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RESUMO 

 

 

Camundongo mdx é o modelo murino com fenótipo benigno da distrofia 
muscular de Duchenne (DMD), uma distrofinopatia genética fatal em humanos. 
O camundongo mdx apresenta mutação pontual no exon 23 no gene da 

distrofina determinando uma substituição das bases C para T na sequência do 
DNA gerando um codon de parada prematuro e uma proteína truncada com 27% 
do tamanho original que não se expressa. O camundongo mdx apresenta 

eficiente regeneração muscular. A isoforma 427-kDa da distrofina é uma 
proteína estrutural que se liga à actina e ao complexo de glicoproteínas 
transmembrana. A ausência ou alteração na expressão da distrofina no músculo 

esquelético compromete a integridade do sarcolema determinando maior influxo 
de íons como Ca+2 e efluxo de moléculas intracelulares como a creatina quinase. 
A perda na homeostase ativa enzimas dependentes de Ca+2 (calpaínas) e a 

cascata de autoproteólise levando o músculo à necrose e morte celular. Este 
trabalho teve por objetivo determinar por zimografia a ativação das enzimas 
calpaína e metaloproteases (MMP) -2, -9 nos músculos gastrocnêmio, solear, 

braquial, extensor longo dos dedos (EDL) e diafragma nas fases com predomínio 
de mionecrose (4 semanas) e regeneração muscular (12 semanas). A atividade 
da MMP-2 ativa somente foi observado nos músculos dos camundongos mdx. O 

músculo gastrocnêmio do mdx apresentou atividade proteolítica das calpaínas 
muito elevada, sendo 11,2 vezes (mdx-4 semanas) e 5,4 vezes (mdx-12 
semanas) maior que o controle. A atividade da MMP-9 foi observado somente 

nos músculos do camundongo mdx.. Em conjunto, os resultados indicam que a 
ausência da distrofina ao gerar instabilidade no sarcolema, altera a homeostasia 
do cálcio ativando calpaínas que por ter como substrato proteínas do 
citoesqueleto, ativa a mionecrose (MMP-9) e o remodelamento tecidual (MMP-2; 

MMP-9). 

 

 

Palavras-chave: calpaína, metaloprotease, distrofia muscular de Duchenne, 
distrofina, cálcio, zimografia. 

 

 

 

 

  



15 
 

ABSTRACT 

 

 

Mdx mouse is the murine model with benign phenotype of Duchenne muscular 

dystrophy (DMD), a fatal genetic disease in humans. The mdx mice presents a 

point mutation in exon 23 in dystrophin gene, which causes a transition from C to 

T, generating a premature stop codon and a truncated protein with 27% from the 

original size that is not expressed. The mouse mdx presents a mild phenotype, 

and efficient muscular regeneration. The 427-kDa dystrophin isoform is a 

structural protein that binds to actin and the complex of transmembrane 

glycoproteins. Lack of dystrophin or expression of truncated protein in skeletal 

muscles compromise the integrity of the sarcolemma determining higher influx of 

Ca+ 2 ions and efflux of intracellular molecules as creatine kinase. The loss in 

homeostasis activates Ca+2-dependent enzymes (calpains) and the 

autoproteolysis cascade leading to muscle necrosis and cell death. This study 

aimed to determine by zymography electrophoresis enzyme activation of 

proteases calpain and metalloproteases (MMP) -2, -9 in skeletal muscles 

gastrocnemius, soleus, extensor digitorum longus (EDL), brachial and diaphragm 

at phases with a predominance of myonecrosis (4 weeks) and muscle 

regeneration (12 weeks). Increased activity of MMP2 was only observed in mdx 

muscles. Gastrocnemius muscle of mdx had high proteolytic activity of calpains 

being observed an increase of 11.2 fold (mdx at 4 weeks) and 5.4 fold (mdx at 12 

weeks). Increased MMP-9 activity was observed only in muscles of mdx mice. 

Altogether the results suggest that lack of dystrophin in mdx muscles may cause 

instability in the sarcolemma leading to changes of Ca+2 homeostasis with 

consequent activation of calpains that have as substrate cytoskeleton proteins 

which ultimately activates myonecrosis (MMP-9) and tissue remodeling (MMP-2 

and MMP-9). 

