases não-lisossomais 

intracelulares independentes de cálcio, participam em duas vias de sinalização 

intracelular distintas: ativação de citocinas pró-inflamatórias (por exemplo: IL-1β) e 

promoção da morte celular por apoptose (Mauriz et al., 2003). A última classe de 

proteases são as calpaínas, enzimas intracelulares dependentes de cálcio, descobertas em 

1964 por Guroff (Guroff, 1964) e purificadas por Dayton et al., em 1976 (Dayton et al., 

1976). A ativação excessiva das calpaínas estaria implicada na fisiopatologia de várias 

alterações, incluindo inflamação (Cuzzocrea et al., 2000), lesão por isquemia e reperfusão 

(Mcdonald et al., 2001), trauma (Maass et al., 2002), doenças neurodegenerativas e 

disfunção miocárdica (Camins et al., 2006; Mani et al., 2009; Muller e Dhalla, 2012).  

Dados da literatura têm demonstrado que proteínas de membrana (receptores de 

fatores de crescimento, moléculas de adesão e transporte de íons), enzimas (kinases, 
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fosfatases e fosfolipases), bem como citocinas e fatores de transcrição (Sorimachi et al., 

1997), são clivados rapidamente pelas calpaínas. O mesmo fenômeno foi observado em 

proteínas envolvidas na ligação entre o citoesqueleto celular e a membrana plasmática 

(talina, vinculina, espectrina e filamina) e na maioria das proteínas dos filamentos 

intermediários, como desmina e vimentina (Huang e Wang, 2001; Sorimachi et al., 2011). 

Na maioria dos casos, a clivagem das proteínas do citoesqueleto pela calpaína, 

especialmente os filamentos intermediários, rompe sua capacidade de ligação cruzada 

disponibilizando essas proteínas para uma degradação posterior. Pouco se sabe a respeito 

da degradação proteica provocada pelas calpaínas; de forma geral, elas clivam as 

proteínas em substratos gerando grandes fragmentos polipeptídicos ao invés de pequenos 

peptídeos ou aminoácidos (Goll et al., 2003). Essa ação proteolítica limitada das calpaínas 

levou à especulação de que os fragmentos peptídicos resultantes da clivagem das 

calpaínas seriam usados como substratos para o sistema ubiquitina-proteassoma (Huang 

e Forsberg, 1998; Goll et al., 2003). A expressão aumentada de calpaína-1 em corações 

de camundongos foi associada a uma atividade proteolítica específica, com aumento de 

ubiquitinação e atividade do proteassoma. Ao contrário, a inibição dessa protease foi 

capaz de reduzir a ubiquitinação de proteínas específicas do miocárdio. Tais resultados 

demonstram a necessidade da calpaína no processo de ubiquitinação e degradação 

proteossomal de proteínas miocárdicas, cujo acúmulo anormal pode induzir a formação 

de autofagossomas e degeneração de cardiomiócitos (Galvez et al., 2007).  

Outro dado importante provém de um estudo realizado por Beltran et al., (Beltran 

et al., 2011), onde os autores sugeriram que a calpaína é capaz de modular os sinais 

proliferativos celulares, parcialmente dependentes da via de sinalização PI3K/mTOR. Os 

autores mostraram ainda, o papel regulador da calpaína sobre a via dependente de 

PI3K/mTOR no crescimento e sobrevivência celulares durante a privação de soro em 

cultura de células. A inibição da mTOR mediada pela calpaína poderia reduzir 

potencialmente as taxas globais de síntese de proteínas, reduzindo a maquinaria de 

tradução disponível para manter os níveis de síntese proteica (Smith e Dodd, 2007). 

A enzima mTOR, é uma serino-treonina pertencente à família das 

fosfatidilinositol-3-quinase (PIKKs; que incluem ATM e ATR, proteínas envolvidas na 

reparação do DNA) (Harris e Lawrence, 2003). Envolvida na regulação do crescimento e 

sobrevivência celular (Chong et al., 2010; Hwang e Kim, 2011), a mTOR forma dois 

complexos distintos: mTORC1, que ativa a proteína ribossomal S6 kinase-1 (S6K1) para 
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aumentar a síntese de proteínas (Iijima et al., 2002; Shioi et al., 2002; Shioi et al., 2003) 

e mTORC2 que ativa Akt para promover a sobrevivência celular e organização do 

citoesqueleto (Figura-1) (Sarbassov et al., 2005; Yang et al., 2006). As funções distintas 

de mTOR são mediadas por interações moleculares entre os complexos mTORC1 e 

mTORC2, que partilham algumas moléculas em comum, mas também possuem duas 

proteínas diferentes; uma proteína adaptadora sensível à rapamicina (Raptor) no 

complexo mTORC1 e uma proteína adaptadora insensível à rapamicina (Rictor), presente 

no complexo mTORC2 (Sarbassov et al., 2004; Wullschleger et al., 2006). A mTORC1 

estimula a síntese de proteínas através do aumento da fosforilação de ambos, fator de 

iniciação eucariótico de tradução 4EBP-1 e da proteína ribossomal serina/treonina-

quinase S6 (S6K1) (Lee et al., 2007; Soulard e Hall, 2007); em situações onde o 4EBP-1 

não é fosforilado ocorre o bloqueio da tradução de proteínas. A Raptor é um componente 

essencial do complexo e possui a função de recrutar o  substrato da mTOR para o 

complexo mTORC1, a Raptor é uma proteína de ligação de 150 kDa, que também se liga 

ao 4EBP1 e à p70S6K. A ligação da Raptor à mTOR é necessária para a fosforilação 

catalisada pela mTOR do fator 4EBP1 in vitro, o qual aumenta fortemente a atividade da 

mTOR através da p70S6K. A mTORC2 controla a organização do citoesqueleto de actina, 

o tamanho celular, a migração e sobrevivência das células endoteliais e a progressão do 

ciclo celular. O Rictor permite que a mTORC2 fosforile a Akt na Ser473 ocasionando sua 

ativação e facilitando sua fosforilação na Thr308 pela fosfatidilinositol quinase-

dependente 1 (PDK1) (Chong et al., 2010; Hwang e Kim, 2011).  
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Figura-1 (Retirada de: Chong ZZ, Shang YC, and Maiese K. Cardiovascular Disease 

and mTOR Signaling. Trends Cardiovasc Med. 2011;21:151-155). 

 

A expressão de mTOR ocorre em muitos sistemas do organismo, incluindo o 

sistema cardíaco, pulmonar, imunológico, reprodutivo e gastrointestinal (Chong et al., 

2010; Hwang e Kim, 2011). Sua sinalização é ativada através de hormônios e fatores de 

crescimento e sua inibição é causada pela falta de aminoácidos ou de energia, sendo uma 

das principais funções da mTOR promover a tradução do mRNA, um processo que 

necessita de aminoácidos como precursores e consome uma elevada proporção da energia 

celular (Wang e Proud, 2006). Além disso, a mTOR pode ter um papel significativo no 

desenvolvimento celular através da regulação de células satélites. Por exemplo, em 

células endoteliais a mTOR parece ser necessária para o desenvolvimento das células 

progenitoras endoteliais, isso porque a inibição das vias de mTOR com rapamicina levou 

à morte destas células, podendo ocorrer através da inibição da sinalização do fator de 

crescimento endotelial (Miriuka et al., 2006). 

Em relação ao tecido cardíaco, o crescimento embrionário dos cardiomiócitos 

através de células satélites em humanos poderia ser dependente da mTOR, uma vez que 
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a inibição  farmacológica da mTOR levou à limitação do crescimento de células satélites 

(Foldes et al., 2011). Em geral, acredita-se que a mTOR tenha um papel importante na 

proliferação e diferenciação de células satélites embrionárias. Isso ocorre porque a 

supressão do domínio C-terminal da mTOR, que controla a atividade desta cinase, leva a 

uma diminuição no tamanho das células, limitando a proliferação de células satélites 

embrionárias (Murakami et al., 2004). Além disso, o silenciamento do gene da mTOR 

em camundondos resultou na letalidade precoce e na paralização da proliferação celular 

embrionária (Gangloff et al., 2004). A angiogênese, processo de formação de novos 

vasos, é um componente importante de proteção e regeneração do tecido cardíaco 

podendo ser regulada em parte pela mTOR (Maiese et al., 2009). A inibição da 

sinalização da mTOR em situações de estresse induz a uma sequência de eventos como a 

elevação dos níveis de  metaloproteinase-1 e ao bloqueio do inibidor tecidual da 

metaloproteinase-3, com subsequente comprometimento da angiogênese (Lemaitre et al., 

2011).  

Em casos de lesão cardíaca, onde não há um processo de neovascularização eficaz, 

o reparo e a regeneração tecidual podem ser limitados ou podem não ocorrer. Outro ponto 

importante é que durante a lesão cardíaca isquêmica, a ativação da mTOR pode possuir 

um papel protetor contra a lesão oxidante causada pela isquemia /reperfusão em 

cardiomiócitos (Hernandez et al., 2011). Isso porque, durante os períodos de pós-

condicionamento isquêmico, a mTOR é necessária para evitar a morte de células 

cardíacas por apoptose (Wagner et al., 2010). Em estudos que bloqueiam a fosforilação e 

ativação da p70S6K, a área isquêmica cardíaca e cicatricial são aumentadas, ilustrando 

ainda, um papel cardioprotetor para a via de sinalização da mTOR (Lajoie et al., 2009). 

De acordo com a literatura, poucos estudos tentaram estabelecer uma relação entre 

o desenvolvimento da sepse e ativação da via de sinalização da mTOR. Lee et al., 2007 

demonstraram que o complexo mTORC1-S6K estava ativado em vários órgãos (pulmões, 

rins e fígado) de camundongos desafiados com LPS, e que a inibição do mTORC1-S6K 

pela administração de rapamicina foi capaz de ocasionar a diminuição dos níveis de várias 

citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β e VEGF (Lee et al., 2007).  

Dados esses, semelhantes ao estudo de Lorne et al., 2009 que demonstraram que 

o tratamento com rapamicina foi capaz de reprimir a liberação de citocinas pró-

inflamatórias induzidas pela administração de LPS. Além disso, verificou-se que a 

secreção de VEGF é um processo dependente do complexo mTORC1-S6K, semelhante 
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a outros dados provenientes de estudos relacionados ao câncer (Guba et al., 2002; El-

Hashemite et al., 2003; Lorne et al., 2009). O VEGF tem sido implicado por desempenhar 

um papel significativo na síndrome do desconforto respiratório agudo (Thickett et al., 

2001), e na sepse (Yano et al., 2008). Em estudo utilizando o músculo gastrocnêmio de 

ratos submetidos à ligadura e perfuração do ceco, Kazi at al., 2011 demonstraram que a 

sepse diminuiu a fosforilação do fator 4E-BP1, bem como a fosforilação de mTOR em 

Ser2448 e Ser2481, indicando um decréscimo na atividade da mTOR (Kazi et al., 2011).  

Além disso, a sepse foi capaz de aumentar a fosforilação de Raptor em aproximadamente 

90% e o total de DEPTOR, uma proteína que interage com a mTOR que acredita-se ser 

um regulador negativo de mTOR (Peterson et al., 2009), no músculo séptico por volta de 

70%, em comparação com os valores dos controles.  

Desta forma, o estudo dos mecanismos celulares e moleculares diretamente 

associados às alterações cardíacas observadas na sepse torna-se de extrema importância, 

uma vez que a identificação das bases moleculares relacionadas a esses processos pode 

resultar na proposição de novos alvos terapêuticos para essa síndrome. Neste contexto, a 

proposta do presente projeto é estudar a contribuição da via de sinalização da mTOR, 

avaliando sua ação reguladora na síntese proteica e atuação como um possível mecanismo 

cardioprotetor, no desenvolvimento da cardiomiopatia séptica induzida por ligadura e 

perfuração do ceco (CLP).  
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2. JUSTIFICATIVA 

O estudo da sepse experimental em camundongos em nosso laboratório 

demonstrou a participação da distrofina e demais proteínas do CDG nas alterações 

cardíacas induzidas pela sepse, bem como o possível papel da ativação da via de 

sinalização de proteases cálcio-dependentes, as calpaínas, na perda das proteínas do CDG. 

Como dito anteriormente, os mecanismos precisos pelos quais o estresse induzido pela 

sepse modula a resposta da célula cardíaca ainda é uma questão a ser elucidada. Estudos 

recentes propõem o papel de uma variedade de vias de sinalização e síntese de proteínas, 

dentre elas, a via da mTOR, que poderia estar inibida durante a sepse e contribuir para a 

ocorrência de disfunção cardíaca.  
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3. OBJETIVO 

De acordo com o exposto, o objetivo do presente estudo foi investigar a 

contribuição da via de sinalização da mTOR, avaliando sua ação reguladora na síntese 

proteica e atuação no mecanismo intrínseco de remodelamento cardíaco em animais 

submetidos à sepse experimental induzida pela ligadura e perfuração do ceco (CLP) 

através do uso do inibidor de mTOR, Rapamicina. 

 

3.1 Objetivos Específicos: 

• Avaliar o remodelamento cardíaco através da expressão de colágeno e ocorrência 

de lesões. 

• Avaliar a síntese de proteínas através de análise do complexo mTORC1. 

• Avaliar as proteínas do complexo mTORC2, responsáveis pela organização do 

citoesqueleto. 

• Avaliar a função cardíaca. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente projeto foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP e aprovado (protocolo nº051/2014). O 

estudo foi realizado de acordo com as normas estabelecidas pela Sociedade Brasileira de 

Ciências em Animais de Laboratório. A manipulação dos animais e coleta dos espécimes 

clínicos foi realizada de forma cuidadosa por um pesquisador devidamente treinado para 

realização dos experimentos propostos. 

  

Animais de experimentação - Foram utilizados camundongos machos, adultos, da 

linhagem C57Bl/6, com peso entre 22 e 25g, provenientes do o Biotério do Central da 

Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto. Os animais foram mantidos em 

gaiolas de polipropileno [máximo de seis (06) animais por caixa], com água e ração 

comercial autoclavada ad libittum. Os animais foram divididos em quatro grupos 

experimentais. 

Grupos experimentais: 

Grupo de animais falso-operados (SHAM); 

Grupo de animais falso-operados e tratados com inibidor de mTOR – Rapamicina 

(SHAM+RP); 

Grupo de animais submetidos ao estímulo séptico moderado (ESM);  

Grupo de animais submetidos ao estímulo séptico moderado e tratados com inibidor 

de mTOR – Rapamicina (ESM+RP). 

