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RESUMO 

MOSELE, FC. Papel da adiponectina no processo de regeneração muscular. 2018, 
75 p. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo (2019). 
 

No músculo reside um conjunto de células miogênicas indiferenciadas denominadas 

células satélites (CS), que são essenciais na homeostasia e na regeneração muscular. 

No entanto, as fases de ativação, proliferação e diferenciação das CS podem ser 

influenciadas por vários fatores extracelulares, como, a adiponectina. Essa adipocina tem 

sido amplamente estudada em relação a seus efeitos anti-inflamatórios e antidiabéticos, 

e foi proposta como reguladora da miogênese in vitro, porém sua atuação na regeneração 

in vivo, ainda não é bem elucidada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a regeneração 

muscular em camundongos deficientes de adiponectina. A lesão foi induzida pela injeção 

de 50 ul de cloreto de bário no músculo tibial anterior esquerdo de animais machos 

selvagens (WT) e deficientes em adiponectina (AdKO). Após 3, 7 e 14 dias os animais 

foram eutanasiados e as amostras coletadas para análises morfológicas, gênica e 

proteica.  O grupo AdKO apresentou maior quantidade de núcleos centralizados 

comparado com o grupo WT após 7 dias da lesão. Foram encontrados redução da 

expressão gênica de Pax7, MyoD e Miogenina nos AdKO após 3 dias. Houve aumento 

dos níveis das citocinas anti-inflamatórias IL-10 e IL-4 após 3 e 7 dias, respectivamente, 

e aumento das citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-17, TNF-α e IFNγ após 7 dias nos 

animais AdKO. Apesar de não haver diferença entre os genótipos na expressão gênica 

de F4/80, os animais AdKO apresentaram aumento de CD206. Os animais WT tiveram 

aumento de mRNA de adiponectina com 7 dias da lesão. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os genótipos quanto ao infiltrado inflamatório, a deposição 

de colágeno total, a área de secção transversal e a recuperação da massa muscular. 

Concluímos que a adiponectina é importante no processo de remodelamento tecidual 

durante a regeneração e que sua deficiência não compromete a maturação das fibras 

musculares, devido aumento da resposta anti-inflamatória, apesar de haver um possível 

comprometimento na resposta pró-inflamatória.   

                                                                                  

Palavras-chave: Regeneração muscular. Adiponectina. Células satélites. Inflamação. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

MOSELE, FC. Role of adiponectin in the process of muscle regeneration. 2018, 75 
p. Dissertation (Masters thesis in Cell and Biology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo (2019). 

 

In the muscle resides a set of undifferentiated myogenic cells, called satellite cells (SC), 

which are essential in the maintenance of homeostasis and muscle regeneration. 

However, the control and activation of SC can be influenced by several extracellular 

myogenic factors, such as adiponectin. Adiponectin, an adipokine, mainly produced by 

subcutaneous adipose tissue, has been widely studied in relation to its anti-inflammatory 

and anti-diabetic effects, but its role as regulator of in vivo regeneration is not yet well 

elucidated. Here we evaluate muscle regeneration in adiponectin deficient mice. Barium 

chloride was administered to the left anterior tibial muscle of wild type (WT) and 

adiponectin deficient (AdKO) animals. The right anterior tibial muscle was not injured and 

was used as control. The animals were euthanized after 3, 7 and 14 days after injury. We 

measured the area of the fibers by laminin, in addition to qualitatively evaluating the 

response to injury by HE and picrosirius. The inflammatory response was verified by the 

concentration of several cytokines in the muscle, by ELISA, and by the gene expression 

of some inflammation pathways (RT-qPCR). The regeneration response was obtained by 

the analysis of regulatory genes of this process by RT-pPCR. The data were compared 

statistically and the significant differences considered presented p <0.05. The lesion was 

effective in causing tissue damage, and the activation of regulatory genes of the 

regeneration process besides inducing inflammation in WT. However, we observed that 

the animals with deletion for the adiponectin gene presented a myogenic response 

potentially similar to the control animals, however, the cellular response presents 

differences. We conclude that adiponectin deficiency does not compromise muscle 

regeneration, although there is a possible compromise of the pro-inflammatory response. 

 

Keywords: Muscle regeneration. Adiponectin. Satellite cells. Inflammation 

 



 
 

 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Músculo esquelético 

 

O tecido muscular esquelético compõe grande parte da musculatura nos 

vertebrados, sendo responsável pela geração de força, locomoção, adaptação 

metabólica e armazenamento de glicogênio. Esse tecido é constituído de filamentos 

alongados e cilíndricos, denominados miofibrilas, que formam as fibras musculares 

multinucleadas, cujos núcleos estão localizados na região periférica, próximos a 

membrana plasmática, também chamada de sarcolema (BROOKS, 2003; FRONTERA; 

OCHALA, 2014).  

As fibras musculares esqueléticas apresentam estriações transversais, 

decorrentes da repetição de unidades contráteis ao longo da fibra, conhecidas como 

sarcômeros. Os sarcômeros são constituídos por proteínas miofibrilares contráteis e não 

contráteis. Como contráteis, se destacam a actina e a miosina, essenciais para a 

contração muscular (FRONTERA; OCHALA, 2014; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008) e 

as não contráteis incluem desmina, nebulina, α-actinina, proteínas do citoesqueleto, 

essenciais para a organização dos sarcômeros e na sinalização celular (GAUTEL, 2011; 

LANGE; EHLER; GAUTEL, 2006).  