 

 

Key-words: calpain, metalloprotease, Duchenne muscular dystrophy, dystrophin, 

calcium, zymography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO: COMPONENTES E 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

Os movimentos e posicionamento do corpo são fornecidos principalmente 

por ação mecânica do músculo esquelético, que é um tipo de músculo estriado 

normalmente associado aos ossos e em geral descrito como voluntário. Esses 

músculos constituem 40% do peso corporal total do indivíduo (Silverthorn, 2010).  

O tecido muscular é formado por longos feixes musculares com tamanho 

estimado de 30 centímetros de comprimento. No corte longitudinal é possível 

observar que a célula é polinucleada (sincício), e a presença de estriações 

transversais devidas às repetições dos sarcômeros. No corte transversal do 

músculo, as células apresentam característica poligonal com núcleos periféricos 

(Figura 1) (Junqueira e Carneiro, 2008). 

 

 

Figura 1: Fotomicrografia do músculo estriado esquelético, evidenciando no corte 
transversal as células poligonais e o núcleo periférico, e no corte longitudinal as 
estriações transversais com os núcleos. Adaptado de: (Junqueira e Carneiro, 2008). 

 

No citosol que circunda as miofibrilas encontra-se grande quantidade de 

mitocôndrias e grânulos de glicogênio que fornecem energia para a contração 

muscular. O retículo sarcoplasmático é a organela responsável por liberar e 
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captar íons cálcio (Ca+2). Associado ao retículo tem-se o sistema de túbulos 

transversais (túbulos T) que são invaginações do sarcolema com função de 

propagar o potencial de ação uniformemente. Para cada túbulo T tem dois 

retículos, e por isso é chamado de tríade, estando presente na banda I. Cada 

fibra muscular é envolta por tecido conjuntivo, o endomísio (Figura 2), o conjunto 

de fibras é envolvido pelo perimísio formando o fascículo e o conjunto de 

fascículos é envolvido pelo epimísio formando o músculo como todo (Junqueira 

e Carneiro, 2008). 

 

 

Figura 2: Organização do músculo estriado esquelético. Adaptado de (Silverthorn, 
2010). 
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1.1.1 Ultraestrutura do músculo: sarcômero 

 

 

As fibras musculares têm como principal característica as estriações 

transversais, causadas pelas repetições dos sarcômeros com 2,5 µm cada. O 

sarcômero é a unidade morfofuncional do músculo e que compreende entre 

duas linhas Z (Figura 3). A linha Z está dentro da banda I, região onde estão 

presentes apenas filamentos finos, sendo uma região com estruturas proteicas 

que servem de fixação para estes filamentos. Dela partem filamentos de actina, 

que se ligam aos filamentos grossos de miosina por meio de pontes cruzadas 

(Walker e Schrodt, 1967; Silverthorn, 2010). 

Entre as duas linhas Z está presente a banda A que é composta por cadeias  

de filamentos grossos de miosina ligados aos filamentos finos de actina sendo a 

região mais escura do sarcômero. Na região da banda A, cada filamento fino é 

rodeado por três filamentos grossos, e cada filamento grosso é rodeado por seis 

filamentos finos. No centro da banda A tem uma região mais clara, a banda H, 

composta apenas por filamentos grossos de miosina, e no centro da banda H 

tem a linha M, formada por proteínas de ancoragem para os filamentos grossos 

de miosina (Junqueira e Carneiro, 2008). 

 

Figura 3: Representação esquemática de um sarcômero, evidenciando a organização 
dos filamentos finos e grossos. Adaptado de (Silverthorn, 2010). 
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Dentre todas as proteínas que compõem o citoesqueleto, a α-actina é 

uma das proteínas e a isoforma mais presente no músculo, constituindo 25% do 

peso proteico do músculo. Os filamentos de actina, chamados de actina F são 

um polímero helicoidal contendo monômeros de actina G (42 KDa). Esses 

monômeros são proteínas globulares polarizadas e assimétricas de forma que 

quando interagem entre si para formar um filamento, a parte dianteira de um 

monômero se liga com a parte posterior do outro (Huxley, 1973). 