Indução de sepse pelo modelo de CLP (cecal ligation and puncture) - Os animais 

foram anestesiados com associação de ketamina (74 mg/Kg) e xilazina (8 mg/Kg) por via 

intraperitoneal, que permite ao animal manter a respiração espontânea durante o 

experimento. Posteriormente, foi realizada laparotomia mediana com aproximadamente 

1 cm de extensão. O ceco foi localizado, exposto e ligado com linha de seda estéril, após 

este procedimento o mesmo foi perfurado duas vezes com agulha 22G para indução do 

estímulo séptico moderado.  O grupo de animais falso-operados foi submetido ao mesmo 

procedimento, porém sem a ligação e perfuração do ceco. Após o processo cirúrgico o 

ceco dos animais foi recolocado em sua posição original, dentro do abdômen, e o mesmo 

foi fechado em duas camadas. Imediatamente após a cirurgia cada animal recebeu uma 

injeção subcutânea de 1mL de salina e colocado em incubadora a 37Co por 1 hora. No 
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pós-cirúrgico foi realizada a cobertura analgésica do animal utilizando fármaco opióide 

com alto potencial analgésico (Tramadol (Tramal®) na dose de 2mg/kg i.m., uma vez ao 

dia, durante o período experimental de 48 horas), o que foi suficiente para promover a 

ausência de qualquer reação dolorosa ou de desconforto aos animais devido o 

procedimento cirúrgico. 

Tratamento dos animais - Os animais falso-operados (SH+RP) e submetidos à sepse 

(ESM+RP) receberam injeção intraperitoneal de inibidor de mTOR (Rapamicina - Sigma 

St. Louis, MO, EUA com dose a ser determinada), diluído em DMSO, uma hora antes do 

processo cirúrgico. Os animais controle (SHAM e ESM) receberam volume equivalente 

de solução veículo (a mesma utilizada para diluir a droga). Após o tratamento, os animais 

foram acondicionados novamente em suas gaiolas e inspecionados diariamente para 

verificar a ocorrência de complicações da ferida operatória (infecção e deiscência 

completa). Aqueles que apresentaram tais problemas foram submetidos à eutanásia para 

evitar sofrimento do animal. 

Avaliação da sobrevida - A mortalidade foi determinada através da observação da 

sobrevivência dos animais durante o período de infecção, ou seja, após a indução da sepse. 

Foi estabelecido um prazo máximo de observação de cinco dias e foram utilizados 10 

animais por grupo, sendo o experimento repetido duas vezes. 

Eutanásia dos animais e coleta do material - Após 24, 48 e 72 horas da indução da 

sepse por CLP, os animais de cada grupo foram sacrificados para coleta do material. Após 

anestesia, com associação de ketamina (74 mg/Kg) e xilazina (8 mg/Kg) i.p., os animais 

foram colocados sobre mesa cirúrgica e, através de incisão mediana, o tórax foi aberto e 

os animais mortos por exsanguinação da aorta abdominal. O coração foi retirado ainda 

pulsando, lavado em salina gelada para retirada do excesso de sangue e seco em papel de 

filtro. Em seguida, o coração foi cortado longitudinalmente; metade do tecido foi fixado 

em formol a 4% e processado para análise anatomopatológica e a outra parte foi 

devidamente armazenada em freezer para as demais análises. Os fragmentos foram 

mantidos a -80°C até o momento de uso. 

Análise histopatológica – 08 Animais de cada grupo controle e cada grupo séptico foram 

sacrificados nos períodos de 24, 48 e 72 horas após a indução de sepse por CLP. O coração 

foi retirado ainda pulsando, lavado em salina gelada para retirada do excesso de sangue, 

seco em papel de filtro e dividido longitudinalmente. Uma parte foi fixada em formol 4% 

para realizar as colorações de hematoxilina e eosina e ácido fosfotungstico-hematoxilina 
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(PTAH) e Picrosirius Red. A outra metade do tecido foi congelada em nitrogênio líquido 

e, em seguida armazenada em freezer a -80°C até o momento do uso.  

Western blot - Amostras de tecido cardíaco dos grupos controle e grupos sépticos (08 

animais por grupo)  foram coletadas, lavadas em PBS estéril gelado, secas em papel de 

filtro, colocadas em tubos de eppendorf de 2mL e imediatamente congeladas a -80°C até 

o momento da extração de proteínas. Foi adicionado ao eppendorf o tampão de extração 

com inibidores da protease e fosfatase e, em seguida, o tecido foi triturado em polytron. 

O material foi centrifugado a 13.000 rpm por 20 minutos a 4°C e o sobrenadante 

congelado a -70°C e posteriormente utilizado para a dosagem de proteínas. A dosagem 

de proteínas foi realizada em espectofotômetro em comprimento de onda de 595nm pelo 

método de Bradford. As proteínas foram separadas por eletroforese (100 volts por 1h 40 

min) e então transferidas para membrana de PVDF (100 volts por 2 horas em tampão de 

transferência). Após, as membranas foram coradas por Ponceau para marcação das 

proteínas. Em seguida, as membranas foram lavadas em H2O deionizada e colocadas em 

solução de bloqueio overnight. Após esse procedimento, as membranas foram incubadas 

com anticorpo primário overnight. Os anticorpos utilizados foram: anti-mTOR, anti-4E-

BP1, anti-p70S6K, anti-COL1A, anti-COL3A, anti-Raptor e anti-Rictor.  Após as 

lavagens com Tampão TBS-T foi colocado o anticorpo secundário conjugado a 

peroxidase por 40 minutos à temperatura ambiente. Após este processo, a membrana foi 

revelada no aparelho ChemiDoc XRS (BioRad). A quantificação das bandas específicas 

foi realizada usando o programa ImageJ (disponível na internet 

http://rsb.info.nih.gov/nih-image). Os valores relatados são referentes à densidade óptica 

(DO) das bandas expressas em unidade arbitrária (UA). 

Coleta, extração e quantificação de RNA para Real-Time PCR - Amostras de tecido 

cardíaco dos grupos controle e grupos sépticos (08 animais por grupo) foram coletadas e 

colocadas em tubos de eppendorf estéril de 2mL e imediatamente congeladas a -80°C até 

o momento da extração de RNA. Para a extração de RNA foi adicionado 1mL de TRIzol® 

Reagent (Life Technologies Corporation) ao tecido que foi triturado com 

homogeneizador de tecidos (DREMEL®300, Marconi). Após este procedimento as 

amostras foram incubadas em temperatura ambiente por 5 minutos. Em seguida, foram 

adicionados 200µL de clorofórmio ao tubo e este foi homogeneizado no vórtex por 15 

segundos, as amostras foram incubadas por 2 minutos e então centrifugadas a 4°C, 12.000 

rpm por 15 minutos. O sobrenadante foi coletado e transferido para tubos livres de 
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RNAse, o sobrenadante foi precipitado com 500µL de isopropanol e homogeneizado em 

vórtex por 15 segundos. As amostras foram incubadas em temperatura ambiente por 10 

minutos e centrifugadas a 4°C, 12.000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado 

e o pellet formado foi lavado com 200µL de etanol 70% e centrifugado a 4°C, 12.000 rpm 

por 2 minutos, o etanol foi retirado e o pellet deixado para secar a temperatura ambiente. 

Após a secagem foram adicionados 20µL de água DEPC. O RNA foi quantificado no 

aparelho Nanodrop 2000. Após a determinação da concentração do RNA total o lisado 

foi armazenado a -80°C, para a reação de Real Time-PCR. 

Real-Time PCR - Para a transcrição reversa, 500ng de RNA total foram transcritos com 

o High-capacity cDNA RT (Applied Biosystems, Foster City, EUA), em termociclador, 

conforme instruções do fabricante. Em seguida, foi realizada reação para detecção dos 

genes: mTOR, Crtc2, Eif4e, Raptor, Rictor e Rps6k utilizando-se sondas TaqMan 

(TaqMan Universal PCR Master Mix, Applied Biosystems, CA, EUA), de acordo com as 

instruções recomendadas pelo fabricante.  

Avaliação da Função Cardíaca (Ecocardiografia) - O estudo histopatológico dos 

corações provê somente informação pontual referente à estrutura cardíaca em um animal. 

Por outro lado, o uso de técnicas diagnósticas não invasivas baseadas em imagem permite 

o estudo em série das alterações cardíacas tornando-se uma ferramenta importante para o 

estudo da progressão natural das doenças. Para essa análise, os animais (10 animais por 

grupo) foram anestesiados com sistema de anestesia inalatória com isofluorano, que 

permite ao animal manter a respiração espontânea durante o exame. Após a anestesia, foi 

realizada a retirada dos pêlos da região anterior do tórax com o auxílio de Nair®. O 

equipamento de ecocardiografia utilizado foi o Vevo 2100® High-Resolution Imaging 

System (VisualSonics, Toronto, ON, Canadá), com transdutor de freqüência de 30-MHz. 

As medidas sistólicas foram feitas na região de menor dimensão da cavidade ventricular, 

de acordo com as diretrizes da Sociedade Americana de Ecocardiografia.  

Avaliação da função sistólica: 

Fração de encurtamento (FE) - % 

Calculada subtraindo-se o diâmetro sistólico do diastólico do ventrículo esquerdo, e 

dividindo pelo diâmetro diastólico, vezes 100: 

FE% = DDVE –DSVE     x 100       

                   DDVE 
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Fração de Ejeção (FEj) - %: 

 

Volume diastólico final – volume sistólico final     x 100 

                 Volume diastólico final  

 

 

Débito Cardíaco (DC) mL/min: 

DC = VE x frequência cardíaca 

 

 

Análise Estatística 

Foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se os dados 

apresentaram distribuição normal. O índice de sobrevida foi apresentado como a 

porcentagem de animais vivos. O nível de significância considerado foi de 5% e os dados 

são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). Os dados obtidos foram 

analisados utilizando-se o programa estatístico GraphPad Prism 5 (Graph Pad Software 

In., San Diego, California, EUA). Comparações múltiplas entre os grupos foram feitas 

pela análise de variância (ANOVA) e pós-teste de Tukey. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Indução de sepse e avaliação do modelo de CLP 

Avaliação do índice de sobrevida dos animais submetidos à sepse 

Inicialmente, a letalidade do modelo de CLP em camundongos foi avaliada nos 

grupos controles e nos grupos submetidos ao procedimento cirúrgico para indução da 

sepse. A mortalidade foi avaliada em intervalos de no mínimo seis, e no máximo doze 

horas, sendo a primeira observação realizada seis horas após o término da cirurgia. No 

primeiro horário de avaliação (6 horas) não foram observadas alterações físicas nos 

animais e também não ocorreram mortes em nenhum dos grupos. Nos horários mais 

tardios de observação (a partir das 12 horas) os animais submetidos ao estímulo séptico 

apresentaram sinais de instalação do estado de sepse, como piloereção, tremores, redução 

da temperatura corporal (sensível ao tato), prostração, atonia muscular e diminuição da 

movimentação. 

Na figura 1.1 observa-se a curva de sobrevida dos animais submetidos à falsa 

cirurgia (Sham) e os animais submetidos ao estímulo séptico moderado sem ou com 

tratamento (CLP, 3mg/Kg, 6mg/Kg e 12mg/Kg) para obtenção da dose adequada para o 

presente estudo. Os camundongos submetidos ao estímulo séptico moderado (CLP) 

apresentaram 100% de sobrevida 12 horas após a cirurgia, declinando progressivamente 

para 80% no período de 36 horas, 70% no período de 48 horas, até 50% no período de 60 

horas, valor que se manteve até o final do período de observação de 168 horas.  

Os camundongos submetidos ao estímulo séptico moderado e tratados com 

Rapamicina na dose 3mg/Kg (3mg/Kg) apresentaram 100% de sobrevida 12 horas após 

a indução da sepse. Após 24, 48 e 72 horas, tempo definido como período de estudo, a 

porcentagem de sobrevida dos animais do grupo 3mg/Kg foram de 100%, 50% e 30% 

respectivamente, número que se manteve até o final do período de observação, 168 horas. 

Os camundongos submetidos ao estímulo séptico moderado e tratados com Rapamicina 

na dose 6mg/Kg (6mg/Kg) apresentaram 100% de sobrevida 12 horas após a indução da 

sepse. Após 24, 48 e 72 horas, tempo definido como período de estudo, as porcentagens 

de sobrevida dos animais do grupo 6mg/Kg foram de 90%, 80% e 60% respectivamente, 

número que reduziu até aproximadamente 40% até o final do período de observação, 168 

horas. Os camundongos submetidos ao estímulo séptico moderado e tratados com 
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Rapamicina na dose 12mg/Kg (12mg/Kg) apresentaram 100% de sobrevida 12 horas após 

a indução da sepse. Após 24, 48 e 72 horas, tempo definido como período de estudo, as 

porcentagens de sobrevida dos animais do grupo 12mg/Kg foram de 100%, 30% e 30% 

respectivamente, número que reduziu até aproximadamente 20% até o final do período 

de observação, 168 horas. 

Após análise do gráfico de sobrevida foi escolhido a dose de 6mg/Kg para o 

estudo. 