Também residem, no músculo esquelético, um conjunto de células mononucleares 

indiferenciadas, denominadas células satélites (CS) (MAURO, 1961). Estas células 

receberam esse nome devido sua localização entre a lâmina basal e o sarcolema da fibra 

muscular, sendo essenciais na plasticidade muscular, uma vez que participam do 

crescimento, da manutenção e da regeneração do tecido (MOTOHASHI; ASAKURA, 

2014; PETTE; STARON, 2000). 

A plasticidade muscular engloba todas as alterações nas características 

estruturais, metabólicas e funcionais decorrentes dos estímulos que modificam o 

ambiente muscular, como, por exemplo, a atividade contrátil, a carga no músculo e o 

fornecimento de substrato (FLÜCK; HOPPELER, 2003; MAGAUDDA et al., 2004; PETTE; 

STARON, 2000). Uma das principais características dessa plasticidade é a regulação 

intrínseca da transcrição de genes músculo-específicos que promovem o aumento ou 



 
 

 
  

redução da síntese proteica (GLASS, 2005; PALLAFACCHINA; BLAAUW; SCHIAFFINO, 

2013). Ou seja, considerando que cerca de 85% do volume da fibra muscular é proteína 

(HOPPELER, 1986) qualquer desequilíbrio entre as vias de anabolismo e catabolismo 

pode contribuir para o aumento ou redução da massa muscular (hipertrofia ou atrofia 

muscular) (FAVIER; BENOIT; FREYSSENET, 2008). 

O número de núcleos na fibra muscular é fator determinante da taxa de síntese 

proteica, uma vez que fornecem a quantidade necessária de DNA para suportar o 

aumento da transcrição e, consequentemente, da tradução de RNAm para proteínas 

específicas e para a maquinaria da tradução, já que aumento da síntese de proteínas 

requer também aumento da maquinaria, como ribossomos, enzimas e cofatores, por 

exemplo. Com base no conhecimento de que os mionúcleos das fibras musculares 

maduras são pós-mitóticos, ou seja, não possuem a capacidade de divisão, a adição de 

novos mionúcleos compete as CS, que são precursores miogênicos com intensa 

atividade mitogênica. Essas células, quando ativadas, proliferam e se diferenciam 

fornecendo núcleos para a regeneração da microlesão muscular (miotrauma adaptativo), 

contribuindo assim com o auto reparo e hipertrofia da miofibra (CHARGÉ; RUDNICKI, 

2004; HAWKE; GARRY, 2001; HOLTERMAN; RUDNICKI, 2005; SNIJDERS et al., 2015).  

 

1.2 Biologia das células satélites 

 

Originalmente descrita no músculo esquelético de rãs (MAURO, 1961), as CS 

foram identificadas também em aves, répteis e mamíferos (GAMBLE; FENTON; 

ALLSOPP, 1978; HARTLEY; BANDMAN; YABLONKA-REUVENI, 1992; KAHN; 

SIMPSON, 1974). 

No músculo  as CS estão em estado de quiescência, ou seja, na fase G0 do ciclo 

celular e, nessa condição, possuem características morfológicas distintas das células 

musculares, apresentando citoplasma delgado, organelas difusas e núcleo pequeno com 

alta taxa de heterocromatina, com baixíssima atividade transcricional (ASFOUR; 

ALLOUH; SAID, 2018; HOLTERMAN; RUDNICKI, 2005). Em resposta a miotraumas 

severos ou adaptativos, que requerem a regeneração muscular, as CS são ativadas e 

sua morfologia muda drasticamente. Há aumento do volume citoplasmático, as organelas 



 
 

 
  

(aparelho de Golgi, retículo endoplasmático), se tornam aparentes e a quantidade de 

heterocromatina reduz (HOLTERMAN; RUDNICKI, 2005).  

 

Após ativação, o processo de regeneração ocorre de forma semelhante a 

miogênese (RELAIX, 2006), porém as CS podem seguir três destinos diferentes (Figura 

1): originar novas CS, diferenciar-se em novos mionúcleos ou participar da formação de 

novas fibras (apenas em situações de necrose seguida de regeneração) (CHARGÉ; 

RUDNICKI, 2004; HAWKE; GARRY, 2001). 

Assim como sua função, a preservação do pool de CS também é essencial na 

manutenção da homeostasia do músculo esquelético (TIERNEY; SACCO, 2016). Após a 

ativação e a proliferação, um conjunto de células retornam ao estado quiescente para 

manter um pool constante, através de um mecanismo de divisão assimétrica,  para o 

próximo processo de regeneração, quando vier a ser necessário (DUMONT; WANG; 

RUDNICKI, 2015; HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ et al., 2017; KUANG et al., 2007). Nesta 

direção, os estudos têm demonstrado que parte do desenvolvimento da sarcopenia 

associada ao envelhecimento, se dá por uma diminuição na quantidade e atividade das 

Figura 1. Representação do processo de regeneração muscular. Em resposta a injúria, CS quiescentes 
se tornam ativadas e proliferam. Algumas dessas células retornam ao estado quiescente, mantendo o 
pool de CS, por um processo chamado de auto renovação. Em seguida o outro conjunto de células, 
migram ao local da lesão e, dependendo da severidade, se fusionam a miofibra danificada, gerando 
novos mionúcleos, ou alinham e fusionam-se umas às outras, produzindo uma nova miofibra, 

restaurado a integridade e função do tecido muscular. Retirado de Hawke e Garry, 2001. 
 

