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RESUMO 

Silvestre JGO. Papel do MuRF1 e MuRF2 sobre aspectos estruturais e 
funcionais de mioblastos e fibroblastos musculares esqueléticos. [tese 
(Doutorado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 

 
No início dos anos 2000 surgiram os primeiros estudos descrevendo as 
proteínas MuRF1 e MuRF2, mostrando seus importantes papéis na 
estabilidade de proteínas da estrutura muscular, como por exemplo, a Titina, 
em microtúbulos estáveis e em filamentos intermediários, além de 
desempenharem a função de E3 ligase contribuindo para ubiquitinação de 
proteínas que devem ser degradadas. Nesse trabalho, nosso objetivo foi 
verificar o papel de MuRF1 e MuRF2 na diferenciação de células com potencial 
miogênico, além de caracterizar seu possível papel em uma população celular 
presente no nicho miogênico, os fibroblastos. Para isso utilizamos inicialmente, 
animais duplo nocautes para MuRF1 e MuRF2 (dKO MuRF1/2) e verificamos, 
através de análises histológicas, o processo de regeneração 28 dias após a 
injeção de cardiotoxina (CTX) no tibial anterior. Posteriormente, através de 
análises in vitro, realizamos o silenciamento de MuRF1 e MuRF2 utilizando 
RNAs de interferência e verificamos a capacidade de diferenciação de células 
miogênicas. Nossos resultados sugerem um importante papel de MuRF1 e 
MuRF2 na regeneração, visto que os animais dKO MuRF1/2 apresentaram 
coloração e marcação positiva para marcadores adipogênicos, 28 dias após a 
CTX. Além disso, as análises in vitro sugerem que MuRF1 e MuRF2 sejam 
importantes na determinação do destino de diferenciação de células com 
potencial miogênico, onde o silenciamento com RNAis causou uma queda na 
formação de miotubos e um aumento em marcadores adipogênicos. 
Posteriormente, após identificarmos essas E3 ligases em fibroblastos 
provenientes de cultura muscular esquelética, o silenciamento genético de 
MuRF1 e MuRF2 prejudicou o processo de migração de fibroblastos em ensaio 
de fechamento de ferida. Esses resultados realçam a importância de MuRF1 e 
MuRF2 na diferenciação miogênica além de sugerir um importante papel para a 
formação correta do citoesqueleto durante a migração celular. 

 
Palavras-chave: Músculo Esquelético. E3 ligases. Mioblastos. 

Fibroblastos.   



 
 

ABSTRACT 

Silvestre JGO. Role of MuRF1 and MuRF2 on functional and structural aspects 
of myoblasts and fibroblasts skeletal muscle cells. [Ph.D thesis (Science 
Morphofunctional)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo; 2016. 
 
The muscle specific RING finger (MuRF) family has been proposed to perform 
as a linker for myofibril machinery, including titin with microtubules, intermediate 
filaments and also by acting as an Atrogene during muscle wasting. In the 
present study our aim was to verify the role of MuRF1 and MuRF2 during the 
myogenic differentiation of skeletal muscle and its role on skeletal muscle 
fibroblasts. Initially, we used MuRF1 and MuRF2 double knockout mice (dKO 
MuRF1/2) and submitted then to cardiotoxin injection (CTX). After that, we 
analyzed the regenerative process through histological procedure. Next, using 
in vitro analyzes, we silenced MuRF1 and MuRF2 expression by siRNA and 
seeking for myogenic differentiation capacity. Our results suggest that dKO 
MuRF1/2 caused an important impairment on skeletal muscle regeneration, 
because 28 days after CTX the skeletal muscle showed positive staining to 
white adipocytes. Moreover, siRNA on myogenic primary cultures showed that 
MuRF1 and MuRF2 play an important role in determining the fate decision 
between adipogenic and myogenic differentiation. The silencing using MuRF1 
and MuRF2 siRNA impaired myotube formation and increase the expression of 
adipogenic markers. Another interesting finding was that skeletal muscle 
fibroblasts can express MuRF1 and MuRF2, and its silencing by siRNA impairs 
the migration capacity of fibroblasts. These results demonstrate the importance 
of MuRF1 and MuRF2 during myogenic differentiation of skeletal muscle and an 
important role at intracellular coordination of stress fiber formation of skeletal 
muscle fibroblasts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Células satélite e o músculo esquelético. 