 

Figura 1.1 Curva de sobrevida dos animais após a indução da sepse em função do tratamento com Rapamicina 

em diferentes dosagens. Os dados mostram a porcentagem de sobrevida dos animais submetidos à falsa cirurgia 

(Sham) e dos animais submetidos ao estímulo séptico moderado (CLP) com ou sem tratamento com Rapamicina nas 

doses de 3mg/Kg, 6mg/Kg e 12mg/Kg. A sobrevida dos animais foi acompanhada diariamente por um período de 168 

horas após a indução da sepse (n=10). Os resultados são representativos de dois experimentos independentes. 
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5.2 Remodelamento Cardíaco  

As células do músculo cardíaco são providas de mecanismos bioquímicos especializados 

para a rápida geração de força e movimento. O citoesqueleto forma o arcabouço dos 

cardiomiócitos, pois regula a forma celular, proporcionando integridade mecânica e 

resistência, além de estabilizar as proteínas do sarcômero. Alterações no citoesqueleto 

representam tanto causa como consequência de disfunções contráteis e remodelamento 

cardíaco em pacientes com insuficiência cardíaca (Sequeira et al., 2014). Para verificar a 

ocorrência de lesão cardíaca induzida pela sepse foi realizada análise histológica do tecido 

cardíaco pela técnica de metacrilato. Posteriormente, foi realizada análise qualitativa e 

quantitativa de colágeno no tecido cardíaco dos animais submetidos à falsa cirurgia e ao 

estímulo séptico moderado com e sem tratamento com Rapamicina além da análise 

quantitativa da expressão gênica de mTOR, responsável pelo controle do remodelamento 

cardíaco e sobrevida celulares.  
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Análise histopatológica das alterações estruturais do miocárdio 

A análise histopatológica do miocárdio dos animais tratados e não tratados foi realizada 

24, 48 e 72 horas após a indução da sepse polimicrobiana por meio da técnica de 

microcopia de alta resolução, metacrilato (Figura 1.2). O miocárdio dos animais dos 

grupos Sham e Sham+Rapa não apresentaram alterações histológicas. Os animais do 

grupo ESM apresentaram focos de miocitólise e edema celular, porém com menor 

intensidade e extensão quando comparados ao grupo ESM+RAPA (Figura 1.2). A 

distribuição das lesões nos miocárdios dos animais no grupo ESM se fez em focos de 

lesões, já no grupo que recebeu o tratamento a distribuição de lesões foi difusa, se 

estendendo por todo o tecido cardíaco. Não foi detectada a presença de infiltrado 

inflamatório em nenhum dos grupos avaliados nos períodos avaliados.  
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Figura 1.2. Análise histopatológica do miocárdio dos animais falso-operados com e sem tratamento 

com Rapamicina e submetidos à sepse moderada com e sem tratamento com Rapamicina (material 

incluído em metacrilato). O miocárdio dos animais dos grupos Sham e Sham+Rapamicina (painéis 

superiores), ESM e ESM+Rapamicina (painéis inferiores) 24, 48 e 72 horas após a indução da sepse. A 

formação de focos de miocitólise e a presença de bandas de contratura se tornam mais evidentes no 

miocárdio séptico com tratamento com Rapamicina na progressão dos períodos analisados quando 

comparados ao grupo ESM. Aumento de 400x. 
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Análise qualitativa do colágeno  

A análise da deposição de colágeno no miocárdio dos animais falso operados com e sem 

tratamento e submetidos ao estímulo séptico moderado com e sem tratamento foi 

realizada 24, 48 e 72 horas após a indução da sepse polimicrobiana por meio da técnica 

de coloração picrosírius red e analisada em microscópio de luz polarizada. 

O miocárdio dos animais dos grupos Sham e Sham+Rapamicina apresentaram 

distribuição normal para colágeno. O tecido cardíaco dos animais dos grupos sépticos 

apresentou aumento da marcação em vermelho para colágeno com ênfase para o período 

de 72 horas pós estímulo séptico. Uma observação deve ser feita devido à distribuição do 

colágeno nos grupos sépticos, no grupo ESM o aumento se fez em focos de lesões, já no 

grupo que recebeu o tratamento a distribuição de colágeno foi difusa, se estendendo por 

todo o tecido cardíaco, principalmente em regiões perivasculares. 
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Figura 1.3. Análise histopatológica do miocárdio dos animais falso-operados com e sem tratamento 

com Rapamicina e submetidos à sepse moderada com e sem tratamento com Rapamicina (material 

submetido à técnica de coloração picrosirius red). O miocárdio dos animais dos grupos Sham e 

Sham+Rapamicina (painéis superiores), ESM e ESM+Rapamicina (painéis inferiores) 24, 48 e 72 horas 

após a indução da sepse. O aumento de distribuição de colágeno ocorre nos animais sépticos com maior 

evidência no grupo com tratamento com Rapamicina na progressão dos períodos analisados quando 

comparados ao grupo ESM. A distribuição do colágeno no grupo ESM se fez em focos de lesões, já no 

grupo que recebeu o tratamento a distribuição de colágeno foi difusa, se estendendo por todo o tecido 

cardíaco, principalmente em regiões perivasculares. Aumento de 400x. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Avaliação do perfil de expressão proteica de Colágeno 1A 

A análise quantitativa dos níveis proteicos de colágeno 1A por imunoblotting foi realizada 

no lisado de proteínas do miocárdio dos animais controle, controle tratado, sépticos e 

sépticos tratados para estimar a quantidade relativa de colágeno 1A em relação à 

quantidade total de proteínas. Na Figura 1.4 observa-se a quantidade de colágeno 1A com 

valores expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas (C) 

após a indução da sepse polimicrobiana. Não foram encontradas diferenças significativas 

nos níveis de colágeno 1A nos períodos de 24 horas, 48 horas e 72  horas em nenhum dos 

grupos analisados. 
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Figura 1.4. Análise do perfil de expressão proteica de COL1A por Western blotting no miocárdio dos animais 

falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado com ou sem tratamento com inibidor de mTOR 

(Rapamicina). Não houve diferença significativa nos níveis de COL1A no miocárdio dos animais submetidos à sepse 

moderada (ESM), se comparados aos valores encontrados no miocárdio dos animais dos grupos (Sham, 

Sham+Rapamicina e ESM+Rapamicina), 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas (C) após a cirurgia. Os resultados (n=6) 

são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão proteica de Colágeno 3A 

A análise quantitativa dos níveis proteicos de colágeno 3A por imunoblotting foi realizada 

no lisado de proteínas do miocárdio dos animais controle, controle tratado, sépticos e 

sépticos tratados para estimar a quantidade relativa de colágeno 3A em relação à 

quantidade total de proteínas. Na Figura 1.5 observa-se a quantidade de colágeno 3A com 

valores expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas (C) 

após a indução da sepse polimicrobiana. Não foram encontradas diferenças significativas 

nos níveis de colágeno 3A nos períodos de 24 horas e 48 horas. No período de 72 horas 

foi encontrado aumento significativo nos níveis de COL3A no grupo controle tratado 

(0,366±0,07 UA) quando comparados ao grupo séptico moderado tratado (0,277±0,03 

UA). 
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Figura 1.5. Análise do perfil de expressão proteica de COL3A por Western blotting no miocárdio dos animais 

falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado com ou sem tratamento com inibidor de mTOR 

(Rapamicina). Não houve diferença significativa nos níveis de COL1A no miocárdio dos animais submetidos à sepse 

moderada (ESM), se comparados aos valores encontrados no miocárdio dos animais dos grupos (Sham, 

Sham+Rapamicina e ESM+Rapamicina), 24 horas (A) e 48 horas (B) após a cirurgia, no período de 72 horas (C) foi 

encontrada diferença significativa entre os animais do grupo Sham+Rapamicina e ESM+Rapamicina. Os resultados 

(n=6) são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão gênica de mTOR 

A análise da expressão do gene mTOR por real time PCR foi realizada no miocárdio dos 

animais controles, controles tratados, sépticos e sépticos tratados para estimar a 

quantidade relativa de mRNA para mTOR. Na Figura 1.6 observa-se a expressão gênica 

de mTOR com valores expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A) após a 

indução da sepse polimicrobiana a expressão de mTOR encontrada no miocárdio dos 

animais do grupo ESM (2,837±1,49 UA) foi significativamente maior quando comparada 

aos valores encontrados no miocárdio dos animais Sham (1,000±0,00 UA). No período 

de 48 horas (B) foi encontrada uma redução significativa dos níveis gênicos de mTOR no 

grupo ESM (0,377±0,20 UA) quando comparados ao do grupo controle sem tratamento 

(1,000±0,00 UA). Já no período de 72 horas (C), foi encontrado aumento significativo de 

expressão gênica para mTOR no grupo ESM (2,493±0,66 UA) quando comparada aos 

demais grupos estudados, Sham (1,000±0,00 UA), Sham+Rapamicina (1,410±0,21 UA) 

e ESM+Rapamicina (1,633±0,17 UA). 
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Figura 1.6. Análise do perfil de expressão gênica para mTOR por PCR real-time no miocárdio dos animais falso-

operados e submetidos ao estímulo séptico moderado sem ou com tratamento com inibidor de mTOR 

(Rapamicina). Observa-se um aumento acentuado nos níveis de expressão do gene mTOR no miocárdio dos animais 

submetidos ao estímulo séptico moderado (ESM) se comparado ao dos animais dos grupos falso-operado sem 

tratamento (Sham) nos períodos de 24 horas (A) e 72 horas (C) que também apresentou redução da expressão gênica 

nos grupos com tratamento (Sham+Rapamicina e ESM+Rapamicina). No período de 48 horas (B) houve redução da 

expressão gênica para mTOR no grupo estímulo séptico moderado sem tratamento com Rapamicina 

(ESM+Rapamicina). Os resultados (n=6) são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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5.3 SÍNTESE PROTEICA (mTORC1) 

O complexo mTORC1, que contém mTOR em associação à raptor (proteína reguladora 

associada à mTOR) e lST8 (também conhecido como Gβl), diretamente regula a síntese 

de proteínas nos mamíferos. Raptor, um componente decisivo do complexo mTORC1, 

determina a especificidade do complexo mTORC1, em parte por interagir com substratos 

que contenham a sinalização TOR.  

Os principais alvos do complexo mTORC1 parecem ser os componentes da maquinaria 

de tradução, incluindo 4EBPs e 40S proteína ribosomal S6 quinase (S6Ks), ambos os 

quais são importantes no controle fisiológico do início da tradução. A sinalização do 

mTORC1 é potencialmente inibida pela rapamicina. Como a regulação da síntese de 

proteínas tem um papel central na manutenção do crescimento celular adequado, 

alterações na sinalização de mTORC1 poderiam levar a uma vasta rede de patologias 

humanas, incluindo câncer e doenças metabólicas (Ma e Blenis, 2009). 
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Avaliação do perfil de expressão gênica de Raptor 

A análise da expressão do gene Raptor por real time PCR foi realizada no miocárdio dos 

animais controles, controles tratados, sépticos e sépticos tratados para estimar a 

quantidade relativa de mRNA para Raptor. Na Figura 2.1 observa-se a expressão gênica 

de Raptor com valores expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A) após a 

indução da sepse polimicrobiana a expressão de Raptor encontrada no miocárdio dos 

animais do grupo ESM (1,840±0,50 UA) foi significativamente maior quando comparada 

aos valores encontrados no miocárdio dos animais ESM+Rapamicina (0,405± 0,09 UA) 

e no grupo Sham+Rapamicina (1,563±0,87 UA) quando comparada aos valores do grupo 

ESM+Rapamicina (0,405±0,09 UA). No período de 48 horas (B) foi encontrada uma 

redução significativa dos níveis gênicos de Raptor no grupo ESM+Rapamicina 

(0,665±0,18 UA) quando comparados ao do grupo controle sem tratamento (1,000±0,00 

UA). Já no período de 72 horas (C), foi encontrado aumento significativo de expressão 

gênica para Raptor no grupo ESM (2,040±0,44 UA)  quando comparada aos demais 

grupos estudados, Sham (1,000±0,00 UA), Sham+Rapamicina (1,400±0,08 UA) e 

ESM+Rapamicina (1,005±0,06 UA). Também foi encontrado aumento na expressão 

gênica para Raptor no grupo controle tratado Sham+Rapamicina (1,400±0,08 UA) 

quando comparada ao grupo ESM+Rapamicina (1,005±0,06 UA). 
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Figura 2.1. Análise do perfil de expressão gênica para Raptor por PCR real-time no miocárdio dos animais falso-

operados e submetidos ao estímulo séptico moderado sem ou com tratamento com inibidor de mTOR 

(Rapamicina). Observa-se um aumento acentuado nos níveis de expressão do gene Raptor no miocárdio dos animais 

submetidos ao estímulo séptico moderado (ESM) se comparado ao dos animais do grupo estímulo séptico moderado 

com tratamento com Rapamicina (ESM+Rapamicina) e do grupo submetido à falsa cirurgia com tratamento com 

Rapamicina (Sham+Rapamicina) quando comparado ao grupo estímulo séptico moderado com tratamento com 

Rapamicina (ESM+Rapamicina) no período de 24 horas (A). No período de 48 horas (B) foi observado aumento da 

expressão gênica no grupo submetido à falsa cirurgia sem tratamento (Sham) quando comparados ao grupo estímulo 

séptico moderado com tratamento com Rapamicina (ESM+Rapamicina). Já no período de 72 horas (C) foi encontrado 

aumento da expressão gênica no grupo submetido ao estímulo séptico moderado quando comparado aos outros grupos 

do experimento (Sham, Sham+Rapamicina e ESM+Rapamicina), o grupo submetido à falsa cirurgia com tratamento 

com Rapamicina (Sham+Rapamicina) apresentou aumento na expressão gênica para Raptor quando comparado ao 

grupo estímulo séptico moderado com tratamento (ESM+Rapamicina). Os resultados (n=6) são expressos em unidades 

arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão proteica de Raptor 

A análise quantitativa dos níveis protéicos de Raptor por imunoblotting foi realizada no 

lisado de proteínas do miocárdio dos animais controle, controle tratado, sépticos e 

sépticos tratados para estimar a quantidade relativa de Raptor em relação à quantidade 

total de proteínas. Na Figura 2.2 observa-se a quantidade de Raptor com valores expressos 

em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas (C) após a indução 

da sepse polimicrobiana. No período de 24 horas foi encontrada redução significativa nos 

níveis de Raptor no grupo ESM+Rapamicina (0,264±0,09 UA) quando comparados aos 

grupos controles com e sem tratamento (0,418±0,07 UA e 0,443±0,10 UA). 48 horas após 

a indução da sepse foram encontradas reduções significativas nos grupos tratados com 

Rapamicina, ESM+Rapamicina (0,252±0,15 UA) quando comparadas aos grupos Sham 

(0,416±0,06 UA) e ESM (0,379±0,07 UA), Sham+Rapamicina (0,279±0,07 UA) quando 

comparadas ao grupo Sham (0,416±0,06 UA). Não foram encontradas diferenças 

significativas nos níveis de Raptor no período de 72 horas. 
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Figura 2.2. Análise do perfil de expressão proteica de Raptor por Western blotting no miocárdio dos 

animais falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado com ou sem tratamento com 

inibidor de mTOR (Rapamicina). Houve diferença significativa nos níveis de Raptor no miocárdio dos 

animais submetidos à sepse moderada com tratamento (ESM+Rapamicina) quando comparados ao grupo 

submetido à falsa cirurgia sem tratamento (Sham) no período de 24 horas (A). 48 horas (B) após a cirurgia, 

foi encontrado aumento nos níveis protéicos no miocárdio dos animais submetidos à falsa cirurgia sem 

tratamento (Sham) quando comparados aos grupos que receberam tratamento com Rapamicina 

(Sham+Rapamicina e ESM+Rapamicina) e no grupo submetido ao estímulo séptico moderado sem 

tratamento (ESM) quando comparado ao grupo estímulo séptico moderado com tratamento 

(ESM+Rapamicina). No período de 72 horas (C) não foram encontradas diferenças significativas. Os 

resultados (n=6) são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão gênica de Eif4E 