 



 
 

 
  

CS (BRACK et al., 2007). Em ratos, as CS constituem cerca de 2% dos núcleos no 

músculo de idosos, que nos adultos correspondem cerca de 4% e de 30% nos neonatos 

(ASFOUR; ALLOUH; SAID, 2018; MOURA; RICCI, 2006).  

Além da idade, outro fator determinante na quantidade de CS é o tipo de fibra. 

Fibras oxidativas, caracterizadas pela alta densidade de junções e capilares em relação 

às fibras glicolíticas, apresentam número de CS cinco a seis vezes maior. Logo, o 

processo regenerativo em fibras lentas ocorre mais rapidamente, o que pode atribuir 

papéis diferentes na formação e diferenciação dos distintos tipos de fibras (FOSCHINI; 

RAMALHO; BICAS, 2004). 

As CS, tanto no estado quiescente como no estado ativado, expressam 

marcadores miogênicos, não expressos pelas fibras musculares, que permitem sua 

caracterização e compreensão da sua biologia. Vários marcadores, expressos em etapas 

distintas do ciclo celular, conferem uma assinatura molecular para as CS, que juntos 

regulam as fases de ativação, proliferação, migração e diferenciação durante o processo 

de crescimento ou reparo muscular (HAWKE; GARRY, 2001; RELAIX; ZAMMIT, 2012). 

Em quiescência, as CS são molecularmente conhecidas por expressarem 

simultaneamente CD34, m-caderina, c-met, NCAM (neural cell adhesion molecule), 

VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1), Pax7, Pax3 (paired box transcription 

factors), entre outros (BEAUCHAMP et al., 2000; CHARGÉ; RUDNICKI, 2004; 

CORNELISON et al., 2000; HAWKE; GARRY, 2001; IRINTCHEV et al., 1994; SCHMIDT 

et al., 2003).  

A M-caderina, VCAM-1, NCAM e CD34 são moléculas importantes tanto na 

adesão das CS à lâmina basal quanto na migração dessas. O c-Met é receptor para HGF 

(hepatocyte growth factor), um potente ativador da mitose nas CS e importante também 

na migração. A expressão específica do fator de transcrição Pax7 é essencial para o 

crescimento e reparo pelas CS (VON MALTZAHN et al., 2013), pois participa da 

especificação dessas células (SEALE et al., 2000), evitando a apoptose (RELAIX et al., 

2006). Em 2000, Seale et al. observaram que a inativação de Pax7 acarretava em 

deficiência muscular grave e letalidade. Já em 2006, Relaix et al. demonstrou que a 

ausência de Pax7 culminava numa atrofia do músculo adulto pela perda das CS, que 

sofrem apoptose, e que esse tecido não regenerava mesmo na presença de Pax3, 



 
 

 
  

indicando que não há potencial compensatório para a ausência de Pax7  (RELAIX et al., 

2006).  

 Após ativadas, a expressão desses marcadores se mantém em menores níveis 

até que se inicie a proliferação, uma vez que outros marcadores passam a caracterizar 

essas células, como os fatores de regulação miogênica (MRFs, myogenic regulatory 

factors) (SEALE; RUDNICKI, 2000).  

Os MRFs são fatores transcricionais expressos no músculo esquelético durante a 

miogênese e crescimento muscular, nos processos de reparação, sendo importantes 

também para a manutenção do fenótipo do músculo. Fazem parte dos MRFs a MyoD, 

Miogenina, Myf5 e MRF4/MyF6 (FOSCHINI; RAMALHO; BICAS, 2004; ZAMMIT, 2017). 

Durante o estado de quiescência, a expressão dos MRFs é praticamente negativa, exceto 

para Myf5, que possuem níveis detectáveis em grande parte das CS quiescentes, 

indicando que essas células já estão direcionadas para a via miogênica (BEAUCHAMP 

et al., 2000; GAYRAUD-MOREL et al., 2012). 

Apesar da variação no comprimento e na sequência de aminoácidos,  essas 

proteínas nucleares contêm três domínios principais. O primeiro é um domínio básico 

altamente conservado, conhecido como “basic helix-loop-helix” (bHLH), localizado numa 

região central; o segundo é rico em cisteína/histidina que reside ao lado N-terminal 

adjacente ao bHLH e o terceiro é um domínio rico em serina/treonina, localizado próximo 

a extremidade C-terminal (ASFOUR; ALLOUH; SAID, 2018; HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ 

et al., 2017; SABOURIN; RUDNICKI, 2000). 