Quando dois filamentos de actina G se enovelam, forma-se uma hélice, 

sendo certo que no sulco da hélice de actina encontra-se a proteína fibrosa 

tropomiosina. A tropomiosina é formada por uma cadeia alfa e outra beta que se 

enovelam formando uma hélice, associado a um complexo de três subunidades 

de troponina (Tn), sendo elas: TnI que cobre o sítio de ligação da actina à 

miosina, TnC que se liga à 04 íons cálcio tendo uma função similar à cálcio 

calmodulina e por último TnT, que se liga fortemente à tropomiosina (Murray et 

al., 2013). O conjunto de actina, tropomiosina e troponinas é estabilizado pela 

nebulina, uma proteína grande (600-800 kDa) responsável por 3 a 4% do total 

proteico miofibrilar, e que está ligado aos filamentos finos mantendo-o alinhado à 

linha Z (Youssoufian et al., 1990). Quanto aos filamentos grossos, eles são 

formados por miosina II, comumente chamado apenas de miosina, é a primeira 

proteína motora a ser identificada correspondendo a 55% do total proteico do 

músculo. Miosina é formada por 02 cadeias pesadas e 04 cadeias leves. Cada 

cadeia pesada é formada por um bastão filamentoso e uma cabeça na região C-

terminal dotada de função ATPásica com estrutura semelhante a tacos de golfe 

entrelaçados, cujo bastão de duas cadeias pesadas fazem uma supertorção 

formando uma α-hélice (Figura 4). A α-hélice formará ligações com as hélices de 

outras miosinas formando um enorme feixe grosso. Já as 04 cadeias leves estão 

presentes próximo à cabeça, e são de dois tipos distintos tendo uma cópia em 

cada cadeia pesada (Alberts et al., 2010). 
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Figura 4: Representação esquemática da miosina II. Retirado de (Alberts et al., 2010). 

 

 A miosina pode sofrer ação da endopeptidase tripsina que cliva a miosina 

na região do bastão formando duas partes (Figura 5): a meromiosina leve 

correspondendo à região em que há apenas a α-hélice, e a meromiosina pesada 

onde estão presentes as duas cabeças da cadeia pesada e as cadeias leves. 

Após essa clivagem, a meromiosina pesada ainda é passível de lise por ação 

das papaínas, formando dois subfragmentos (S), o S1 que são as duas cabeças 

e o S2 que é uma parte da α-hélice (Gartner, 2011). 

 

 

Figura 5: Representação esquemática da clivagem da miosina II pela tripsina e 
papaína. MMH- meromiosina pesada, MML meromiosina leve, MMH-S1- meromiosina 
pesada subunidade 1 e MMH-S2- meromiosina pesada subunidade 2. Adaptado de: 
(Alberts et al., 2010). 
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 O filamento grosso é estabilizado pela titina, uma proteína hidrofóbica 

com característica elástica composta de 27.000 a 33.000 aminoácidos que se 

estende desde a linha Z até a linha M vizinha, mantendo a miosina ligada à linha 

Z (Maruyama et al., 1981; Costa et al., 2002). 

 
 

1.1.2 Tipos de fibras musculares 

 

 

 De acordo com as características bioquímicas e moleculares existem 

diversos tipos de fibras musculares conferindo peculiaridades fisiológicas: fibra 

de contração lenta (tipo I); fibra glicolítica-oxidativa de contração rápida (tipo IIA) 

e fibra glicolítica de contração rápida (tipo IIB) (Silverthorn, 2010).  

 A velocidade de contração de uma fibra é determinada pela isoforma da 

ATPase da miosina. As fibras de contração rápida têm maior atividade 

ATPásica, são mais velozes podendo realizar mais ciclos contráteis do que as 

miofibras de contração lenta. Outra capacidade que interfere na velocidade é a 

de remoção de Ca+2 de volta para o retículo sarcoplasmático. A redução do Ca+2 

no sarcoplasma influencia diretamente na capacidade contrátil, uma vez que seu 

decréscimo induz o desligamento do Ca+2 da tropomiosina mais rapidamente. O 

sistema de retorno do Ca+2 para o retículo sarcoplasmático é mais eficiente nas 

fibras de contração rápida, deixando a fibra muscular em repouso 

momentaneamente e pronta para um novo ciclo de contrações (Silverthorn, 

2010). 