A análise da expressão do gene Eif4E por real time PCR foi realizada no miocárdio dos 

animais controles, controles tratados, sépticos e sépticos tratados para estimar a 

quantidade relativa de mRNA para Eif4E. Na Figura 2.3 observa-se a expressão gênica 

de Eif4E com valores expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A) após a 

indução da sepse polimicrobiana a expressão de Eif4E encontrada no miocárdio dos 

animais do grupo ESM+Rapamicina (2,195±0,47 UA) foi significativamente maior 

quando comparada aos valores encontrados no miocárdio dos animais ESM (1,103± 0,23 

UA), Sham (1,000±0,00 UA) e Sham+Rapamicina.No período de 48 horas (B) foi 

encontrado um aumento significativo dos níveis gênicos de Eif4E no grupo ESM 

(1,707±0,56 UA) quando comparados aos demais grupos controle com sem tratamento 

(0,333±0,13 e 1,000±0,00 UA) e ao grupo ESM+Rapamicina. Houve redução 

significativa no grupo Sham+Rapamicina (0,333±0,13 UA) quando comparado ao grupo 

ESM+Rapamicina (0,936±0,25). Já no período de 72 horas (C), foi encontrado aumento 

significativo de expressão gênica para Eif4E no grupo ESM (5,493±2,90) quando 

comparados aos demais grupos estudados, Sham (1,000±0,00), Sham+Rapamicina 

(1,210±0,73) e ESM+Rapamicina (2,463±1,09).  
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Figura 2.3. Análise do perfil de expressão gênica para Eif4E por PCR real-time no miocárdio dos 

animais falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado sem ou com tratamento com 

inibidor de mTOR (Rapamicina). Observa-se um aumento nos níveis de expressão do gene Eif4E no 

miocárdio dos animais submetidos ao estímulo séptico moderado com tratamento (ESM+Rapamicina) se 

comparado ao dos animais dos grupos estímulo séptico moderado sem tratamento com Rapamicina (ESM), 

submetidos à falsa cirurgia com tratamento com Rapamicina (Sham+Rapamicina) e submetidos à falsa 

cirurgia (Sham) 24 horas após a cirurgia (A).No período de 48 horas (B) foi observado aumento da 

expressão gênica no grupo submetido ao estímulo séptico moderado sem tratamento (ESM) quando 

comparados aos grupos estímulo séptico moderado com tratamento com Rapamicina (ESM+Rapamicina), 

submetidos à falsa cirurgia com tratamento com Rapamicina (Sham+Rapamicina) e submetidos à falsa 

cirurgia (Sham). O grupo estímulo séptico moderado sem tratamento com Rapamicina (ESM) também 

apresentou aumento da expressão gênica quando comparado ao grupo submetido à falsa cirurgia sem 

tratamento com Rapamicina (Sham).O grupo estímulo séptico moderado com tratamento com Rapamicina 

(ESM+Rapamicina) também apresentou aumento da expressão gênica quando comparado ao grupo 

submetido à falsa cirurgia com tratamento com Rapamicina (Sham+Rapamicina). Já no período de 72 horas 

(C) foi encontrado aumento da expressão gênica no grupo submetido ao estímulo séptico moderado (ESM) 

quando comparado aos outros grupos do experimento (Sham, Sham+Rapamicina e ESM+Rapamicina). Os 

resultados (n=6) são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão gênica de RpS6K 

A análise da expressão do gene RpS6K por real time PCR foi realizada no miocárdio dos 

animais controles, controles tratados, sépticos e sépticos tratados para estimar a 

quantidade relativa de mRNA para RpS6K. Na Figura 2.4 observa-se a expressão gênica 

de RpS6K com valores expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A) após a 

indução da sepse polimicrobiana não foram encontradas diferenças significativas na 

expressão de RpS6K no miocárdio dos animais estudados. No período de 48 horas (B) foi 

encontrado um aumento significativo dos níveis gênicos de RpS6K no grupo ESM 

(2,643±0,68 UA) quando comparados aos demais grupos controle com sem tratamento 

(0,720±0,35 UA e 1,000±0,00 UA) e ao grupo ESM+Rapamicina (0,863±0,17 UA). Já 

no período de 72 horas (C), foi encontrado aumento significativo de expressão gênica 

para RpS6K no grupo ESM (2,338±0,42 UA) quando comparados aos grupos controle 

sem e com tratamento Sham (1,000±0,00 UA) e Sham+Rapamicina (1,330±0,16 UA), 

também foi encontrado aumento significativo no grupo ESM+Rapamicina (3,210±1,22 

UA) quando comparado ao grupo ESM (2,338±0,42 UA) e ao grupo controle tratado 

Sham+Rapamicina (1,330±0,16 UA). 
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Figura 2.4. Análise do perfil de expressão gênica para RpS6K por PCR real-time no miocárdio dos 

animais falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado sem ou com tratamento com 

inibidor de mTOR (Rapamicina). Não foi observado alterações significativas nos níveis de expressão do 

gene RpS6K no miocárdio dos animais no período de 24 horas (A). No período de 48 horas (B) foi 

observado aumento da expressão gênica no grupo submetido ao estímulo séptico moderado sem tratamento 

(ESM) quando comparados aos grupos estímulo séptico moderado com tratamento com Rapamicina 

(ESM+Rapamicina), submetidos à falsa cirurgia com tratamento com Rapamicina (Sham+Rapamicina) e 

submetidos à falsa cirurgia (Sham). Já no período de 72 horas (C) foi encontrado aumento da expressão 

gênica no grupo submetido ao estímulo séptico moderado (ESM) quando comparado aos grupos submetidos 

à falsa cirurgia com e sem tratamento com Rapamicina (Sham+Rapamicina e Sham). E aumento dos níveis 

de expressão gênica no grupo submetido ao estímulo séptico moderado com tratamento com Rapamicina 

(ESM+Rapamicina) quando comparado aos grupo  submetido à falsa cirurgia com tratamento com 

Rapamicina (Sham+Rapamicina) e submetidos ao estímulo séptico moderado (ESM). Os resultados (n=6) 

são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão proteica de p70S6K 

A análise quantitativa dos níveis protéicos de p70S6K por imunoblotting foi realizada no 

lisado de proteínas do miocárdio dos animais controle, controle tratado, sépticos e 

sépticos tratados para estimar a quantidade relativa de p70S6K em relação à quantidade 

total de proteínas. Na Figura 2.5 observa-se a quantidade de p70S6K com valores 

expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas (C) após a 

indução da sepse polimicrobiana. No período de 24 horas foi encontrada redução 

significativa nos níveis de p70S6K no grupo ESM+Rapamicina (0,055±0,02 UA) quando 

comparados aos grupos controles com e sem tratamento (0,188±0,09 UA e 0,163±0,03 

UA) e ao grupo ESM (0,145±0,05 UA). 48 horas após a indução da sepse foram 

encontradas reduções significativas nos grupos submetidos ao estímulo séptico com  e 

sem tratamento, ESM+Rapamicina (0,092±0,07 UA) e ESM (0,136±0,03 UA) quando 

comparados aos grupos controle Sham (0,259±0,06 UA) e Sham+Rapamicina 

(0,197±0,07 UA) respectivamente. Não foram encontradas diferenças significativas nos 

níveis de p70S6K no período de 72 horas. 
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Figura 2.5. Análise do perfil de expressão proteica de p70S6K por Western blotting no miocárdio dos 

animais falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado com ou sem tratamento com 

inibidor de mTOR (Rapamicina). Houve redução significativa nos níveis de p70S6K no miocárdio dos 

animais submetidos à sepse moderada com tratamento (ESM+Rapamicina) quando comparados aos grupos 

submetido à falsa cirurgia com e sem tratamento (Sham+Rapamicina e Sham) e ao grupo submetido ao 

estímulo séptico moderado sem tratamento (ESM) no período de 24 horas (A). 48 horas (B) após a cirurgia, 

foi encontrado redução nos níveis protéicos no miocárdio dos animais submetidos ao estímulo séptico 

moderado sem tratamento (ESM) quando comparados ao grupo submetido à falsa cirurgia sem tratamento 

(Sham) e redução nos níveis protéicos no miocárdio dos animais submetidos ao estímulo séptico moderado 

com tratamento (ESM+Rapamicina) quando comparados ao grupo submetido à falsa cirurgia com e sem 

tratamento (Sham+Rapamicina e Sham). No período de 72 horas (C) não foram encontradas diferenças 

significativas. Os resultados (n=6) são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão proteica de 4E-BP1 

A análise quantitativa dos níveis protéicos de 4E-BP1 por imunoblotting foi realizada no 

lisado de proteínas do miocárdio dos animais controle, controle tratado, sépticos e 

sépticos tratados para estimar a quantidade relativa de 4E-BP1 em relação à quantidade 

total de proteínas. Na Figura 2.6 observa-se a quantidade de 4E-BP1 com valores 

expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas (C) após a 

indução da sepse polimicrobiana. No período de 24 horas foi encontrado aumento 

significativo nos níveis de 4E-BP1 no grupo ESM+Rapamicina (1,484±0,06 UA) quando 

comparados aos grupos controles com e sem tratamento (1,037±0,23 UA e 1,057±0,24 

UA) e ao grupo ESM (1,226±0,09 UA). 48 horas após a indução da sepse foi encontrado 

aumento significativo nos grupos submetidos ao estímulo séptico com e sem tratamento, 

ESM+Rapamicina (1,411±0,18 UA) e ESM (1,350±0,11 UA) quando comparados aos 

grupos controle Sham (1,152±0,03 UA) e Sham+Rapamicina (1,156±0,15 UA) 

respectivamente. No período de 72 horas foi encontrado aumento significativo nos níveis 

de 4E-BP1 no grupo submetido ao estímulo séptico e tratado com Rapamicina, 

ESM+Rapamicina (1,612±0,20 UA) quando comparado aos demais grupos Sham 

(1,189±0,12 UA), Sham+Rapamicina (1,231±0,08 UA) e ESM (1,371±0,14 UA). 
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Figura 2.6. Análise do perfil de expressão proteica de 4E-BP1 por Western blotting no miocárdio dos 

animais falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado com ou sem tratamento com 

inibidor de mTOR (Rapamicina). Houve aumento significativo nos níveis de 4E-BP1 no miocárdio dos 

animais submetidos à sepse moderada com tratamento (ESM+Rapamicina) quando comparados aos grupos 

submetido à falsa cirurgia com e sem tratamento (Sham+Rapamicina e Sham) e ao grupo submetido ao 

estímulo séptico moderado sem tratamento (ESM) no período de 24 horas (A). 48 horas (B) após a cirurgia, 

foi encontrado aumento nos níveis protéicos no miocárdio dos animais submetidos ao estímulo séptico 

moderado sem tratamento (ESM) quando comparados ao grupo submetido à falsa cirurgia com e sem 

tratamento (Sham+Rapamicina e Sham) e aumento nos níveis protéicos no miocárdio dos animais 

submetidos ao estímulo séptico moderado com tratamento (ESM+Rapamicina) quando comparados ao 

grupo submetido à falsa cirurgia com e sem tratamento (Sham+Rapamicina e Sham). No período de 72 

horas (C) houve aumento significativo nos níveis de 4E-BP1 no miocárdio dos animais submetidos à sepse 

moderada com tratamento (ESM+Rapamicina) quando comparados aos grupos submetido à falsa cirurgia 

com e sem tratamento (Sham+Rapamicina e Sham) e ao grupo submetido ao estímulo séptico moderado 

sem tratamento (ESM). Os resultados (n=6) são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão gênica de Crtc2 

A análise da expressão do gene Crtc2 por real time PCR foi realizada no miocárdio dos 

animais controles, controles tratados, sépticos e sépticos tratados para estimar a 

quantidade relativa de mRNA para Crtc2. Na Figura 2.7 observa-se a expressão gênica 

de Crtc2 com valores expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A) após a 

indução da sepse polimicrobiana foi encontrado aumento significativo na expressão de 

Crtc2 no miocárdio dos animais do grupo submetido ao estímulo séptico tratado 

ESM+Rapamicina (1,678±0,69 UA) quando comparado aos animais dos grupos 

Sham+Rapamicina (0,920±0,51 UA) e ESM (0,940±0,25 UA). No período de 48 horas 

(B) o mesmo padrão se repetiu com aumento na expressão gênica no grupo 

ESM+Rapamicina (2,250±1,14 UA) quando comparado aos grupos Sham+Rapamicina 

(0,523±0,27 UA) e ESM (1,045±58 UA). Já no período de 72 horas (C), foi encontrado 

aumento significativo de expressão gênica para Crtc2 nos grupo ESM (3,188±1,18 UA) 

e ESM+Rapamicina (2,223±0,63 UA) quando comparados ao grupo controle sem 

tratamento Sham (1,000±0,00 UA). 
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Figura 2.7. Análise do perfil de expressão gênica para Crtc2 por PCR real-time no miocárdio dos 

animais falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado sem ou com tratamento com 

inibidor de mTOR (Rapamicina). Foi observado aumento significativo nos níveis de expressão do gene 

Crct2 no miocárdio dos animais no período de 24 horas (A) no grupo submetido ao estímulo séptico com 

tratamento com Rapamicina (ESM+Rapamicina) quando comparado aos grupos submetido ao estímulo 

séptico moderado sem tratamento (ESM) e ao grupo submetido à falsa cirurgia com tratamento com 

Rapamicina (Sham+Rapamicina), padrão que se repetiu no período de 48 horas (B).Já no período de 72 

horas (C) foi encontrado aumento da expressão gênica no grupo submetido ao estímulo séptico moderado 

sem tratamento (ESM) quando comparado ao submetido à falsa cirurgia sem tratamento com Rapamicina 

(Sham) e aumento na expressão gênica no grupo submetido ao estímulo séptico moderado com tratamento 

(ESM+Rapamicina) quando comparado ao submetido à falsa cirurgia sem tratamento com Rapamicina 

(Sham). Os resultados (n=6) são expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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5.4 ORGANIZAÇÃO DO CITOESQUELETO (mTORC2) 

Trabalhos anteriores demonstraram que, ao ativar membros da família AGC quinase, 

como PKC, PKB / Akt e SGK1, o complexo mTORC2 possui papel na regulação da 

organização de actina citoesquelética, sobrevivência celular e outros processos.  

mTORC2 também foi relacionado recentemente à regulação do tamanho, forma e a 

plasticidade sináptica dos neurônios, bem como a diferenciação dos oligodendrócitos.  