Os MRFs reconhecem, através de seu domínio básico (“basic”), uma sequência 

consenso no DNA conhecida como E-box (5´-CANNTG-3´), presente na região promotora 

da maioria dos genes músculo-específicos. A região “helix-loop-helix” do MRF constitui o 

domínio de ligação dessa molécula com proteínas E, como E12 e E47. A ligação do 

heterodímero MRF-proteína E à sequência E-box ativa a transcrição dos genes músculo-

específicos, levando à sua expressão (ASFOUR; ALLOUH; SAID, 2018; HERNÁNDEZ-

HERNÁNDEZ et al., 2017; MEGENEY; RUDNICKI, 1995a; MOLKENTIN; OLSON, 1996; 

SABOURIN; RUDNICKI, 2000). Além disso, essa interação pode iniciar a transcrição dos 

genes dos próprios MRFs durante o crescimento muscular (MURRE et al., 1989; 

SASSOON, 1993).  



 
 

 
  

Pax7 é essencial na ativação das CS por se ligar diretamente a proteínas 

intensificadoras da transcrição de Myf5 e a região promotora de MyoD, garantindo a 

expressão desses MRFs já nos estágios iniciais da ativação das CS (SOLEIMANI et al., 

2012), sendo ambos regulados de forma independente durante o ciclo celular à medida 

que a proliferação ocorre. A MyoD e o Myf5 são, portanto, conhecidos como fatores 

primários, sendo expressos em mioblastos na fase de proliferação, que antecede a de 

diferenciação, (MEGENEY; RUDNICKI, 1995b) porém também são expressos em CS 

ativas e por isso, o melhor marcador para diferenciar CS ativadas de CS em proliferação 

é o antígeno nuclear de célula proliferativa (PCNA, proliferating cell nuclear antigen) 

(ASFOUR; ALLOUH; SAID, 2018).  Enquanto que a miogenina e o MRF4 são expressos 

em células na fase de diferenciação e fusão em fibras musculares imaturas (Figura 2) 

(MEGENEY; RUDNICKI, 1995b). Na ausência de MyoD a fase de proliferação é 

prolongada (YABLONKA-REUVENI et al., 1999). 

Em cada fase do processo regenerativo há vias de sinalização envolvidas e dentre 

muitas, a via de Notch e Wnt têm papel importante no equilíbrio entre a proliferação e 

diferenciação das CS. Localizado na membrana das CS, o receptor Notch, quando 

ativado pelo seu ligante Delta, é clivado e migra para o núcleo, onde ativa a transcrição 

de Hes, fator de transcrição envolvido na ativação do ciclo celular, logo, culmina na 

proliferação das CS ativadas (BRAY, 2006; LUO; RENAULT; RANDO, 2005). Após a 

proliferação, é necessário que haja declínio dessa sinalização para que as CS partam 

para a próxima fase, por isso, Numb é essencial. Vindo de células em divisão assimétrica 

ativa, Numb inibe Notch, permitindo agora a expressão dos MRFs (CONBOY; RANDO, 

2002). Sendo assim, uma inibição precoce de Notch nesta fase, por qualquer outro fator, 

impede o aumento da população das CS e consequentemente, pode prejudicar a 

regeneração.   

Por outro lado, a sinalização de Wnt, ligante do receptor de membrana Frizzled, 

promove a diferenciação, através da estabilização de β-catenina no núcleo, que culmina 

na ativação de genes músculo-específicos necessários nesta fase (PALLAFACCHINA; 

BLAAUW; SCHIAFFINO, 2013; VON MALTZAHN et al., 2012). Logo, o equilíbrio entre 

as duas sinalizações possibilita uma passagem precisa das CS pelos estágios da 

regeneração (BRACK et al., 2008).   



 
 

 
  

Além de Notch e Wnt, outras vias de sinalização participam do controle das CS. 

ERK1/2 é essencial para a proliferação (JONES et al., 2001), logo, para induzir a fase de 

diferenciação das CS, deve ser suprimida, já que sua ativação inibe a expressão de 

miogenina (YOKOYAMA et al., 2007). De acordo com Gopinath et al. (2014), FOXO3 é 

expresso em CS quiescentes, sendo importante para o retorno a quiescência. A 

regeneração de animais com deleção específica desse fator de transcrição nas CS não 

é prejudicada, indicando um comprometimento no processo de auto-renovação dessas 

células, enquanto que a super expressão de FOXO3 nessas mesmas células é capaz de 

suprimir a entrada no ciclo celular. 

 Foi demonstrado também que miRNAs participam na regulação da quiêscencia 

da CS. miR-489 é altamente expresso em CS quiescentes, regulando o gene Dek, alvo 

envolvido com a proliferação das CS (CHEUNG et al., 2012). Outro miRNA envolvido na 

manutenção da quiescência é o miR-31, que inibe a tradução de MyF5, já expresso na 

maioria das CS quiescentes (CRIST; MONTARRAS; BUCKINGHAM, 2012) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Regeneração muscular 

A regeneração muscular, também chamada de miogênese pós-natal, é um 

processo altamente sincronizado e complexo, no qual as células inflamatórias também 

participam, com o objetivo de restaurar a integridade e homeostase do tecido (SAINI et 

Figura 2. Representação esquemática do processo de miogênese. Células satélites quiescentes são 
ativadas por miotraumas. A expressão de miogenina e MRF4 induz a diferenciação dos mioblastos em 
miócitos. Posteriormente, os miócitos se fundem para originar os miotubos. * auto renovação. Adaptado de 
Dumont et al., 2015. 