 Em relação ao metabolismo bioquímico, as fibras oxidativas dependem 

principalmente da fosforilação oxidativa para a produção de ATP, e incluem tanto 

as fibras tipo I quanto as fibras tipo IIA. Ambas possuem mais mitocôndrias, 

maior aporte sanguíneo e mais mioglobina que as fibras IIB, além de 

apresentarem um diâmetro menor, o que facilita a difusão de O2 para a 

mitocôndria. Por apresentarem maior quantidade de mioglobina, as fibras I e IIA 

são ditas fibras vermelhas. As fibras IIB têm um menor aporte sanguíneo e baixa 
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concentração de mioglobina, por isso são ditas fibras brancas e têm um diâmetro 

maior. Por terem uma menor irrigação sanguínea, as fibras IIB dependem 

principalmente da glicólise anaeróbia para produzir ATP, causando acúmulo de 

H+. A acidose decorrente da anaerobiose leva à fadiga, e as fibras IIB são mais 

sujeitas à fadiga que as fibras I e IIA (Silverthorn, 2010). 

 

 

Figura 6: Resumo das características das fibras musculares. Retirado de (Silverthorn, 
2010) 

 

 Uma forma de identificar os diferentes tipos de fibras é pela reação 

histoquímica da miosina-ATPase que consiste na incubação com o nitrato de 

chumbo, onde o chumbo irá se ligar ao íon fosfato formando um precipitado. De 

acordo com a intensidade da cor marrom as fibras são identificadas. O 

reconhecimento do tipo de fibra varia de acordo com o pH da solução utilizada. 

Numa incubação com pH alcalino, a mais comumente utilizada, o pH básico 

inibe a ATPase apenas nas fibras lentas mas não nas rápidas, sendo certo que 

as fibras tipo I fiquem com uma coloração pálida e as fibras tipo II uma coloração 
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marrom escura. Enquanto que na incubação em pH ácido, também chamada de 

reação da ATPase reversa, o pH ácido inibe a ATPase apenas nas fibras rápidas 

e não nas lentas e como resultado as fibras tipo I têm uma coloração marrom 

escura e as fibras tipo II uma coloração pálida (Bancroft e Stevens, 1977; 

Sternberg, 1992). 

 

 

Figura 7: Fotomicrografia de corte histológico de miosina ATPase de camundongos 
mdx. Músculo gastrocnêmio de mdx com 6 semanas (A) e 12 semanas (B), músculo 
solear de mdx com 6 semanas (C) e 12 semanas (D), diafragma de mdx com 6 
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semanas (E) e 12 semanas (F).Coloração pela ATPase em pH 9,6. Fibras tipo I (cabeça 
de seta preta), fibras tipo II (cabeça de seta branca) (Salimena, 2008) 

1.1.3 Mecanismos da contração muscular 

 

 

 No processo de contração muscular não há qualquer alteração no 

comprimento dos filamentos finos e grossos, no entanto, há um encurtamento 

das bandas I e H  com a aproximação das linhas Z.  Após um sinal da placa 

motora, alguns fenômenos ocorrem. A despolarização do sarcolema causa 

liberação de Ca+2 das cisternas terminais por meio de canal de Ca+2 dependente 

de voltagem; ions cálcio difundem e se ligam à TnC induzindo mudança 

conformacional da tropomiosina e liberando o sítio de ligação da actina à 

miosina. ATP se liga à cabeça da miosina sendo clivado em ADP e Pi, porém 

tanto o ADP quanto o Pi permanecem ligados à miosina. A hidrólise do ATP 

fornece energia para a miosina se deslocar e se ligar a outro monômero de 

actina; a liberação do Pi permite que a cabeça da miosina gire movendo a actina 

com elas e após a liberação do ADP a miosina retorna ao seu estado inicial 

(Junqueira e Carneiro, 2008; Alberts et al., 2010; Silverthorn, 2010; Gartner, 

2011; Nelson e Cox, 2011). Em geral, a miosina em estado de repouso 

permanece ligada ao ADP, e após a despolarização é que a miosina já ligada à 

actina se contrai. Com a permanência do sinal, o ATP da origem a um novo ciclo 

(Silverthorn, 2010). 

 
 

1.1.4 Distrofina e a organização com as glicoproteínas 

 

 

A distrofina (Dp) é o produto do locus gênico Xp21 com 2,4 Mb e um 

cDNA de ~14 kb com 79 exons. O tamanho da proteína é tecido-específica 

devido a seus promotores, existindo portanto algumas isoformas. A distrofina 

com 427 kDa tem três isoformas que estão presentes no músculo esquelético, 

fibras de Purkinje e cérebro. As outras isoformas são: Dp 260 presente na retina, 
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Dp 140 expressa no cérebro e nos rins, Dp 116 expressa nas células de 

Schwann, Dp 71 que é expressa ubiquamente; Dp 40 presente unicamente no 

cérebro (Mcgreevy et al., 2015). 