Estes e outros estudos demonstram que as funções do mTORC2 são diversas e específicas 

para o tecido ou tipo celular sendo analisados (Shende et al., 2016). 
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Avaliação do perfil de expressão gênica de Rictor 

A análise da expressão do gene Rictor por real time PCR foi realizada no miocárdio dos 

animais controles, controles tratados, sépticos e sépticos tratados para estimar a 

quantidade relativa de mRNA para Rictor. Na Figura 3.1 observa-se a expressão gênica 

de Rictor com valores expressos em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A) após a 

indução da sepse polimicrobiana não foram encontradas diferenças significativas na 

expressão de Rictor no miocárdio dos animais estudados. No período de 48 horas (B) foi 

encontrado aumento na expressão gênica no grupo ESM (1,990±0,44 UA) quando 

comparado aos demais grupos Sham (1,000±0,00 UA), Sham+Rapamicina (0,570±0,33 

UA) e ESM+Rapamicina (1,043±0,16 UA), e no grupo ESM+Rapamicina (1,043±0,16 

UA) quando comparado a seu controle tratado Sham+Rapamicina (0,570±0,33 UA). Já 

no período de 72 horas (C), foi encontrado aumento significativo de expressão gênica 

para Rictor no grupo ESM (3,298±0,99 UA) e quando comparado ao grupo controle sem 

tratamento Sham (1,000±0,00 UA). 
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Figura 3.1. Análise do perfil de expressão gênica para Rictor por PCR real-time no miocárdio dos 

animais falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado sem ou com tratamento com 

inibidor de mTOR (Rapamicina). Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de 

expressão do gene Rictor no miocárdio dos animais no período de 24 horas (A).No período de 48 horas (B) 

foi encontrado aumento significativo no grupo submetido ao estímulo séptico moderado sem tratamento 

com Rapamicina (ESM) quando comparado aos demais grupos experimentais (Sham, Sham+Rapamicina 

e ESM+Rapamicina). Já no período de 72 horas (C) foi encontrado aumento da expressão gênica no grupo 

submetido ao estímulo séptico moderado sem tratamento (ESM) quando comparado ao submetido à falsa 

cirurgia sem tratamento com Rapamicina (Sham). Os resultados (n=6) são expressos em unidades 

arbitrárias (UA). 
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Avaliação do perfil de expressão proteica de Rictor 

A análise quantitativa dos níveis protéicos de Rictor por imunoblotting foi realizada no 

lisado de proteínas do miocárdio dos animais controle, controle tratado, sépticos e 

sépticos tratados para estimar a quantidade relativa de Rictor em relação à quantidade 

total de proteínas. Na Figura 3.2 observa-se a quantidade de Rictor com valores expressos 

em unidades arbitrárias (UA), 24 horas (A), 48 horas (B) e 72 horas (C) após a indução 

da sepse polimicrobiana. No período de 24 horas foi encontrada redução significativa nos 

níveis de Rictor nos grupos submetidos ao estímulo séptico com e sem tratamento 

ESM+Rapamicina (0,274±0,11 UA) e ESM (0,465±0,08 UA) quando comparados aos 

grupos controles com e sem tratamento (0,628±0,11 UA e 0,682±0,20 UA) 

respectivamente e redução proteica no grupo ESM+Rapamicina (0,274±0,11 UA) quando 

comparado ao grupo ESM (0,465±0,08 UA). 48 horas o mesmo padrão foi encontrado 

com redução nos grupos ESM+Rapamicina (0,225±0,05 UA) e ESM (0,364±0,05 UA) 

quando comparados aos grupos controles com e sem tratamento (0,355±0,06 UA e 

0,538±0,10 UA) respectivamente e redução proteica no grupo ESM+Rapamicina 

(0,225±0,05 UA) quando comparado ao grupo ESM (0,364±0,05 UA) além de redução 

nos níveis do grupo Sham+Rapamicina (0,355±0,06 UA) quando comparados ao grupo 

controle, Sham (0,538±0,10 UA). No período de 72 horas foi encontrada redução 

significativa nos níveis de Rictor em todos os grupos submetidos ao estímulo séptico com 

e sem tratamento com Rapamicina ESM+Rapamicina (0,265±0,16 UA) e ESM 

(0,312±0,07 UA) e grupo Sham+Rapamicina (0,289±0,10 UA) quando comparados ao 

grupo Sham (0,565±0,23 UA).  
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Figura 3.2. Análise do perfil de expressão proteica de Rictor por Western blotting no miocárdio dos 

animais falso-operados e submetidos ao estímulo séptico moderado com ou sem tratamento com 

inibidor de mTOR (Rapamicina). Houve redução significativa nos níveis de Rictor no miocárdio dos 

animais submetidos à sepse moderada com tratamento (ESM+Rapamicina) quando comparados aos grupos 

submetido à falsa cirurgia com e sem tratamento (Sham+Rapamicina e Sham) e ao grupo submetido ao 

estímulo séptico moderado sem tratamento (ESM). Também houve redução significativa nos níveis de 

Rictor no grupo submetido ao estímulo séptico moderado sem tratamento (ESM) quando comparado ao 

grupo submetido à falsa cirurgia sem tratamento (Sham) no período de 24 horas (A). 48 horas (B) após a 

cirurgia, foi encontrada redução nos níveis protéicos de Rictor no miocárdio dos animais submetidos à falsa 

cirurgia com tratamento (Sham+Rapamicina) quando comparados ao grupo submetido à falsa cirurgia sem 

tratamento (Sham), redução nos níveis protéicos de Rictor nos animais submetidos ao estímulo séptico 

moderado sem tratamento (ESM) quando comparados ao grupo submetido à falsa cirurgia sem tratamento 

(Sham) e redução nos níveis protéicos no miocárdio dos animais submetidos ao estímulo séptico moderado 

com tratamento (ESM+Rapamicina) quando comparados aos demais grupos do estudo (Sham, 

Sham+Rapamicina e ESM). No período de 72 horas (C) houve redução significativa nos níveis de Rictor 

no miocárdio dos animais dos grupos submetidos ao estímulo séptico moderado com e sem tratamento 

(ESM+Rapamicina e ESM) e no grupo submetido à falsa cirurgia com tratamento (Sham+Rapamicina) 

quando comparados ao grupo submetido à falsa cirurgia sem tratamento (Sham). Os resultados (n=6) são 

expressos em unidades arbitrárias (UA). 
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5.5 AVALIAÇÃO FUNCIONAL - ECOCARDIOGRAFIA 

A análise ecocardiográfica para função sistólica (DC, FEj e FE) e frequência cardíaca 

(FC) foi realizada nos animais dos grupos controle com e sem tratamento e submetidos à 

sepse moderada com e sem tratamento 24 e 72 horas pós estímulo séptico.  

Os dados referentes aos achados ecocardiográficos dos grupos experimentais 24 e 72 

horas pós o estímulo séptico estão resumidos a seguir nas tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1. Parâmetros ecocardiográficos dos grupos controle sem e com tratamento e 

estímulo séptico moderado sem e com tratamento com Rapamicina no período de 24 horas 

pós CLP. 

Parâmetros 24h                                    Sham          Sham+RP        ESM          ESM+RP 

Frequência cardíaca (bpm)                 685,5               574,9             458,2             464,7 

Fração de Ejeção (FEj) %                  62,5±4,4        67,2±5,4         73±5,8          65,7±4,8     

Fração de Encurtamento (FE) %       33,4±3,1         37,6±4,3        42,4±5,1*      36,3±3,6 

Débito Cardíaco (DC) mL/min         19±1,9            14,7±0,8        10±1,4*          13,8±1,5 

Diâmetro interno VE diástole           3,36±0,1         3,42±0,2         3,16±0,1       3,29±0,1 

Diâmetro interno VE sístole             2,26±0,2          2,18±0,2        1,91±0,1        2,10±0,1 

Parede livre VE diástole                  0,90±0,09        1,10±0,07      0,79±0,04     0,86±0,05 

Parede livre VE sístole                    1,05±0,08        1,32±0,05       1,15±0,1      1,23±0,07 

Os dados são a média+desvio padrão. FEj, fração de ejeção; FE, fração de encurtamento; DC, débito 

cardíaco; VE, Ventrículo Esquerdo; bpm, batimentos/min, *p<0.05. 

 

Tabela 2. Parâmetros ecocardiográficos dos grupos controle sem e com tratamento e 

estímulo séptico moderado sem e com tratamento com Rapamicina no período de 72 horas 

pós CLP. 

Parâmetros 72h                                    Sham          Sham+RP        ESM          ESM+RP 

Frequência cardíaca (bpm)                  685,5             471,3              408*              471,3 

Fração de Ejeção (FEj) %                 62,5±4,4         61±3,7          51,7±1,8*      58,4±6,7 

Fração de Encurtamento (FE) %      33,4±3,1        34,5±1,3          28,4±3          28,9±3,8 

Débito Cardíaco (DC) mL/min         19±1,9           14,3±2,9       10,4±1,2*      11,3±1,2* 

Diâmetro interno VE diástole           3,36±0,1        3,48±0,1        2,97±0,1        3,19±0,1 

Diâmetro interno VE sístole             2,26±0,2        2,34±0,07      1,94±0,2         2,22±0,1 

Parede livre VE diástole                   0,90±0,09     0,89±0,06      0,84±0,05       0,81±0,05 

Parede livre VE sístole                     1,05±0,08     1,27±0,07       1,13±0,1         1,09±0,06 

Os dados são a média+desvio padrão. FEj, fração de ejeção; FE, fração de encurtamento; DC, débito 

cardíaco; VE, Ventrículo Esquerdo; bpm, batimentos/min, *p<0.05. 
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Débito Cardíaco 

Na figura 4.1 Observa-se redução do DC nos grupos sépticos sem tratamento quando 

comparados ao controle 24h (10±1,4 vs. 19,03±1,9) e 72h (10,4±1,2 vs. 19,03±1,9) e no 

grupo séptico com tratamento quando comparado ao controle 72h (11,35±1,2 vs. 

19,03±1,9). 
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Figura 4.1 Análise ecocardiográfica do débito cardíaco nos animais controle com e sem tratamento 

com Rapamicina e submetidos à sepse moderada com e sem tratamento com Rapamicina. Observa-

se uma redução do DC 24 e 72 horas pós CLP no grupo ESM e redução do DC no grupo ESM+RAPA 72 

horas pós CLP. 
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Fração de Ejeção 

Na figura 4.2 Observa-se uma redução da FEj 72 horas pós CLP no grupo ESM quando 

comparado ao seu período anterior (51,7±1,8 vs.73,01±5,8). 
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Figura 4.2 Análise ecocardiográfica da fração de ejeção nos animais controle com e sem tratamento 

com Rapamicina e submetidos à sepse moderada com e sem tratamento com Rapamicina. Observa-

se uma redução da FEj 72 horas pós CLP no grupo ESM quando comparado ao seu período anterior. 
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Fração de Encurtamento 

Na figura 4.3 Observa-se um aumento da FE 24h pós CLP no grupo ESM quando 

comparado ao grupo controle 24h (42,4±5,1 vs. 33,4±3,1). 
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Figura 4.3 Análise ecocardiográfica da fração de encurtamento nos animais controle com e sem 

tratamento com Rapamicina e submetidos à sepse moderada com e sem tratamento com Rapamicina. 

Observa-se um aumento da FE 24 horas pós CLP no grupo ESM quando comparado ao grupo controle. 
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Frequência Cardíaca 

A frequência cardíaca (FC) durante o exame de ecocardiografia reduziu 

significativamente no grupo ESM 72h pós-estímulo séptico quando comparado ao 

controle (408,7±25,0 vs. 685,5±94,9), Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Análise da frequência cardíaca dos animais controle com e sem tratamento com 

Rapamicina e submetidos à sepse moderada com e sem tratamento com Rapamicina. Observa-se uma 

redução da FC 72 horas pós CLP no grupo ESM quando comparado ao grupo controle. 
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6. DISCUSSÃO  

A rede de sinalização mTOR geralmente promove processos anabólicos, mas 

inibe os catabólicos. Assim, a ativação da mTOR estimula a biogênese dos ribossomos, 

síntese de proteínas e a entrada de nutrientes nas células, que em conjunto resultam em 

um aumento do metabolismo, crescimento e proliferação celular (Wullschleger et al., 

2006). A ativação de mTOR também inibe a via da autofagia, sensível ao estresse e a 

degradação proteica. Em contrapartida, a inibição de mTOR por restrição nutricional, 

estresse ou agentes farmacológicos, como a rapamicina, faz o oposto - retarda a síntese 

de proteínas, crescimento celular e proliferação; aumenta a transcrição sensível ao 

estresse e estimula a autofagia (Zhang, Bokov, et al., 2014). 

A generalidade dos efeitos da inibição da via mTOR na sobrevida combinada ao 

fato de que a rapamicina já está aprovada para uso humano, levanta a tentadora 

perspectiva de que a rapamicina pode prolongar a vida humana. No entanto, a associação 

do aumento da vida sem o aumento simultâneo da saúde é uma tarefa errante, visto que 

ainda não possuem estudos que associem os efeitos na sobrevida ao tratamento com 

rapamicina com os efeitos na saúde de animais e humanos. Algumas evidências sugerem 

que a rapamicina pode ter efeitos protetores contra múltiplos processos degenerativos. 

Por exemplo, por causa de seus efeitos antiproliferativos, atualmente está sendo 

investigada sua eficácia terapêutica contra vários tipos de câncer humano e doenças 

vasculares (Adelman, 2010; Heng, 2011). Em modelos de estudo com camundongos, 

provou-se ser uma terapêutica bem sucedida em retardar o início da patologia de 

Alzheimer (Caccamo et al., 2010; Spilman et al., 2010), na redução da incidência de 

câncer (Anisimov et al., 2011), na inibição do desenvolvimento de placas ateroscleróticas 

(Pakala et al., 2005), no aumento da resposta da vacina em ratos idosos (Chen et al., 

2009), e ao atrasar o declínio cognitivo normal, relacionado à idade (Majumder et al., 

2012). Por outro lado, a rapamicina poderia ter efeitos deletérios sobre alguns aspectos 

da saúde. 

Devido à inibição da síntese proteica, processos celulares como crescimento, 

reparo tecidual e regeneração, podem ser comprometidos pela administração crônica de 

rapamicina. Assim, alguns estudos de roedores observaram que a inibição da mTOR 

retarda a recuperação do músculo esquelético (Dickinson et al., 2011) ou do músculo 

cardíaco pós lesão (Aoyagi et al., 2012). Além disso, a rapamicina foi relatada como fator 
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negativo à potencialização neuronal a longo prazo e na consolidação da memória (Parsons 

et al., 2006; Stoica et al., 2011). Ademais, tanto estudos humanos quanto em roedores 

associaram a inibição de mTOR à resistência à insulina (Larsen et al., 2006). 