CD34 
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VCAM 
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al., 2016). Isso se dá através de um equilíbrio entre atividades pró e anti-inflamatórias e 

pró e anti oxidantes, mantido pela ação de espécies reativas de oxigênio (ROS, Reactive 

Oxygen Species), fatores de crescimento, citocinas e hormônios (SILVA; MACEDO, 

2011). A inflamação na regeneração é totalmente controlada e regulada através de fases 

bem definidas, com o objetivo de garantir uma completa e eficiente reconstrução do tecido 

(KHARRAZ et al., 2013). No geral, esse processo pode ser basicamente caracterizado 

em três fases: degenerativa, proliferativa e de remodelamento, que se sobrepõe com as 

fases de ativação, proliferação e diferenciação das CS, conduzidas pelos diferentes 

MRFs (BARBERI et al., 2013; FORBES; ROSENTHAL, 2014; MOURA; RICCI, 2006) 

(Figura 3). 

A primeira fase se dá pela lesão do sarcolema derivada do aumento no influxo de 

cálcio, que culmina numa rápida necrose do tecido. Isso porque esse influxo promove 

ativação, possivelmente, de calpaínas e de proteases responsáveis pelo desarranjo das 

proteínas estruturais dos sarcômeros (TIDBALL, 2011). Essa lesão do sarcolema é 

responsável pela ativação local da resposta imune inata via liberação de ácidos nucleicos 

que agem como padrões moleculares associados a danos (DAMPs, Damage-Associated 

Molecular Pattern), de proteínas de choque térmico e de proteínas de alta mobilidade 

(Hmg1) (COSTAMAGNA et al., 2015; KHARRAZ et al., 2013). Além desses, também há 

a liberação de eicosanoides derivados do ácido araquidônico, um constituinte dos 

fosfolipídios das membranas plasmáticas. Esses eicosanoides, em especial as 

prostaglandinas, colaboram na vasodilatação, na atividade quimiotática e no aumento da 

permeabilidade do endotélio vascular (FERRARI et al., 2005; SILVA; MACEDO, 2011). 

Em conjunto, essas moléculas agem possibilitando a invasão de células inflamatórias 

para o local do dano, evento subsequente a lesão do sarcolema. 

Os neutrófilos são os primeiros a chegar no local lesionado e têm como principal 

função a remoção, por fagocitose, dos fragmentos relacionados a lesão (MOURA; RICCI, 

2006). Para tal, liberam proteases lisossomais, formam ROS e ativam a enzima 

mieloperoxidase (MPO) (DOMINGUES-FARIA et al., 2016). Teixeira et al. (2003) verificou 

aumento de tecido necrosado e atraso no processo regenerativo em animais nocaute 

para neutrófilos, demonstrando a importância dessas células para este processo. Essa 

resposta pelos neutrófilos deve ser aguda e altamente regulada, como forma de preservar 



 
 

 
  

células e tecidos circundantes e evitar exacerbação do dano por um aumento na 

formação de ROS (MOURA; RICCI, 2006). Atraída por MPO secretada e ativada pelos 

neutrófilos, a segunda subpopulação a migrar para o local danificado deriva de um tipo 

de leucócito, os monócitos, que quando saem da circulação e migram para os tecidos 

passam a ser denominados macrófagos. No entanto, estudos in vivo relatam que os 

monócitos recrutados após lesão poderiam vir primeiramente do tecido conjuntivo 

circundante no músculo (ALMEIDA et al., 2016). 

Os macrófagos existem em populações funcionais distintas, atuando em 

momentos diferentes após o dano tecidual. São classificados pela função oposta que 

exercem, sendo denominados M1 ou M2, referindo-se à ativação clássica ou alternativa, 

respectivamente (SAINI et al., 2016). Domingues-Faria et al. (2016) aponta que função 

dos macrófagos que invadem precocemente o local lesionado difere daqueles que 

aparecem mais tardiamente. A população M1 dos macrófagos atrai as CS para o local 

lesionado (ROBERTSON et al., 1993), estimulando a proliferação, enquanto que os 

macrófagos M2 atuam no processo de diferenciação (ARNOLD et al., 2007; AURORA; 

OLSON, 2014; CANTINI et al., 1994; DOMINGUES-FARIA et al., 2016). 

Nessa fase de degeneração, caracterizada por uma inflamação aguda, o número 

de macrófagos M1, denominados também de pró-inflamatórios, aumenta para realizar a 

fagocitose, além de contribuírem na regulação da atividade mitótica das CS e na liberação 

de fatores de crescimento e citocinas, tais como TNF-α e IL-1 (FERRARI et al., 2005; 

MOURA; RICCI, 2006).  