 

O músculo esquelético é o tecido de maior abundância entre os 

vertebrados. O seu desenvolvimento acontece em estágios sobrepostos(1). 

Atualmente é bem descrita a origem da maior parte dos músculos esqueléticos, 

originados a partir de progenitores presentes nos somitos(1, 2). 

São conhecidas duas fases na formação do tecido muscular esquelético 

durante o desenvolvimento embrionário, sendo a primeira fase, denominada 

fase proliferativa, e que tem como característica a multiplicação dos mioblastos, 

que são células precursoras musculares, através de divisão mitótica(3) (Fig. 1). 

Nessa fase, a maioria das células expressam Pax7, sendo caracterizadas 

como células ativas e em fase de proliferação(4). A segunda fase, chamada de 

diferenciação, ocorre quando os mioblastos fundem-se em pequenas células 

multinucleadas conhecidas como miotubos primários. Nesse estágio, grande 

parte das células aumentam a expressão de MyoD, onde é possível encontrar 

também células expressando somente MyoD ou em conjunto com 

Miogenina(4). Então, ocorre um aumento no comprimento dos miotubos pela 

fusão de mais mioblastos em sua porção final, gerando os chamados miotubos 

secundários(3) onde podem ser identificadas menos células que expressam 

somente MyoD e são encontradas mais células expressando Miogenina em 

conjunto com MyoD, ou somente Miogenina. Além disso, nessa fase ainda 

existem células que expressam Pax7 (aproximadamente 20%), tendo como 

características a não expressão de Miogenina e MyoD, caracterizando essas 



 

 

células positivas para Pax7 em um estado quiescente(4). Posteriormente, os 

miotubos secundários começam a se maturar com os núcleos sendo forçados 

para a periferia à medida que o interior da fibra vai sendo preenchido com as 

proteínas contráteis, dando origem a fibra muscular madura(3) (Fig. 1). 

 

 

Figura 1 - Fases do desenvolvimento de células miogênicas. Ilustração indicando 
as 4 fases compostas da fase proliferativa, fase de diferenciação em miotubos primários, 
miotubos secundários e célula muscular madura.  
Fonte: http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap09/lecture1.html (5) 

 

 

O tecido muscular adulto é composto então por células alongadas e 

multinucleadas, com 10 a 100 micrômetros de diâmetro, podendo alcançar 

vários centímetros de comprimento. Estas células possuem núcleos localizados 

na periferia, junto à membrana plasmática. Seu citoplasma é preenchido por 

filamentos proteicos dispostos longitudinalmente, chamados de Miofibrilas. As 

miofibrilas são formadas principalmente por proteínas denominadas actina e 

miosina, sendo essas proteínas que conferem capacidade contrátil ao músculo 

esquelético(3, 6) (Fig. 2). 

Quando visto  ao microscópio óptico, o tecido muscular esquelético 

apresenta estriações transversais, com alternância de faixas claras e escuras. 



 

 

Essa característica foi usada pra nomear a banda A (escura ou anisotrópica) e 

a banda I (clara ou isotrópica). No centro da banda I é possível encontrar uma 

faixa transversal chamada de linha Z e no centro da banda A é possível 

encontrar a linha M, circundada pela banda H. Essas estriações aparecem pelo 

fato de existir a repetição de unidades iguais, denominadas Sarcômeros(6). Os 

sarcômeros são conhecidos como a unidade funcional do músculo, sendo que 

vários sarcômeros conectados em série formam grandes miofibrilas(7) (Fig. 3). 