No presente estudo foi observada manutenção da taxa de sobrevida próxima a 

100% até o período de 36 horas pós-estimulo séptico (período em que a ação do 

medicamento rapamicina está começando a perder o efeito). Após esse período a 

sobrevida começou a reduzir em todos os grupos, com maior evidência para o grupo que 

recebeu o tratamento pré-cirúrgico, demonstrando que a recuperação foi deficitária nos 

animais tratados com rapamicina quando comparados ao grupo séptico sem tratamento. 

Podemos verificar o aumento da extensão de lesões cardíacas nos animais que 

receberam o tratamento com rapamicina quando analisamos as imagens de metacrilato. 

Encontramos aumento da miocitólise, edema celular e bandas de contratura quando 

comparamos aos animais sépticos sem tratamento, o que é sugestivo de redução do reparo 

celular causado pela inibição da via mTOR. Dado confirmado através da análise 

qualitativa e quantitativa de colágeno por meio da análise dos corações com a coloração 

picrosírius red e western blot onde foi observado o aumento na expressão de colágeno 

nos corações dos animais que foram submetidos ao estímulo séptico e tratados com 

rapamicina quando comparados ao grupo séptico sem tratamento.  

O parênquima cardíaco, uma fusão de cardiomiócitos, é organizado em uma rede 

de proteínas estruturais, composta principalmente de colágeno fibrilar tipo 1A, que possui 

resistência à tração (Celes et al., 2013). O papel mecânico da matriz é fornecer uma 

estrutura para o alinhamento da miofibra, que a protege contra o excesso de tração do 

sarcômero. Além disso, a matriz tem papéis igualmente cruciais, que são parte integrante 

do comportamento funcional e elétrico do miocárdio. Portanto, a matriz desempenha um 

papel fundamental na eficiência da função cardíaca (Weber et al., 2013). 

As lesões na arquitetura miocárdica levam à incorporação de colágeno fibrilar de 

tipo 1A rígido e reticulado, atuando como uma fibrose "reparadora" substituindo os 

cardiomiócitos perdidos e preservando a integridade estrutural deste órgão (Ahokas et al., 

2003; Gerling et al., 2003; Harrison et al., 2003; Harrison et al., 2012). No coração 

lesionado, a ativação de fibroblastos ocasiona a diferenciação desses em miofibroblastos, 

o que altera a reatividade vasomotora (Coen et al., 2011) aproximando cardiomiócitos 

vizinhos através da deposição de tecido fibroso causando a sua atrofia. 
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Além de gerar tecido fibroso denso, os miofibroblastos também exercem efeitos 

adversos sobre lesões cardíacas. A associação entre dois tipos diferentes de células 

(miofibroblastos e cardiomiócitos) poderia influenciar negativamente o comportamento 

elétrico do músculo cardíaco, predispondo-o a arritmias (Rosker et al., 2011; Yue et al., 

2011). 

Foi realizada a quantificação da expressão gênica de mTOR para confirmar se o 

tratamento realmente surtiu efeito na inibição da via de sinalização e encontramos 

aumento da expressão gênica para mTOR no grupo ESM 24h e 72h pós CLP 

demonstrando a necessidade da produção dessa proteína durante a sepse possivelmente 

devido à redução da atividade proteica no tecido cardíaco. Não foram observadas 

alterações significativas nos grupos tratados com rapamicina demonstrando que a droga 

possivelmente inibe o aumento gênico de mTOR, o que não ocasionaria alterações 

teciduais da proteína. 

A sepse inibe a síntese de proteínas miofibrilares e sarcoplasmáticas 

preferencialmente em músculos compostos por fibras rápidas, por exemplo, gastrocnêmio 

(Vary e Kimball, 1992; Lang et al., 2007). No entanto, se o insulto infeccioso tiver uma 

gravidade suficiente, como pode ser observado após a administração de uma dose 

relativamente grande de endotoxina lipopolissacarídeo ou de citocina pró-inflamatória, 

como o fator de necrose tumoral, ambos são usados para mimetizar a resposta séptica, 

observa-se uma diminuição generalizada da síntese de proteínas musculares 

independentemente da composição do tipo de fibra (Lang et al., 2000; Lang et al., 2002). 

Não há evidências definitivas de que a sepse reduz o número de ribossomos; portanto, a 

redução da taxa de síntese resulta principalmente da redução da eficiência de tradução 

proteica (Vary e Kimball, 1992; Lang et al., 2007).  

A mTOR regula a síntese proteica através da fosforilação das três isoformas do 

fator de iniciação eucariótico 4E (eIF4E) de ligação à proteína (4E-BP) e as duas 

isoformas da proteína S6 kinase (S6K) (Ma e Blenis, 2009; Iadevaia et al., 2012). Os 4E-

BPs são repressores de tradução devido ao fato de que em seu estado ativo não fosforilado 

eles se ligam à eIF4E impedindo a interação entre eIF4E e eIF4G no final da 5´ RNAm, 

uma interação que é necessária para o início da tradução (Albert e Hall, 2015). Quando o 

mTORC1 fosforila o 4E-BP1, este dissocia-se do EiF4E, o que resulta no início da 

tradução. Por outro lado, a fosforilação do S6K pelo mTORC1 aumenta o início da 
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tradução e elongação através da modulação da atividade de múltiplos fatores que 

participam no processo de tradução. O aumento da atividade da p70S6K (S6K1) e p54 

S6K (S6K2) também afeta a capacidade da síntese de proteínas através da fosforilação da 

S6 o que aumenta a biogênese ribossomal. Deveria ser ressaltado que o fator 4E-BP1 é 

parcialmente resistente à rapamicina, e por outro lado o fator S6K é eficientemente 

inibido pela droga (Albert e Hall, 2015).  

Na inibição do complexo mTORC1 com rapamicina, a desfosforilação de seus 

alvos parece ser rápida. Por exemplo, a rapamicina induz rapidamente a desfosforilação 

de S6K1, incluindo sítios que não são fosforilados pelo mTORC1. Isso indica que o 

mTORC1 também pode regular a fosforilação de seus substratos, possivelmente por 

supressão da interação ou atividade da fosfatase com os alvos do mTORC1 (Hay e 

Sonenberg, 2004).  

A sepse não altera a quantidade total de eIF4E celular, mas altera a sua distribuição 

entre complexos ativos e inativos (Lang et al., 2007). Um consenso emergiu agora sobre 

a capacidade da sepse em alterar a formação de eIF4F. Em geral, os insultos sépticos, 

como os impostos pela ligadura e perfuração do ceco e a administração de LPS, diminuem 

a fosforilação do 4E-BP1, como evidenciado por uma redução na isoforma γ 

hiperfosforada ou na fosforilação do resíduo Thr37 /46 em 4E-BP1. Esta alteração está 

associada a uma quantidade aumentada do complexo inativo eIF4E • 4E-BP1 e uma 

diminuição recíproca no complexo eIF4E • eIF4G ativo (Kimball et al., 2003; Lang e 

Frost, 2004; 2005; 2007). A redução da indução ocasionada pela sepse do complexo 

eIF4E • eIF4G no músculo gastrocnêmio diminui a ligação do mRNA com os ribossomos 

e, assim, limita a síntese proteica. Em adendo, ambos sepse e LPS, diminuem de forma 

coordenada a fosforilação de mTOR em Ser2481 e Ser2448 independentemente de uma 

alteração na proteína mTOR total em músculo esquelético (Kimball et al., 2003; Lang e 

Frost, 2005; 2007). 

No presente estudo encontramos aumento da expressão gênica para raptor no 

grupo ESM quando comparamos ao grupo séptico tratado com rapamicina, com relação 

à expressão proteica foi encontrada redução da expressão proteica nos grupos sépticos 

(ESM e ESM+RAPA) e no grupo SHAM+RAPA, condizentes com o efeito esperado com 

o tratamento com rapamicina e sobre o efeito da sepse no complexo mTORC1. 
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Com relação aos demais componentes do complexo mTORC1, encontramos 

aumento expressivo na expressão gênica para eIF4E e Rps6K no grupo ESM quando 

comparamos aos demais grupos. A expressão proteica de p70S6K se mostrou reduzida 

nos grupos sépticos até o período de 48 horas, tempo de meia vida da droga rapamicina. 

Ademais, a expressão proteica do fator 4E-BP1 se mostrou aumentada nos grupos 

sépticos, o que demonstra uma possível redução da tradução proteica durante a sepse.  

Juntos nossos resultados indicam uma resposta do organismo a fim de aumentar 

os mecanismos responsáveis pela síntese de proteínas e assim combater o insulto 

infeccioso e reparar as lesão causadas pelo mesmo, como esse mecanismo está 

parcialmente bloqueado pela sepse ocorre o aumento da deposição de colágeno nas áreas 

de lesão, alterando a mecânica contrátil e elétrica dos cardiomiócitos.  

A redução da atividade de mTOR bloqueia a proliferação endotelial e a 

angiogênese (Humar et al., 2002), bem como a proliferação de células progenitoras 

endoteliais (Miriuka et al., 2006), o que resulta na não ocorrência de reparação após lesão 

cardíaca. A inibição farmacológica com inibidores de mTOR e o silenciamento genético 

de rictor resultam em aumento dos danos causados por lesão isquêmica e estão associados 

ao aumento da mortalidade após infarto do miocárdio (Volkers et al., 2013). 

O estresse hemodinâmico leva a disfunção cardíaca em camundongos deficientes 

de rictor, enquanto que os animais controle que apresentam atividade de rictor normal 

mantiveram a função normal durante a sobrecarga de pressão induzida 

experimentalmente. Juntos, os resultados desses estudos indicam que o complexo 

mTORC2 é importante para o desempenho contrátil em condições de sobrecarga de 

pressão aguda (Shende et al., 2016). 

Os níveis de proteína rictor aumentam simultaneamente com a função cardíaca 

nos animais controle durante sobrecarga de pressão, esse aumento é paralelo com a 

fosforilação melhorada de PKCa e PKCβII. A fosforilação dos resíduos serina / treonina 

em cPKCs e nPKCs é necessária para a sua estabilidade, distribuição intracelular e função 

catalítica (Gallegos e Newton, 2008; Freeley et al., 2011). Uma vez que a disfunção 

cardíaca ocorreu após o estresse hemodinâmico induzido, os autores concluem que 

PKCβII e -δ, estão implicados em defeitos funcionais em corações deficientes em rictor 

(Shende et al., 2016). 
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No presente estudo encontramos aumento da expressão gênica e redução da 

expressão proteica para rictor nos corações sépticos tratados e não tratados com 

rapamicina e no grupo controle tratado, o que demonstra que a droga é capaz de inibir a 

ativação do complexo mTORC2. 

Nossos resultados demonstram que o insulto séptico afeta o complexo mTORC2 

e pode ser o papel regulador juntamente com o complexo mTORC1, da cardiomiopatia 

séptica e disfunção cardíaca progressiva observada durante a progressão desta doença. 

Além disso, evidências genéticas mostram que a deleção de mTOR resulta em 

cardiomiopatia letal, totalmente penetrante e dilatada. Juntos, esses resultados 

demonstram o papel benéfico para o complexo mTORC2 na sobrevivência e função 

celular (Zhang et al., 2010). 

A análise funcional do nosso estudo mostra que 72h após o estímulo séptico, a 

fração de ejeção e o débito cardíaco sofreram redução quando comparados ao grupo 

controle, apesar da normalidade na fração de encurtamento, levando os animais sépticos 

a uma possível insuficiência cardíaca. 

A disfunção cardíaca é uma manifestação reconhecida durante a sepse e o choque 

séptico (Rudiger e Singer, 2007). O envolvimento do coração varia de acordo com o 

tempo e a gravidade da síndrome. Durante a fase precoce da doença, uma FEj > 55% é 

indicativo de sepse, como demonstrado em uma avaliação retrospectiva de pacientes com 

choque na sala de emergência (Jones et al., 2005). Isso pode ser explicado pelo aumento 

da contratilidade cardíaca devido à estimulação adrenérgica. Importante, apesar de uma 

alta ou estabilidade na FEj, o volume traçado neste ponto é baixo devido à pré-carga 

cardíaca insuficiente causada a uma alta permeabilidade vascular e baixo tônus vascular. 

O aumento compensatório da frequência cardíaca é frequentemente insuficiente para 

manter o débito cardíaco adequado durante este fase precoce da sepse, resultando na 

redução deste parâmetro. Outro aspecto clínico da disfunção cardíaca na sepse é a 

ocorrência de taquiarritmias (Leibovici et al., 2007; Goodman et al., 2008). 

O desenvolvimento da disfunção requer algum grau de inflamação. Assim, uma 

disfunção cardíaca leve pode resultar de inflamação sistêmica leve e, portanto, ser um 

bom sinal prognóstico (Jardin et al., 1999). No presente estudo não encontramos 
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alterações significativas na função cardíaca dos animais tratados com rapamicina, 

possivelmente devido à ação reguladora imunológica da droga.  

Podemos inferir que a ação do medicamento ocasionou uma “pseudo melhora” da 

função cardíaca nos animais sépticos, ao possivelmente regular o aumento da resposta 

inflamatória inicial causada pela sepse, porém, do ponto de vista histopatológico, 

observamos alterações significativas nos corações dos animais, com aumento das lesões 

e deposição de colágeno o que predispôs a ocorrência de alterações eletrocardiográficas 

durante o exame de ecocardiografia, compatível com bloqueio de transmissão elétrica 

cardíaca, o que poderia levar os animais ao choque. 
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7. CONCLUSÃO 

Juntos, nossos resultados demonstram que a disfunção cardíaca observada na sepse é 

possivelmente associada a alterações na expressão da via de sinalização mTOR.  

Uma vez que a inibição desta via nos corações dos animais sépticos levou à ocorrência 

de aumento nas lesões teciduais difusas com aumento na deposição de colágeno tipo 

1A. 