A fase seguinte é caracterizada pela fagocitose do tecido necrosado, surgimento 

de novos capilares sanguíneos, proliferação das CS, estimulada por M1, e de 

fibroblastos, que produzem fibronectina, colágeno e outros componentes da matriz 

extracelular (MEC) (DOMINGUES-FARIA et al., 2016; MOURA; RICCI, 2006; SILVA; 

MACEDO, 2011). Com o avanço do processo regenerativo, os macrófagos M1 mudam 

diminuem em proporção e há um aumento do recrutamento e diferenciação desses novos 

macrófagos para o fenótipo M2, com o objetivo de minimizar a inflamação, passando a 

liberar IL-10 e TGF-β, por exemplo. Essas citocinas anti-inflamatórias são essenciais na 

cicatrização adequada, contribuindo para a angiogênese e para a deposição transitória 

da matriz extracelular (YANG; HU, 2018).  O aumento da população de macrófagos M2, 



 
 

 
  

também chamados de anti-inflamatórios, também é importante na diferenciação e fusão 

das CS, sendo esses os que possuem papel efetivo na regeneração (PILLON et al., 2013; 

TIDBALL; VILLALTA, 2010).  

A última fase, a de remodelamento, consiste da diminuição dos capilares 

sanguíneos, organização das fibras de colágeno I e, por fim, maturação das miofibras, 

restaurando a funcionalidade do tecido reparado (MOURA; RICCI, 2006). Nessa fase é 

fundamental evitar a formação de fibrose, que pode comprometer a força e a flexibilidade 

do músculo. 

 

Não obstante, a ativação da CS parece ser um evento crítico para o 

remodelamento vascular do músculo esquelético, e por sua vez a vascularização se torna 

necessária para que haja o correto suprimento de oxigênio, nutrientes e fatores de 

crescimento para as células satélites, inclusive o VEGF (vascular endothelial growth 

factor) parece ter um efeito indutor na atividade das CS (JOANISSE et al., 2016). 

Figura 3. Modulação da inflamação na regeneração muscular. 1) A lesão muscular desencadeia a 
migração de neutrófilos até o dano. Lá, eles removem o tecido necrótico e ativam macrófagos M1 por 
IFN-g, TFN e MPO. Os M1 secretam tanto fatores pró-inflamatórios como outros fatores importantes para 
a ativação das CS. 2) Além de requerer um balanço entre ações pró e anti-inflamatórias, a regeneração 
também conta com o remodelamento da MEC para substituir as miofibras destruídas por tecido 
conjuntivo, ou seja, uma fibrose, que deve ser temporária para não comprometer a função muscular. 3) 
IL-4 e IL-13, o IGF-1 promovem a polarização dos macrófagos para M2, controlando a inflamação e dando 
continuidade a regeneração através de TGF-β. Retirado de Forbes et al. (2015). 



 
 

 
  

No entanto, o controle e ativação das CS podem ser influenciados por vários outros 

fatores de crescimento, que atuam como reguladores positivos, como os hormônios (GH 

- growth hormone, insulina e testosterona), os fatores de crescimento (ІGF-I, insulin-like 

growth factor; HGF, hepatocyte growth factor; FGF, fibroblast growth factor) e também as 

citocinas ІL-6, interleukin-6; e IL-15, Interleukin-15; e/ou reguladores negativos como o 

TGF-β, transforming growth factor-beta (ASFOUR; ALLOUH; SAID, 2018; CHARGÉ; 

RUDNICKI, 2004). Por exemplo, tanto os fatores de crescimento da insulina I e II (IGF-I 

e IGF-II) participam na indução da proliferação, porém, IGF-I tem papel mais eficiente na 

diferenciação (JIMÉNEZ-AMILBURU et al., 2012). O fator de crescimento de fibroblastos 

2 (FGF-2) atua no recrutamento de CS para o ciclo celular, fornecendo mais células para 

a regeneração (KÄSTNER et al., 2000). O fator de crescimento de hepatócitos (HGF) 

induz a ativação e proliferação das CS (GAL-LEVI et al., 1998; MILLER et al., 2000). IL-

6 participa da proliferação das CS, ativando STAT3 que ativa a expressão de ciclina D1, 

extremamente importante para a saída de G0 (SERRANO et al., 2008). 

O balanço entre as citocinas pró e anti-inflamatórias também podem ter papel 

determinante na regulação das CS e, consequentemente, na regeneração muscular. 

Inclusive tem sido demonstrado que o TNF-α é necessário nas primeiras 24 horas, mas 

deve diminuir na sequência para que o processo ocorra de maneira eficaz, ao mesmo 

tempo que citocinas anti-inflamatórias, como a IL-4 e IL-10 apresentam comportamento 

oposto (COSTAMAGNA et al., 2015). O conhecimento sobre a interação entre 

marcadores inflamatórios e o processo de ativação, proliferação e diferenciação das 

células satélites tem avançado, mas ainda há muitos aspectos a serem esclarecidos.  

Diversos estudos indicam que as CS são as principais células miogênicas 

precursoras e que nenhum outro tipo celular é capaz de compensar sua perda (DUMONT 

et al., 2015). Entretanto, outras células constituintes do nicho também são descritas por 

contribuírem na regeneração. Por exemplo, a proliferação dos fibroblastos durante a 

regeneração está correlacionada com o aumento das CS (MURPHY et al., 2011). Outra 

célula participante da formação da MEC, os progenitores fibro-adipogênicos (FAPs), 

atuam na diferenciação das CS, ao contrário dos fibroblastos, liberando IL-6 e IGF1. 