 

 

Figura 2 - Tecido Muscular Adulto. Ilustração de um tecido muscular adulto 
destacando as fibras musculares compostas por núcleos localizados na periferia e 
recoberta por diferentes camadas de tecido conjuntivo. 
Fonte: http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap09/lecture1.html(5) 

 

No microscópio eletrônico é possível notar a presença de filamentos 

finos de Actina e grossos de Miosina. Estes filamentos são dispostos 

longitudinalmente nas miofibrilas, organizados de uma forma simétrica e 

paralela. A partir da linha Z, partem os filamentos de Actina até a borda externa 

da banda H. Já os filamentos de Miosina ocupam a região central do 



 

 

sarcômero. Dessa forma, a banda I é composta somente por filamentos de 

actina, a banda A é composta por actina e miosina e a banda H, somente por 

filamentos de Miosina A cabeça da Miosina se liga no filamento de Actina, 

tracionando-o em direção à linha M, no centro do sarcômero, produzindo força 

ativa com o encurtamento do sarcômero(8). 

A manutenção da estrutura de filamentos proteicos é feita por algumas 

proteínas essenciais como a Titina. A Titina é uma grande proteína 

intrasarcomérica (2500 kDa) que abrange o sistema miofibrilar. Sua região N-

terminal está integrada na linha Z, enquanto a região C-terminal está localizada 

na linha M. Essa proteína tem como característica principal formar uma rede 

elástica que ancora os filamentos de miosina das linhas Z e possui porções 

semelhantes a molas que se encontram adjacentes aos filamentos de actina, 

ajudando a estabilizar o filamento de miosina, sendo essa característica que 

impede o alongamento excessivo do sarcômero(9). Além disso, a Titina se 

associa a numerosas moléculas, entre elas as proteínas Muscle RING Finger 

(MuRFs)(10, 11). 

 

Figura 3 - Sarcômero. Ilustração esquematizando o Sarcômero, as Bandas I e A, a 
Linha M e Z e a proteína sarcomérica Titina. Fonte: (12). 

 

 



 

 

Outra proteína que participa da estrutura muscular e deve ser destacada 

é a Miomesina. Essa proteína é de extrema importância para a manutenção da 

rede que ancora as miofibrilas, pois ela se utiliza de alfa-hélices como 

elastômeros que permitem o músculo ser elástico e extensível(13). 

Dentre as principais características do músculo esquelético adulto está a 

sua capacidade adaptativa, o que inclui sua capacidade de regeneração e 

alteração de massa frente alterações na demanda mecânica, podendo 

ocasionar atrofia ou hipertrofia do tecido. Essa alta plasticidade é possível 

graças a uma população de células conhecida como células satélite(14-17). 

Em 1961, Mauro descreveu as células satélites como células 

mononucleares, que são encontradas entre a lâmina basal e a membrana 

plasmática das fibras musculares multinucleadas (14). Posteriormente, essas 

células foram caracterizadas pelo seu estado quiescente(18) (Fig. 4). Por outro 

lado, após alguns estímulos, como lesão no tecido muscular, elas são ativadas 

e iniciam a entrada no ciclo celular após a indução de alguns fatores como 

óxido nítrico(19), e o fator de necrose tumoral alfa (TNFα)(20). Após a ativação, 

a via p38α/Proteínas quinases ativadas por mitógenos beta (βMAPK) é 

estimulada, permitindo a indução da expressão de Pax7 e MyoD, que inicia a 

proliferação das células satélites(18, 21). Posteriormente, ocorre uma 

diminuição na expressão de Pax7 e MyoD, com aumento na expressão de 

Miogenina(4)(Fig. 4). 