Adicionalmente, houve redução nas proteínas responsáveis pela síntese proteica do 

complexo mTORC1 juntamente com redução da proteína reguladora do complexo 

mTORC2, responsável pela organização do citoesqueleto, o que poderia ser a base para 

as alterações funcionais encontradas nos animais sépticos. 
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N. Celes1,5*

1 Department of Pathology, Faculty of Medicine of Ribeirao Preto, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil,

2 Department of Physiotherapy, Faculty of Physical Education, Federal University of Uberlandia, Minas

Gerais, Brazil, 3 Department of Histology, Embryology and Cellular Biology, Federal University of Goias,

Goias, Brazil, 4 Departments of Pathology and medicine, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva

University, Bronx, New York, United States of America, 5 Institute of Tropical Pathology and Public Health,

Federal University of Goias, Goias, Brazil

* rubia.celes@gmail.com, mrubia.celes@usp.br

Abstract

Cardiac dysfunction caused by the impairment of myocardial contractility has been recog-

nized as an important factor contributing to the high mortality in sepsis. Calpain activation in

the heart takes place in response to increased intracellular calcium influx resulting in proteol-

ysis of structural and contractile proteins with subsequent myocardial dysfunction. The pur-

pose of the present study was to test the hypothesis that increased levels of calpain in the

septic heart leads to disruption of structural and contractile proteins and that administration

of calpain inhibitor-1 (N-acetyl-leucinyl-leucinyl-norleucinal (ALLN)) after sepsis induced by

cecal ligation and puncture prevents cardiac protein degradation. We also tested the

hypothesis that calpain plays a role in the modulation of protein synthesis/degradation

through the activation of proteasome-dependent proteolysis and inhibition of the mTOR

pathway. Severe sepsis significantly increased heart calpain-1 levels and promoted ubiqui-

tin and Pa28β over-expression with a reduction in the mTOR levels. In addition, sepsis

reduced the expression of structural proteins dystrophin and β-dystroglycan as well as the

contractile proteins actin and myosin. ALLN administration prevented sepsis-induced

increases in calpain and ubiquitin levels in the heart, which resulted in decreased of struc-

tural and contractile proteins degradation and basal mTOR expression levels were re-estab-

lished. Our results support the concept that increased calpain concentrations may be part of

an important mechanism of sepsis-induced cardiac muscle proteolysis.
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Introduction

The concept of “septic cardiomyopathy” has been described as a complex mechanism resulting

in myocardial damage and functional impairment [1–2]. One of possible underlying mecha-

nisms are structural changes associated in the septic hearts, which may contribute to cardiac

dysfunction in septic patients [3]. Recently, using an experimental sepsis model based of cecal

ligation and puncture (CLP), our research group demonstrated a marked reduction in cardiac

dystrophin, an important protein involved in assembling and maintaining of the link between

cytoskeletal actin and the extracellular matrix [4]. The presence of heart myofilamental break-

down is characterized by reduced sarcolemmal integrity associated with increased lipid peroxi-

dation and protein nitration in septic hearts causing damage to membrane lipids and cellular

proteins [5] that could result in intracellular calcium accumulation [6]. The increased calcium

concentration results in activation of calpain, a calcium-dependent intracellular cysteine prote-

ase, which results in an upregulation of proteolysis of both target and non-target proteins with

consequent irreversible tissue damage [7].

Excessive activation of calpain has been implicated in the pathophysiology of several disor-

ders, including inflammation [8], ischemia-reperfusion [9], trauma [10], diabetes [11], neuro-

degenerative diseases [12] and myocardial dysfunction [13,14]. Increased activation of calpain

results in the subsequent proteolysis of numerous membrane proteins including receptors,

growth factors, adhesion molecules and ion transport proteins, enzymes; cytokines and tran-

scription factors [15,16], proteins involved in the link between the cytoskeleton and the plasma

membrane (talin, vinculin, spectrin and filamin) and most of the intermediate filament pro-

teins (desmin and vimentin) [17,18]. Importantly, calpain proteolytic activity may eliminate

the cross-linking ability of cytoskeletal proteins, especially intermediate filaments, leading to

further degradation [7]. Although several cytoskeletal proteins have been identified as sub-

strates, little is known about the molecular mechanisms of protein degradation by calpain. In

general, calpains are capable in producing only limited substrate proteolysis resulting in large

polypeptide fragments rather than small peptides or amino acids [7]. This limited proteolytic

action of calpain has led to speculation that peptide fragments resulting from cleavage are used

as substrates for the ubiquitin-proteasome system (UPS) once that system is involved in cellu-

lar protein degradation in cardiac myocytes [7,19,20].

UPS has emerged as a key regulator of numerous cellular processes since its initial descrip-

tion over 30 years ago. Composed by a multi-enzymatic cascade that results in the covalent

attachment of small molecule ubiquitin to lysine residues within target proteins. The UPS

function under normal conditions is essential for the maintenance of protein integrity that

make up the sarcomere, mitochondria and the cell membrane including cardiac myocytes, to

ensure normal functioning of the heart [20]. Although the UPS has been most commonly stud-

ied in the context of cancer biology, increasing evidence suggests that dysfunction of the UPS

plays a role in cardiac hypertrophy, ischemia-reperfusion injury and heart failure [21]. How-

ever, to date, no study has assessed the role of the ubiquitin-proteasome system in septic

cardiomyopathy.

Recent, evidence indicates that calpain plays a dual role in protein metabolism through the

concomitant activation of proteasome-dependent proteolysis and inhibition of the PI3K/Akt

protein synthesis pathway [22]. Furthermore, mTOR inhibition mediated by calpain could

potentially reduce the overall rates of protein synthesis, reducing the available translational

machinery required for the maintenance of the protein synthesis levels [15]. Although a regu-

latory role of the PI3K/Akt/mTOR pathway, partly dependent of calpain, has been demon-

strated in cell growth and survival during serum deprivation [22], little has been elucidated
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about how the PI3K/mTOR signaling pathway is modulated by calpain during cardiac

dysfunction.

In rat models of organ dysfunction and circulatory failure caused by endotoxin, treatment

with calpain inhibitor has been demonstrated to reduce organ injury and inflammation associ-

ated with prevention of circulatory shock and reinstatement of pressor response to noradrena-

line [23]. Tissier et al. 2004 demonstrated that endotoxemic rats treated with calpain inhibitor

I (ALLN) reduced plasma TNF-alpha and nitrite/nitrate levels and, decreased mesenteric

venule leukocyte rolling and adhesion, resulting in improvement of endotoxin-induced car-

diac dysfunction [24].

To the best of our knowledge, there are no reports demonstrating a relationship between

the inhibition of calpain-1, UPS activation and mTOR inhibition associated with the expres-

sion of contractile and cytoskeletal proteins during sepsis-induced myocardial dysfunction.

Thus, the aim of this study was to investigate the contribution of calpain-1 to the ubiquitin-

proteasome system and mTOR signaling pathway modulation during septic cardiomyopathy

induced by cecal ligation and puncture.

Materials and Methods

Experimental Animals

Male C57BL/6 mice weighing 22–24 g were maintained at an ambient room temperature (22

±2˚C) under a 12/12 h light-dark cycle. They were housed at the animal Facility of the Depart-

ment of Pathology of the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto and given standard mouse

chow and water ad libitum. The animal protocol was approved by the Committee on Animal

Research of the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Brazil (Protocol

#051/2014). All efforts were made to minimize animal suffering.

Polymicrobial sepsis model (CLP model)

A modified CLP model was used to induce polymicrobial sepsis. Mice were anesthetized with

ketamine (100 mg/kg) and xylazine (10 mg/kg) administered intraperitoneally (i.p.) and pre-

pared for surgery. A midline incision was made in the abdomen and the cecum was exposed

and carefully ligated with silk thread below the ileocecal valve. Then, it was punctured with an

18-gauge needle to induce severe septic injury (SSI). The bowel contents were gently extruded

through the puncture, and the cecum was then returned to its original position and the abdo-

men was sutured. Control mice (SHAM) underwent the same procedures, except for cecal liga-

tion and puncture. All mice received subcutaneous doses of saline (50 mL/kg of body weight)

immediately and 12 hours after the surgical procedure to prevent dehydration. Tramadol

hydrochloride (10 mg/Kg, i.p.) was administered at the end of surgery as well as 12 hours post-

surgery for pain relief. Mice were monitored daily for signs of sepsis (12hs/12hs), which typi-

cally included piloerection, abnormal gait, slow movements and secretion around eyes. Mice

displaying severe signs of distress (labored breathing, non-responsiveness to cage tapping, fail-

ure of grooming and severe eye discharge) were humanely sacrificed by injecting a combina-

tion of ketamine (90–120 mg/kg) and xylazine (10 mg/kg) followed by cervical dislocation as

specified by guide for the care and use of laboratory animals from the Committee on Animal

Research of the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Brazil.

Groups and Treatment

The mice were divided into four groups: 1) SHAM; 2) SHAM+ALLN; 3) SSI; and 4) SSI

+ALLN. Half of the mice were administered injections of N-acetyl-leucinyl-leucinyl-
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norleucinial (ALLN) (i.p., 3 mg/Kg body weight, Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO, USA)

diluted in sterile 0.9% NaCl saline (50 μl total volume/animal) four hours after the CLP proce-

dure or sham-operation. Control groups (SHAM and SSI) received an equivalent volume of

saline alone.

Histopathology

For the histopathology analyses, mice were sacrificed by injecting a combination of ketamine

(90–120 mg/kg) and xylazine (10 mg/kg) followed by cervical dislocation. After, hearts from

SSI, SSI+ALLN, SHAM and SHAM+ALLN groups obtained 24 hours after surgery (n = 6 ani-

mals/group) were longitudinally sectioned into two halves, fixed in phosphate-buffered 10%

formalin, and embedded in Historesin (Leica Instruments, Heidelberg, Germany) for high-

resolution light microscopy, and 2-μm-thick sections were stained with toluidine blue and left

ventricles were analyzed.

Western Blot Analysis

To determine the amount of dystrophin, β-dystroglycan, sarcomeric actin, myosin, ubiquitin,

mTOR, calpain-1 and Pa28β in the hearts of septic and SHAM mice, with and without treat-

ment, homogenates of heart left ventricles (n = 6 animals/group) were submitted to immuno-

blotting 24 hours after the CLP procedure. Fresh hearts left ventricles were washed in cold

PBS, and homogenized in extraction buffer supplemented with protease inhibitor cocktail

(Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA). Total ventricular protein (50 mg protein/well) was

resolved on a 5%, 7% or 10% SDS-PAGE (according to protein weight) and transferred to

PVDF membranes (Immobilon1-Psq, Millipore Corporation, Billerica, MA, USA). The mem-

branes were incubated in blocking solution (5% bovine serum albumin (BSA) in PBS-T) for 24

hours at 4˚C with primary antibodies (anti-dystrophin, 1:500, anti-β-dystroglycan, 1:500;

Santa Cruz Biotechnology, anti-sarcomeric alpha actin, 1:1500; Sigma-Aldrich, anti-heavy

chain cardiac myosin, 1:1000; Abcam, anti-ubiquitin, 1:1000, anti-mTOR, 1:1000, anti-cal-

pain-1, 1:1000, anti-GAPDH, 1:10 000, anti-Pa28β, 1:1000 and anti-α-tubulin, 1:1000; Cell Sig-

naling). Then, the blots were washed and incubated with HRP-conjugated secondary

antibodies for 1 hour at room temperature. Membranes were washed, developed using ECL

(Amersham Pharmacia Biotech) and visualized using ChemiDoc XRS (BioRad). The image

analysis was performed using the public domain ImageJ Program (developed at the National

Institutes of Health and available at http://rbs.info.nih.gov/nih-image/), using the ‘Gel Analy-

sis’ functions. The analysis results are the values of each band, each of which is proportional to

the integrated density value (IDV) of that band, which corresponds to arbitrary units (AU).

GAPDH and α-tubulin were used to determine equivalent loading conditions.

Immunofluorescence

For immunofluorescence studies, left ventricular fragments from SSI and SHAM mice with

and without treatment (n = 6 animals/group) were excised 24 hours after surgery and were

longitudinally sectioned into two halves, embedded in optimal cutting temperature embedding

medium (Tissue-Tek OCT Compound, Sakura Finetek USA, Inc, Torrance, CA, USA), frozen

in isopentane chilled in liquid nitrogen, and stored accordingly at -80˚C. Immunolabeling was

performed (5 mm-thick sections) using primary antibodies to dystrophin (rabbit polyclonal

antibody anti-dystrophin, 1:200; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA). Omission

of the primary antibodies served as the negative control.
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RNA isolation, reverse transcription and RT-PCR

Total RNA was isolated from left ventricles (n = 6 animals/group) using TRIzol reagent (Invi-

trogen, Carlsbad, CA). Quantitative real-time polymerase chain reaction (qPCR) of cDNA

with the SYBR II Green QPCR system was performed with glyceraldehyde-3-phosphate dehy-

drogenase (GAPDH) as the internal control. The nucleotide sequences of the primers from

previous studies were as follows: calpain-1 (small subunit-1 (Capns1) (NM_009795)–sense

AGCAGGATTCCACCTGAATG e anti-sense–TGGCTCCATAGTGAGCTGTG) and dystro-

phin (D427) (NM_007868.2)—sense GTTCATTGATGGAGACGGAA and anti-sense–

GCACTTCAGCTTCTTCATCT. The reaction products were amplified using the SsoFastTM

EvaGreen1 Supermix kit (BioRad) with the following cycling conditions: 95˚C for 30 sec-

onds, 40 cycles at 95˚C for 5 seconds, 60˚C for 5 seconds with a final extension at 72˚C for 1

minute. The quantification of calpain-1 and dystrophin gene expression was expressed in ΔCT

values.

Statistical Analysis

Data were analyzed using GraphPad Prism 5 statistics program (GraphPad Software Inc., San

Diego, CA, USA). Multiple comparisons were performed using a one-way analysis of variance

(ANOVA) followed by Tukey (parametric data) or Dunn’s (nonparametric data) post hoc

multiple-comparisons tests. All data are presented as the mean ± SD. A p<0.05 was considered

statistically significant and all p values are demonstrated in the graphics.

Results

Effect of ALLN administration on cardiac lesions formation

Severe sepsis induced by CLP resulted in intense cellular damage in the myocardium (Fig 1).

Cardiac tissue from the SSI group showed widespread and diffuse foci of cardiac myocyte lysis,

development of contraction bands necrosis and swollen cytoplasm compared to the hearts of

the control animal groups (SHAM and SHAM+ALLN). However, septic mice treated with cal-

pain inhibitor-1 (SSI+ALLN) displayed lower intensity and extended areas of myocytolysis

and reduced edema compared with the SSI group at 24 hours after CLP.