A isoforma 427-kDa da distrofina é constituída por 4 regiões: 

1- Região N’-terminal que se liga à actina; 

2- Haste, composta por 4 dobradiças que confere flexibilidade essencial para 

a contração muscular. Na dobradiça 4 está presente o domínio WW, que 

é uma repetição dupla de triptofano que medeia interação proteica, e 24 

repetições tipo espectrina. Nas repetições de 11 a 15 na segunda região 

de ligação à actina estão resíduos de aminoácidos básicos que se ligam 

por atração eletrostática aos filamentos de actina conferindo característica 

ácida. As repetições 16 e 17 se ligam à enzima óxido nítrico sintase, e as 

repetições 20 a 23 se ligam aos microtúbulos. 

3- Região C’-terminal, que se liga à distrobrevina e sintrofina; 

4- Região rica em cisteína, que se liga a β-distroglicano. 

Esse amplo complexo de proteínas associadas à distrofina (Figura 8) 

chamado de complexo distrofina-glicoproteína conecta o citoesqueleto às 

proteínas da matriz extracelular como a laminina e a fibronectina, além de se 

ligar a transdutores de sinal (Mcgreevy et al., 2015). 

 As glicoproteínas do complexo são diversas e com múltiplas funções, a 

ausência ou o mau funcionamento pode causar fenótipos patológicos.  

 Sintrofinas e distrobrevinas: estão associadas e conectadas à região C’-

terminal da distrofina. A sintrofina tem como função modular canais iônicos e 

moléculas sinalizadoras, a sua ausência não está relacionada às miopatias. Já 

distrobrevina não tem uma função totalmente elucidada, mas está ausente em 

paciente com DMD e distrofia muscular tipo cintura e membros (LGMD) (Grisoni 

et al., 2002; Ervasti, 2007). 

 Sarcoglicana: é uma proteína transmembrana de passagem única 

composta por 4 subunidades, sendo elas: α, β, γ e δ. Sua função é fortalecer a 

interação da β-distroglicana (DG), com α-DG e a distrofina. Mutações em 
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qualquer subunidade causa perda de todo o complexo. A ausência da 

sarcoglicana já foi encontrada em diversos pacientes com LGMD (Ervasti, 2007). 

 Sarcospana: é a única proteína do complexo que contém 4 domínios 

transmembrana e está intimamente ligada às sarcoglicanas. Camundongos 

nocaute para a sarcospana aparentemente não apresentaram alteração de 

fenótipo (Lebakken et al., 2000). 

 Distroglicanas: α-distroglicana está presente na superfície celular e se liga 

à laminina da matriz extracelular e à β-distroglicana, β-DG é uma proteína 

integral que conecta α-DG à distrofina. Mutações que alteram a glicosilação da 

distroglicana foram encontradas em pacientes com DMD, distrofia muscular 

congênita tipo Fukuyama, LGMD tipo 2C, tipo D, E e F (Slaughter et al., 1992; 

Yamada et al., 2001; Ervasti, 2007). 

 

Embora a abundância da distrofina seja pequena, 0,01% a 0,001% do 

total proteico do músculo (Hoffman, 1989), ao fazer uma conexão contínua entre 

o citoesqueleto e a matriz extracelular ela desempenha um papel fundamental 

na estabilidade da membrana. A proteína distrofina garante que durante o 

estresse na membrana, associado à contração e tensão muscular não haja 

ruptura da membrana. Sua ausência leva a uma redução da regulação de 

proteínas associadas à distrofina, perda da interação com a matriz extracelular e 

desestabilização da estrutura do sarcolema causando mionecrose (Han et al., 

2011). 
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Figura 8: Representação esquemática da distrofina mostrando suas interações. (NT) 
região N’-terminal, (H1, H2, H3 e H4) dobradiças, (1 a 24) repetições tipo espectrina, 
(CR) região rica em cisteína, (CT) região C’-terminal, (DG) complexo distroglicano, 
(nNOS) óxido nítrico sintase neuronal, (Syn) sintrofina, (Dbr) distrobrevina. Adaptado de 
(Mcgreevy et al., 2015). 