Além disso, mais recentemente, estudos têm mostrado que outros tipos 

celulares, como células tronco(15) e pericitos(22), são também capazes de 

diferenciar-se em tecido muscular. Por exemplo, células denominadas como 

Side Population (SP), caracterizadas pela expressão de Sca1(23), são 



 

 

conhecidas pela sua capacidade progenitora, sendo encontradas em tecidos 

adultos como músculo esquelético e medula óssea. Após a lesão, essas 

células se proliferam participando do processo regenerativo do músculo 

esquelético(24). Já os Pericitos, conhecidos como progenitores associados a 

vasos e que apresentam potencial miogênico, são encontrados intimamente 

associado a vasculatura da fibra muscular e apresentam marcação positiva 

para CD44(25). Estudos tem mostrado sua ativação e participação do processo 

regenerativo de células musculares (25, 26). No entanto, essas subpopulações 

podem contribuir também com a revascularização do tecido(27), com a 

formação de fibrose (28, 29), bem como para o aparecimento células ectópicas 

durante o processo de regeneração, como por exemplo o surgimento de 

células com fenótipo adipogênico (26), 

 

 

 

Figura 4 - Populações celulares no tecido muscular. Ilustração indicando 
diferentes tipos de células encontradas no tecido muscular. Fonte: (30). 

 



 

 

1.2  Fibroblastos. 

 

A regeneração do tecido muscular esquelético é caracterizada como um 

processo complexo, envolvendo a ativação de um grande número de respostas 

intracelulares(31, 32). Como dito anteriormente, a literatura tem mostrado que a 

regeneração depende da atividade das células satélites, reparando o tecido 

após processos de injúria, recuperando sua função (Fig. 5). Entretanto, as 

células denominadas como Fibroblastos também desempenham um papel 

importante, visto que são responsáveis pela produção e manutenção da matriz 

extracelular (MEC). Essa matriz atua como um esqueleto para as células 

musculares, além de transmitir força de tracionamento e garantem proteção 

contra traumas mecânicos. Nesse sentido, Davis e colaboradores(33) 

mostraram recentemente que a completa regeneração é dependente do 

remodelamento/composição da MEC. Por outro lado, o excesso de MEC é 

capaz de prejudicar a função muscular e atrapalhar a regeneração do músculo 

esquelético(3, 34). 

Os Fibroblastos são classificados como as células mais importantes do 

tecido conjuntivo, tendo como principal função a manutenção da integridade do 

tecido conjuntivo(6), sendo responsáveis pela produção de colágeno, fibras 

elásticas e reticulares(9, 35), fibronectina, glicosaminoglicanas e proteases 

responsáveis pela limpeza e remodelamento da célula(36). Durante o 

crescimento ativo, como em reparo de feridas, o material da matriz extracelular 

é produzido e para isso os fibroblastos entram em um estado ativo onde seu 

citoplasma fica mais extenso. Outra característica importante dos fibroblastos é 

a migração, onde as células exercem forças tracionais sobre a matriz 



 

 

extracelular(37). A partir da influência de alguns fatores de crescimento, como 

o fator de crescimento transformador beta 1 (TGF-β1), os fibroblastos se 

diferenciam em Miofibroblastos. Além disso, TGF-β1 induz a expressão da α-

actina (actina de músculo liso) em Miofibroblastos(9). 

 

Figura 5 - Fibroblastos e a regeneração muscular. Ilustração representando o 
processo de regeneração do tecido muscular e a importância de fibroblastos durante 
esse processo.Fonte: (32). 

 

O miofibroblasto também é uma célula do tecido conjuntivo, tendo como 

característica a presença de feixes de filamentos de actina com proteínas 

motoras da actina associadas à miosina do tipo não muscular. Esses feixes 

atravessam o citoplasma da célula, terminando no lado oposto da membrana 

plasmática. Então, elas se fixam formando uma junção de ancoragem entre a 

célula e a membrana extracelular, semelhante a um ponto de adesão focal, 

encontrado em células epiteliais, permitindo a contração dos feixes de 

actina(9). 