Effect of ALLN administration on calpain-1, ubiquitin and proteasome

protein levels and calpain-1 gene expression in the cardiac tissue

We found that protein levels of calpain-1 in the myocardium of animals receiving CLP (SSI)

were increased by approximately 25% compared with SHAM mice (1.23±0.26 vs. 0.91±0.11)

24 hours after the CLP procedure. The SSI+ALLN group demonstrated a marked reduction in

calpain-1 levels of approximately 31% compared to the SSI group (0.82±0.06 vs. 1.23±0.26),

which exhibited values similar to those of the control groups (Fig 2A). Sepsis increased the ubi-

quitin protein levels by greater than 901% in the cardiac tissue obtained from the SSI group

compared with that of the SHAM group (2.01±0.32 vs. 1.05±0.16) (Fig 2B), whereas in the sep-

sis group treated with ALLN (SSI+ALLN), the levels of ubiquitin were similar to those of the

controls (1.45±0.09 vs. 1.05±0.16). Similarly, the protein levels of Pa28β is increased by approx-

imately 15% in the group (SSI) when compared to the sham group (SHAM) (0.71±0.06 vs. 0.62

±0.05), where Pa28β levels remained similar in septic group treated with ALLN (SSI+ALLN)

compared to the SHAM values (Fig 2C), suggesting a correlation between increased calpain-1

and ubiquitin-proteasome protein levels during sepsis.

The measurement of cardiac calpain-1 gene expression has been used to examine the effec-

tiveness of ALLN treatment in inhibiting genetic expression of this protease. Non-treated mice
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submitted to severe sepsis (SSI) displayed increased expression of calpain-1 by 102% when

compared with the SHAM group (2.02±0.61 vs. 1.00±0.00). In contrast, the SSI+ALLN group

exhibited a significant reduction in calpain-1 gene expression in cardiac tissue as compared to

the SSI group (0.50±0.44 vs. 2.02±0.61), as shown in Fig 2D.

Effects of ALLN administration on cardiac structural and contractile

proteins recover

Fig 3 shows that fluorescent signals for dystrophin were markedly reduced in SSI hearts (Fig 3,

left bottom panel) compared with SHAM hearts, which exhibited abundant signal for this pro-

tein (Fig 3, left upper panel). In contrast, the analysis of the dystrophin fluorescent signal in

the SSI group after treatment with ALLN (SSI+ALLN) did not show a significant discrepancy

of the fluorescent signal as compared to SHAM or SHAM+ALLN groups (Fig 3, upper panel).

Fig 1. Histopathology of myocardial tissue after CLP. Myocytolysis and contraction bands become evident in the SSI group (upper right panel) compared

to the SSI+ALLN group (bottom right panel) 24 h after surgery. The SHAM (upper left panel) and SHAM+ALLN (bottom left panel) groups revealed no

morphological alterations. Scale bars indicate 50 mm.

doi:10.1371/journal.pone.0166839.g001
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In addition, the cardiac levels of dystrophin (Fig 3B) in the SSI group were markedly reduced

compared with SHAM mice (0.69±0.19 vs. 1.09±0.07) 24 hours after CLP, representing a

reduction of approximately 50%. On the other hand, the treatment of SSI mice with ALLN

(SSI+ALLN) significantly prevented the reduction of dystrophin levels in the heart ventricles

compared with SHAM or SHAM+ALLN hearts (1.24±0.10 vs. 1.09±0.17 and 1.24±0.10 vs.

1.15±0.12).

Fig 4 shows the cardiac levels of structural β-dystroglycan and contractile actin and myosin

proteins 24 hours after sepsis. The β-dystroglycan levels (Fig 4A) were markedly decreased in

SSI hearts compared with SHAM heart ventricles (0.54±0.03 vs. 0.93±0.09), representing a

reduction of 40%. In contrast, treatment of SSI mice with ALLN (SSI+ALLN) significantly pre-

vented β-dystroglycan loss compared with the SHAM or SHAM+ALLN hearts (0.80±0.03 vs.

0.93±0.09 and 0.80±0.03 vs. 0.69±0.02).

The contractile proteins, sarcomeric alpha actin and heavy chain cardiac myosin, were

reduced by approximately 25% and 48%, respectively, in the SSI hearts compared with the

SHAM hearts (Fig 4B and 4C). In contrast, ALLN treatment abrogated the reduction of sarco-

meric alpha actin and myosin in the SSI hearts (SSI+ALLN), with values similar to those

observed in the sham-treated mice (SHAM+ALLN).

Fig 2. Western blot analysis of cardiac calpain-1, ubiquitin and Pa28β after CLP. Protein levels of calpain-1 (A), ubiquitin (B) and Pa28β (C) in the

SHAM, SSI, SHAM+ALLN and SSI+ALLN groups were measured 24 h after the CLP procedure and expressed in arbitrary units (AUs). GAPDH was used

to determine equivalent loading conditions. (D) Calpain-1 mRNA expression was measured 24 h after the CLP procedure and expressed in arbitrary units

(AUs). GAPDH gene expression was used as the internal control for gene expression normalization. The results (n = 6 per group) are representative of

three different experiments.

doi:10.1371/journal.pone.0166839.g002

Fig 3. Immunofluorescence and western blot analysis of cardiac dystrophin after CLP. (A) Immunofluorescence signal for dystrophin is significantly

reduced in the SSI heart (bottom left panel) compared with the immunofluorescent signal in the SHAM heart (upper left panel), and the SHAM+ALLN (upper

right panel) and SSI+ALLN (bottom right panel) myocardium. (B) Protein levels of dystrophin in the SHAM, SSI, SHAM+ALLN and SSI+ALLN hearts were

measured 24 h after the CLP procedure and were expressed in arbitrary units (AUs). α-Tubulin was used to determine equivalent loading conditions. The

results (n = 6 per group) are representative of three different experiments. Scale bars indicate 50 μm.

doi:10.1371/journal.pone.0166839.g003
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mTOR inhibition may prevent protein synthesis in sepsis

We then verified mTOR protein levels and dystrophin gene expression. The cardiac levels of

mTOR protein (Fig 5A) were reduced by approximately 40% in the SSI mice compared with

the SHAM group (0.42 ± 0.05 vs. 0.69 ± 0.06). In contrast, SSI mice treated with ALLN (SSI

+ALLN) significantly recovered the expression of mTOR protein levels compared with the

SHAM or SHAM+ALLN hearts.

There was an increase in dystrophin gene expression (Fig 5B) in both septic (SSI) and septic

mice treated with ALLN (SSI+ALLN) 24 hours after the CLP. This expression represents an

increase of approximately 220% for the SSI group compared with the SHAM (3.28 ± 0.69 vs.

1.00 ± 0.00) group and approximately 230% for the SSI+ALLN compared with the SHAM

+ALLN (3.33 ± 1.31 vs. 0.93 ± 0.24) group. These alterations in mTOR proteins may explain,

in part, the dystrophin gene expression and protein level results.

Discussion

Herein, we have demonstrated, for the first time, that calpain-1 inhibition reduces the loss of

essential cardiac cytoskeletal (dystrophin and β-dystroglycan) and contractile (sarcomeric

actin and myosin) proteins during sepsis. These changes were accompanied by the inhibition

of ubiquitin, a protein implicated in the degradation of intracellular proteins, and Pa28β, a

protein that participates of proteasome activity. We also observed increased mTOR protein

expression, a key component of the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway involved in cell sur-

vival and proliferation. These results indicate its importance as a possible regulator of protein

turnover in sepsis-induced cardiac dysfunction.

Calpain activation plays an important role in the mechanisms of many acute inflammatory

disease of the cardiovascular system [23,24]. Previous studies have shown the peak of calpain

activity approximately 6 hours after sepsis induction and that calpain activation may play an

important role in the course of sepsis and multiple organ failure [25]. Our results demon-

strated an increase of approximately 25% of calpain-1 levels in septic hearts, 24 hours after

Fig 4. Western blot analysis of cardiac β-dystroglycan, sarcomeric actin and myosin after CLP. Protein levels of β-dystroglycan (A), sarcomeric actin

(B) and myosin (C) in the SHAM, SSI, SHAM+ALLN and SSI+ALLN groups were measured 24 h after the CLP procedure and expressed in arbitrary units

(AUs). GAPDH was used to determine equivalent loading conditions. The results (n = 6 per group) are representative of three different experiments.

doi:10.1371/journal.pone.0166839.g004
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CLP. On the other hand, the cardiac calpain-1 levels were markedly reduced in septic-treated

hearts indicating the effectiveness of ALLN treatment in the inhibition of both protein and

genetic expression of this protease.

In cardiac muscle, dystrophin is part of a glycoprotein complex that works to provide mus-

cle tensile strength and protect fibers from damage during muscle contraction and relaxation.

Disruptions in the dystrophin-glycoprotein complex are associated with decreased stability

and integrity of the sarcolemma. This weakens the connection between the structural frame-

work of cells (cytoskeleton) with the lattice of proteins and the extracellular matrix [26–29]

resulting in myocardial dysfunction and heart failure [30].

Cardiac myocytes of dystrophin-deficient mdx mice are abnormally vulnerable to mechani-

cal stress and sarcolemmal injury accompanied by decreased systolic and diastolic left ventric-

ular dysfunction [31], suggesting that dystrophin disruption could be associated with the

progression of cardiomyopathy as a result of mechanical stress and damage induced by the

overload [32,33]. In the present study, we demonstrate that severe sepsis induced a significant

reduction in cardiac structural proteins dystrophin and β-dystroglycan examined 24 hours

after induction of sepsis employing the CLP model. In addition, decreased amounts of con-

tractile proteins, sarcomeric actin and myosin, in cardiac myocytes were followed by signifi-

cant increases in calpain cardiac muscle levels. Treatment of septic mice with the calpain

inhibitor-1 ALLN prevented the loss/reduction of the cardiac proteins.

Fig 5. (A) Western blot analysis of cardiac mTOR protein levels after CLP. Cardiac mTOR protein levels in the SHAM, SSI, SHAM+ALLN and SSI+ALLN

groups were measured 24 h after surgery and were expressed in arbitrary units (AUs). GAPDH was used to determine equivalent loading conditions. (B)

Analysis of cardiac dystrophin mRNA expression. Dystrophin mRNA expression was measured 24 h after the CLP procedure and expressed in arbitrary units

(AUs). GAPDH gene expression was used as the internal control for gene expression normalization. The results (n = 6 per group) are representative of three

different experiments.

doi:10.1371/journal.pone.0166839.g005
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The contribution of calpain to the proteolysis of cardiac proteins is of interest since calpain

cannot completely degrade some proteins such as actin and myosin [7,34,35]. In this pathway,

the UPS would be responsible for the achievement of proteolytic action initiated by calpain in

situations of cellular catabolism [36]. One of the central components of proteolytic pathway of

both nuclear and cytosolic compartments is the 20S proteasome since its action is considered a

prerequisite for effective action of the ubiquitin pathway [37]. Interestingly, the structure of

20S proteasome presents 28 subunits and can be divided in α and β families [38,39]. The β sub-

units show a higher degree of sequence diversity than α subunits. Almost all β subunits initially

possess an N-terminal pro sequence, which is cleaved off during particle formation. This step

exposes, on most β subunits, a terminal threonine residue that is necessary for activity and sev-

eral observations indicate that the β subunits are responsible for the proteolytic activities [40–

42]. There are few data in the literature showing an association between calpain-1 and the UPS

in cardiac dysfunction during sepsis, and there are no reports evaluating this relationship with

structural and contractile protein expression in septic myocardium. Our results show

increased levels of ubiquitin, Pa28β and calpain-1 combined with reduced amounts of struc-

tural and contractile proteins in the hearts of septic mice. These observations demonstrate a

combined action of these two proteolytic pathways in septic myocardium. In addition, the

inhibition of calpain-1 confirmed the importance of this protease in the development of septic

cardiomyopathy.

A previous study using neonatal cardiac myocytes after transfection with adenovirus dem-

onstrated an increased calpain-1 expression associated with proteolysis of troponin I, desmin

and protein kinase Cα, without apoptosis. In addition, the transfection with adenovirus caused

augmented levels of ubiquitinated proteins, which were inhibited by the co-expression of an

endogenous inhibitor of calpain, the calpastatin [43]. The evaluation of cardiac overexpression

of calpain-1 in transgenic mice showed high levels of protein ubiquitination and proteasomal

activity with functional cardiac changes such as the reduction of the ejection fraction and dila-

tation of the cardiac chambers associated with lethality [44].

Analysis of dystrophin gene expression demonstrated the over-expression of dystrophin

mRNA in the hearts of septic mice treated and not treated with ALLN, which was not consis-

tent with the results found for the dystrophin protein levels assessed by immunoblotting and

fluorescence. Herein, the results suggest reasonable alterations in protein synthesis in the heart

of mice subjected to experimental sepsis. Based on these results, it has become essential to

assess the mTOR protein levels involved in the control of protein synthesis, metabolism and

cell cycle in an attempt to correlate these findings with calpain-1 activation during sepsis.

Recently, it has been suggested that calpain is capable of partially modulating cellular prolif-

erative signals dependent on the PI3K/mTOR signaling pathway [22]. In cases of cardiac dis-

ease, where there is no effective process of neo-vascularization, repair and tissue regeneration

may be limited or may not occur. Another important aspect is that during ischemic cardiac

injury, the activation of the mTOR pathway may play a protective role against oxidant injury

caused by ischemia/reperfusion in cardiac myocytes [45]. This occurs because during periods

of post-ischemic injury, mTOR is necessary for preventing apoptosis in cardiac cells [45]. In

studies that involve blocking the phosphorylation and activation of p70S6K, a component of

the mTOR signaling pathway, the cardiac ischemic and scar areas are increased, demonstrat-

ing a cardioprotective role for mTOR [46]. In the present study, the protein levels of mTOR

were reduced in the myocardium of septic mice, which could explain, at least in part, the unre-

covered/reduced protein levels of dystrophin even with high mRNA expression. These results

suggest that the decreased levels of mTOR could be associated with reduced protein synthesis

in the myocardium of septic mice, which did not occur in animals treated with ALLN. In addi-

tion, our results demonstrate that calpain-1 also plays a key role in protein breakdown under
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septic conditions, which would act as a mechanism of protein synthesis disruption, thus

increasing the degree of cardiac dysfunction and injury due to sepsis.

Conclusions

In conclusion, our data provide an important insight into the role of calpain-1 in the develop-

ment of septic cardiomyopathy because its inhibition reduced/mitigated the loss of key cardiac

proteins. Furthermore, our results demonstrate a significant connection between two proteo-

lytic pathways: calpain and the ubiquitin-proteasome system. Finally, breakdown of structural

and contractile proteins would be associated with a possible reduction in protein synthesis

through the inhibition of mTOR protein. These findings provide further important informa-

tion about the use of a calpain inhibitor as a possible strategy to prevent the progression to

heart failure in sepsis.
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