 

A ausência da distrofina também ativa o sistema de remodelamento do 

citoesqueleto aumentando a presença de proteínas disponíveis para amenizar 

os danos causados (Ervasti, 2007). Diversas proteínas são ativadas, sendo elas: 

 β e γ-actina: são isoformas da α-actina produzidas em baixos níveis 

estando restritas à região dos costâmeros (Sonnemann et al., 2006). Há 

evidências em experimentos com mdx, do aumento de expressão duas e 10 

vezes respectivamente (Ervasti, 2007). 

 γ-filamina: é uma proteína de ligação à actina de forma a interagir com 

integrinas, receptores transmembrana e segundos mensageiros (Ervasti, 2007). 

 Plectina: provê força mecânica, agindo como elemento de ligação cruzada 

com o citoesqueleto. 

 Disbindina: uma proteína de ligação à α e β-distrobrevina no músculo e no 

cérebro, além de ter como função a regulação do tráfego de proteínas (Benson 

et al., 2001). 
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 Sincoilina: uma proteína músculo-específica presente mais precisamente 

na junção neuromuscular. Tem como função agir como um conector mecânico 

entre a linha Z e complexo distrofina-glicoproteínas (Newey et al., 2001). 

 Talina e vinculina: uma proteína de 270 KDa que tem como função ligar a 

vinculina à integrina e também a receptores da matriz extracelular (Rees et al., 

1990; Costa et al., 2002). 

Outra proteína que também é ativada no sistema de remodelamento é a 

utrofina. A utrofina (Figura 9) é uma proteína análoga à distrofina e tem esse 

nome por ser produzida ubiquamente, seu tamanho é ligeiramente menor que a 

distrofina, tendo um mRNA de 13 Kb, o que corresponde à um peso de 395 kDa 

(Perronnet e Vaillend, 2010). Sua estrutura é similar à distrofina, principalmente 

em relação às regiões C’ e N’- terminal que se liga a outras proteínas, inclusive 

proteínas DGC. Quanto a sua haste, ela também é composta por espectr inas, 

mas carece no segundo sítio de ligação à actina (Khurana e Davies, 2003). 

A utrofina é altamente expressa no músculo estriado esquelético, nas 

junções miotendinosas e nas cristas da junção neuromuscular (enquanto 

distrofina é encontrada na fosseta) das miofibras normais de adultos. Considera-

se que a utrofina participa na estabilização dos receptores de acetilcolina 

(Khurana e Davies, 2003; Perronnet e Vaillend, 2010). Nos músculos em 

desenvolvimento e fibras em regeneração, a utrofina está localizada ao longo de 

todo o sarcolema. Há evidências de que a expressão da utrofina precede a da 

distrofina no desenvolvimento das fibras, coincidentemente, a mionecrose nos 

músculos de mdx apenas inicia quando os níveis da utrofina diminuem, 

passando do nível neonatal para um nível adulto (Khurana e Davies, 2003). 

Assim como a distrofina, a utrofina também apresenta isoformas menores, 

variando apenas o promotor. As isoformas Up 140 e Up 71, homólogas às Dp 

140 e Dp 71, são encontradas no pulmão, músculo, rins, timo, fígado e cérebro; 

Up 113: está presente no cérebro, gânglio sensorial, testículo e rins; Up 90: 

testículos, baço e rins. 

 



33 
 

 

Figura 9: Representação esquemática da distrofina e da utrofina, evidenciando a 
diferença no tamanho das proteínas e a região dos promotores de cada isoforma. 
Retirado de (Perronnet e Vaillend, 2010). 

 
 

1.2 TIPOS DE MUTAÇÕES NO GENE Xp21 

 

 

Mutações no gene da distrofina causam algumas distrofias musculares. A 

distrofia muscular de Duchenne pode ser causada por inserção ou deleção de 

bases formando códons com um número diferente de três, gerando um códon de 

parada prematuro que altera o quadro de leitura do mRNA (Figura 10). Dessa 

forma produz uma proteína com alterações na estrutura ou função, resultando 

numa proteína truncada, ou previne que qualquer distrofina seja produzida - 

mutação do tipo frameshift. Já as mutações em que há troca de bases sem 

alterar as tríplices gera uma proteína anormal, porém com algumas funções 

mutação do tipo missense. Este último tipo de mutação no gene da distrofina 

causa a distrofia muscular de Becker (BMD) (Mcgreevy et al., 2015). 
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Figura 10: Representação dos diferentes tipos de mutações. (A) mutação frameshift 
que causa DMD; (B) mutação missense que causa BMD. Adaptado de 
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/frameshift e 
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/missense 