A migração é um processo vital em diferentes situações, como por 

exemplo, durante a embriogênese, durante o fechamento de ferida, em 



 

 

respostas imunes e no desenvolvimento de tecidos(38-40). O processo de 

migração pode ser entendido como um processo repetitivo de múltiplos passos. 

Inicia-se quando ocorre a formação de pólos espaciais na célula e, então, a 

extensão de protrusões em sua membrana na direção do movimento. Essas 

novas protrusões se estabilizam por meio de fortes adesões ao substrato 

próximo a célula, e iniciam mecanismos de contrações que geram movimento. 

Além disso, promovem a retração da parte posterior da célula, permitindo 

assim seu movimento(38-40). Cada passo desse processo passa diretamente 

pela montagem, desmontagem e reorganização dos filamentos de actina, que 

são mediados por membros das famílias de GTPases Rho(41, 42). 

Ainda nesse sentido, trabalhos recentes mostram a importância do 

correto arranjo do citoesqueleto para a migração de fibroblastos. Rahman e 

colaboradores(43) demonstraram a importância da fosforilação de Akt para a 

formação dos filamentos de actina na borda de fibroblastos em processo de 

migração. Em 2013, Veland e colaboradores demonstram também a 

importância da via Wnt no controle da organização do citoesqueleto(44). 

Atualmente, poucos estudos têm focado em vias catabólicas, como por 

exemplo, no sistema Ubiquitina Proteassoma, e suas implicações nas 

atividades funcionais de fibroblastos(45-47), tornando, portanto, as vias 

catabólicas promissores candidatos ao controle das atividades funcionais de 

fibroblastos. 

 

1.3 O Processo de atrofia do músculo esquelético. 

 



 

 

Como dito anteriormente, o músculo esquelético é a estrutura geradora 

de força do corpo, sendo invariavelmente desafiada por diferentes tipos de 

estresse, como calor, estresse oxidativo e o estresse mecânico(48). Além 

disso, o processo de reparo e regeneração do tecido muscular esquelético 

passa diretamente pela diferenciação das células citadas acima, conhecidas 

como células satélites (14-17). Dessa forma, para que ocorra o correto 

remodelamento do tecido, é necessário que ocorra a destruição e a síntese das 

proteínas que compõe o tecido a ser regenerado(48). 

O "turnover" de proteínas é um processo de fundamental importância, 

onde todas as proteínas intracelulares e muitas proteínas extracelulares devem 

ser hidrolisadas para os aminoácidos que as constituem e, posteriormente, 

substituídas através da síntese de proteínas(49).   

As células dos mamíferos possuem alguns sistemas proteolíticos 

responsáveis pelo processo de degradação, além de utilizarem diversos 

mecanismos regulatórios que garantem a alta seletividade da proteólise, 

prevenindo a quebra excessiva dos constituintes celulares(49) (Fig. 6). 

 



 

 

 

Figura 6 - Substratos das diferentes vias proteolíticas em células de mamíferos. 
Adaptado de (49). 

 

A degradação de proteínas musculares esqueléticas pode ocorrer 

através de diferentes formas. Aqui serão destacadas duas das principais vias 

proteolíticas: O sistema proteolítico lisossomal e o sistema ubiqutina-

proteassoma(50). 

O sistema proteolítico lisossomal é muito estudado por estar presente 

em praticamente todas as células do corpo (48), sendo conhecido pelas 

proteases intralisossomais (as catepsinas B, C, D, H, L entre outras), que 

possuem o papel de degradar proteínas exógenas endocitadas, proteínas de 

membrana e glicoproteínas(49, 51). 