Alguns outros tipos de células residentes no músculo esquelético adulto podem adquirir 

expressão de marcadores de CS e contribuírem na miogênese in vitro. A população de 



 
 

 
  

PICs (células intersticiais PW1+/Pax7-), segundo Mitchell et al. (2010), representa uma 

célula-tronco bipotente, já que adquirem expressão de Pax7 e MyoD quando cultivadas 

in vitro com mioblastos. De acordo com Dellavalle et al. (2007), os pericitos, células 

localizadas ao redor dos vasos sanguíneos, podem se diferenciar em miotubos e a 

cocultura com mioblastos aumenta esse fenômeno. Tais células apresentam potencial 

terapêutico e requerem mais estudos. 

 

1.4  Adiponectina na regeneração muscular 

 

Dentre os aspectos a serem melhor elucidados na regeneração, podemos 

destacar o papel da adiponectina, que recebeu essa denominação como consenso, por 

ter sido descoberta por quatro grupos de pesquisa de forma independente, sendo 

chamada de AdipoQ (HU; LIANG; SPIEGELMAN, 1996), Acrp30 (SCHERER et al., 

1995), apM1 (MAEDA et al., 1996) e GBP28 (NAKANO et al., 1996). Desde então, seus 

benefícios sobre a sensibilidade à insulina, inflamação sistêmica (AMIN et al., 2010; 

KATSIKI; MANTZOROS; MIKHAILIDIS, 2017; WANG et al., 2016) e, mais recentemente, 

também como regulador da miogênese in vitro (FIASCHI et al., 2009, 2012), fizeram dela 

alvo de diversos estudos. 

Essa adipocina, secretada pelo tecido adiposo, possui estrutura semelhante a um 

fator complemento 1q (LUO; LIU, 2016) e existe em três formas distintas (Figura 4): a de 

baixo peso molecular (LMW, Low Molecular Weight), em forma de trímero; médio peso 

molecular (MMW, Medium Molecular Weight), em forma de hexâmero; e alto peso 

molecular (HMW, High Molecular Weight) (LIU; LIU, 2014; LUO; LIU, 2016; TILG; 

MOSCHEN, 2006). 

Com essas diferentes formas oligoméricas, a adiponectina circula 

abundantemente no sangue, sendo referida como adiponectina de comprimento total 

(fAd). Porém, uma forma adicional menor, denominada adiponectina globular (gAd), que 

contém apenas o domínio C-terminal, é produzida através da clivagem de fAd por uma 

elastase derivada de neutrófilo ou monócito ativado (OKAMOTO et al., 2006; WAKI et al., 

2005).   



 
 

 
  

Ela desempenha seus efeitos através de dois receptores, chamados AdipoR1 e 

AdipoR2. Com sete domínios transmembranares, seus receptores possuem a cauda N-

terminal  interna e a C-terminal externa, o oposto encontrado em outros receptores 

acoplados a proteína G (GHADGE; KHAIRE; KUVALEKAR, 2018). Os receptores 

AdipoR1 e R2 são predominantemente expressos, respectivamente, no músculo 

esquelético e no fígado, porém ambos também são expressos no tecido adiposo e em 

outros tecidos (KADOWAKI; YAMAUCHI, 2005; YAMAUCHI et al., 2014). AdipoR1 é 

considerado receptor para a forma gAd, possuindo pouca afinidade por fAd, enquanto 

AdipoR2 apresenta afinidades intermediárias para ambas formas (LIU; SWEENEY, 

2014). 

 Foi descrito também a T-caderina, com afinidade para a forma hexamérica, que 

está presente no sistema cardiovascular, nervoso e músculo esquelético, participando 

também da adesão e sinalização celular (FERNADES; ALBUQUERQUE; MOREIRA, 

2008). 

  

A adiponectina é amplamente estudada devido seus efeitos antidiabéticos, 

principalmente no fígado e no músculo esquelético (FIASCHI et al., 2014; TURER; 

SCHERER, 2012). Nos hepatócitos, está envolvida com a redução da gliconeogênese, 

aumento da síntese de glicogênio e do consumo de glicose, enquanto que, no músculo 

Figura 4. Ilustração da estrutura da adiponectina e suas formas oligoméricas. Retirado de Okamoto et al., 
2006. 



 
 

 
  

participa da oxidação de ácidos graxos, da produção de lactato e da captação de glicose  

(FIASCHI et al., 2009; LIU; SWEENEY, 2014). 

 No músculo esquelético, a ativação da fosfatidilinositol (PI) 3-quinase, quando 

estimulado pela insulina, é inibida pela grande quantidade de triglicerídeos (TG) 

armazenado, o que afeta o transporte e absorção de glicose, culminando na resistência 

à insulina (SHULMAN, 2000). A adiponectina atua na diminuição desses TG 

armazenados, tanto no tecido hepático como no músculo esquelético, o que contribui na 

melhora da sinalização da insulina. Isso ocorre pois sua ação aumenta a expressão de 

moléculas que participam no transporte e metabolismo de ácidos graxos e na dissipação 

de energia (YAMAUCHI et al., 2001). No músculo, tanto gAd como fAd ativam AMPK, 

estimulando a fosforilação inibitória de acetil-coA carboxilase (ACC), o que desencadeia 

a β-oxidação e a absorção de glicose, através da translocação de GLUT4 para o 

sarcolema. Ao mesmo tempo, também ativam PPARα, o que aumenta a β-oxidação.  