A via proteolítica proteassomal, é muito bem conhecida por participar de 

forma importante no processo atrófico, atuando diretamente na fibra 

muscular(52). Todas as proteínas que precisam ser degradadas pelo 

proteassoma precisam ser inicialmente ligadas covalentemente a um peptídeo 



 

 

de 76 aminoácidos chamado ubiquitina (Ub). Essa ubiquitinação ocorre em 

etapas envolvendo 3 enzimas: E1 (enzimas ativadoras da ubiquitina), E2 

(enzimas carreadoras da ubiquitina ativada) e E3 (ubiquitina-ligases). As E3 

são responsáveis pela especificidade da ubiquitinação, reconhecendo 

determinado substrato e transferindo o conjugado ubiquitina para resíduos de 

lisina na proteína alvo. A proteína marcada é então degradada no complexo 

26S do proteassoma(53) (Fig. 7). 

 

Figura 7 - Sistema Ubiquitina Proteassoma. Esquema ilustrando os componentes 
do sistema Ubiquitina Proteassoma. Fonte: (54). 

 

1.4 As E3 ligases MuRF1 e MuRF2. 

 

No início dos anos 2000, foram descobertas novas E3 ligases com 

expressão restrita ao tecido muscular. Essas E3 ligases foram descritas 

inicialmente como MuRFs(55) sendo posteriormente classificadas em 

MuRF1(10, 11), MuRF2(11, 56, 57) e MuRF3(11). Nesse sentido, MuRF1 foi 

caracterizada como importante para estabilização da proteína presente na linha 

M, a Titina(10, 11), além de ter sua expressão aumentada durante processos 



 

 

atróficos(58). Em relação ao MuRF2, os estudos sugerem sua ligação com 

microtubulos estáveis e também com proteínas na região da linha M(11, 56, 

57), além de participar do processo atrófico como E3 ligases e sendo 

necessários, por exemplo, para formação de auto-fagossomos(59). Outro dado 

importante descrito inicialmente é que o silenciamento da expressão de MuRF1 

e MuRF2 perturba a estrutura dos microtúbulos e de filamentos intermediários 

prejudicando assim a diferenciação muscular, atrasando, por exemplo, a fusão 

e a miofibrilogênese(56, 57). Além disso, foi descrito que MuRF1(60) e 

MuRF2(57) estão presentes no núcleo celular, indicando possíveis funções 

além da manutenção da estabilidade e da atividade como E3 ligase. 

Dados não publicados de outro estudo em andamento do nosso grupo 

mostram que camundongos duplo Knock out para MuRF1 e MuRF2 (dKO-

MuRF1/2) possuem capacidade regenerativa muscular esquelética 

extremamente deficiente, com comprometimento de células miogênicas, 

indicando que MuRFs podem ter um importante papel em proliferação e 

diferenciação celular. Além disso, nesse outro estudo foi observado que 

músculos em regeneração de camundongos dKO-MuRF1/2 possuem aspectos 

histológicos semelhantes a adipócitos brancos, levantando a possibilidade de 

MuRFs desempenharem um papel importante na diferenciação miogênica. 

 

1.5 Objetivos. 

 

1) O primeiro objetivo deste trabalho foi identificar o papel de MuRF1 e 

MuRF2 durante o processo de diferenciação de células miogênicas.  



 

 

2) O segundo objetivo foi determinar a função dessas E3 ligases em 

Fibroblastos de músculos esqueléticos. 

 

 

2. CONCLUSÕES 

 

2.1 papel do MuRF1 e MuRF2 na diferenciação miogênica. 

 

Juntos, esses resultados sugerem que as E3 ligasesMuRF1 e MuRF2 

possuem um papel fundamental durante a diferenciação de mioblastos em 

miotubos, e o silenciamento pode alterar o destino de diferenciação dessas 

células, favorecendo uma diferenciação adipogênica através do aumento de 

pericitos. 

 

2.2  Expressão de MuRF1 e MuRF2 em fibroblastos 

 

Nossos resultados sugerem fortemente que, assim como em mioblastos, 

a E3 ligase MuRF2 possui um papel importante na manutenção/polimerização 

dos filamentos responsáveis pela migração celular em fibroblastos de músculo 

esquelético, enquanto que a E3 ligase MuRF1 parece não ser crucial para o 

processo de migração. 
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