Já no fígado, apenas fAd ativa PPARα e AMPK, reduzindo fosfoenolpiruvato 

carboxilase e glicose-6-fosfatase, moléculas envolvidas na gliconeogênese; aumentando 

a fosforilação inibitória de ACC e β-oxidação, respectivamente (CHENG et al., 2014; 

FERNADES; ALBUQUERQUE; MOREIRA, 2008). A despeito das evidências que 

descrevem sua atuação como molécula sensibilizadora para insulina, pacientes com 

sensibilidade à insulina afetada apresentam níveis circulantes reduzidos dessa adipocina 

quando comparado a sujeitos eutróficos (LAGO et al., 2007; SADA et al., 2006; 

SOWERS, 2008). 

Em adição, essa adipocina também possui efeitos antiinflamatórios e 

cardioprotetores. Nos macrófagos, inibe a fagocitose e a produção de citocinas (LAGO et 

al., 2007) e participa da polarização de M1 para M2, suprimindo a ativação de M1 e 

promovendo a proliferação de M2 (LUO; LIU, 2016), fenômeno fundamental na 

regeneração. No sistema cardiovascular, a adiponectina reduz a expressão de moléculas 

de adesão, a formação de foam cell e proliferação das células musculares lisas, e 

aumenta o colesterol HDL, reduzindo assim o risco de aterosclerose (PETTO et al., 2015; 

VILLARREAL-MOLINA; ANTUNA-PUENTE, 2012).    

Em 2009, foi demonstrado a capacidade da adiponectina globular em induzir a 

diferenciação in vitro de mioblastos, através da ativação de p38, Akt e AMPK e de uma 



 
 

 
  

sinalização redox específica, culminando no aumento da expressão de marcadores 

músculo-especificos, como mMHC e caveolina-3 (FIASCHI et al., 2009). Dessa forma, 

pela primeira vez foi evidenciado o papel direto dessa adipocina no processo de 

regeneração muscular.  

Após ativadas, as CS migram para o local danificado para diferenciar-se, onde 

podem formar novas fibras a partir da fusão com outras CS ou originar novos mionúcleos 

ao se fundir com as fibras locais danificadas (DUMONT et al., 2015). Fiaschi et al. (2012) 

demonstraram que a adiponectina atua nesse processo de migração das CS. In vitro, CS 

tratadas com gAd indicavam aumento da migração, processo favorecido pela produção 

da metaloproteínase-2, facilitando a degradação da MEC e a formação de miotubos. 

Observaram ainda que gAd promove fosforilação de p38 MAPK, molécula responsável 

pelo switch da quiescência para a ativação das CS (JONES et al., 2005). 

A adiponectina circulante, embora os adipócitos sejam os principais produtores 

também pode ser produzida por outros tipos celulares, tais como glândula pituitária, 

endotélio e hepatócitos, além das células satélites (FIASCHI et al., 2012). As CS 

produzem adiponectina de comprimento total, porém essa demonstrou menor eficâcia na 

indução da migração, sugerindo que a proteólise de fAd seja necessária para maximizar 

os efeitos da adiponectina. Ambos trabalhos de Fiaschi et al. (2009, 2012) indicam um 

sistema autócrino de produção de adiponectina, cuja secreção pode ser aumentada por 

estímulos inflamatórios, por exemplo, conduzindo a uma resposta exarcebada e aumento 

dos seus efeitos. 

Ainda,  o mesmo grupo de pesquisa observou que a gAd é capaz de aumentar a 

diferenciação miogênica por mesoangioblastos, tanto in vitro como in vivo. Ainda 

demonstram efeito positivo em músculos distróficos tratados ex vivo com 

mesoangioblastos e gAd (FIASCHI et al., 2010).Tendo em vista a importância da 

adiponectina no processo miogênico in vitro, este presente trabalho investigou a 

regeneração após lesão in vivo, buscando compreender melhor a atuação dessa 

adipocina durante esse processo. 

 

 



 
 

 
  

2 CONCLUSÃO 

 

Em conjunto, os dados encontrados neste trabalho demostram que animais 

deficientes em adiponectina não apresentam comprometimento na regeneração 

muscular, apesar de demonstrarem possível comprometimento da resposta pró-

inflamatória. É interessante notar que a falta de adiponectina subverteu a produção de 

citocinas pelo músculo esquelético, no entanto, ao contrário da nossa hipótese inicial, 

não houve uma exacerbação do processo inflamatório com atraso da regeneração, 

mostrando que possivelmente o aumento de macrófagos do tipo M2, permitiu esta 

adaptação, sem comprometer o processo final de regeneração, apesar da expressão 

gênica de marcadores de proliferação assim como de diferenciação, apresentarem uma 

resposta diferente do grupo selvagem.  
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