 
 

1.3 MODELO EXPERIMENTAL MURINO PARA DMD: CAMUNDONGO MDX 

 

 

O camundongo mdx foi descoberto em 1980 em uma colônia 

C57BL/10ScSn, com uma mutação pontual no exon 23 no gene da distrofina que 

ocasiona a troca da base C para T, gerando um codon de parada prematuro, e 

ausência na expressão da distrofina. Evidências como níveis elevados de 

creatina quinase e piruvato quinase no plasma e alterações histológicas foram 

http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/frameshift
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/missense
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encontrados de acordo com as características comprovadas em DMD (Bulfield et 

al., 1984; Mcgreevy et al., 2015). Os camundongos mdx apresentam após o 

desmame (3 semanas), mionecrose com aumento acentuado entre 4 e 6 

semanas de idade, seguido de regeneração que é maior por volta das 12 

semanas de idade. Tal fenômeno pode ser evidenciado por nucleações centrais 

nas fibras musculares, sendo sua única exceção o diafragma que apresenta um 

desgaste progressivo e consequente fibrose. Fenótipos mais severos como 

escoliose e falência cardíaca não ocorrem antes das 15 semanas de idade. 

Apesar da ausência da distrofina, a expectativa de vida dos camundongos é 

reduzida em apenas 25%, enquanto que em humanos é reduzida em 75% 

(Mcgreevy et al., 2015). Diversos modelos foram criados numa tentativa de 

assemelhar o fenótipo dos camundongos dos humanos e para isso foram 

criados alguns camundongos duplo-nocautes (dko). No entanto com essa 

mutação adicional torna-se difícil saber se o fenótipo apresentado é por causa 

da mutação na distrofina ou de outro gene. Camundongos dko têm uma 

expectativa de vida bem reduzida, além de serem difíceis de manipular 

(Mcgreevy et al., 2015). 

 
 

1.4 ATIVIDADE DAS PROTEASES 

 

 

Proteases são moléculas ubíquas com capacidade catalítica que regulam 

diversas funções fisiológicas essenciais, como digestão, regeneração, apoptose, 

ciclo celular, resposta imune e  manutenção do metabolismo. A função das 

proteases é estritamente controlada e qualquer alteração na regulação das 

enzimas causa síndromes metabólicas, tais como: doenças neurodegenerativas, 

câncer, doenças cardíacas e processos inflamatórios (Turk et al., 2012). De 

acordo com o domínio catalítico as proteases foram divididas em 5 grupos 

principais: serina, cisteína, metalo, treonina e aspártico. As serinas, cisteínas e 

metaloproteases são as mais abundantes em mamíferos, tendo entre 150 e 200 

membros identificados. Já as treoninas e as aspárticas são mais escassas, 
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tendo menos de 30 membros identificados para cada classe de proteases (Turk 

et al., 2012). As metaloproteases de matriz (MMP-2, MMP-9) requerem íons 

metálicos (Zn, Ca) para seu funcionamento (Amălinei et al., 2007). As calpaínas 

são cisteína proteases citosólicas que precisam de íons cálcio para sua ativação 

e são necessárias em diversos processos biológicos (Wanichawan et al., 2014). 

 

 

1.4.1 Enzima cálcio dependente tipo papaína: calpaína 

 

 

 As calpaínas (Figura 11) pertencem a uma família de proteases neutras 

citosólicas do tipo cisteína que necessitam de cálcio para sua ativação. Existem 

duas isoformas a µ-calpaína (calpaína1), e a m-calpaína (calpaína 2), sua 

designação é devida à concentração de cálcio necessária para serem ativadas, 

sendo de 3-50 µM e 400-800 µM de cálcio necessários para atingir metade da 

velocidade máxima das calpaínas µ e m respectivamente (Goll et al., 2003). 

Acredita-se que essa concentração elevada é uma forma de evitar a 

superexpressão das calpaínas, uma vez que a concentração basal de cálcio em 

um indivíduo saudável é de aproximadamente 10-7M (Campbell e Davies, 2012). 

As calpaínas são compostas por duas subunidades: a subunidade menor (28 

kDa) que é comum a ambas e uma subunidade maior 81.889 Da para µ-calpaína 

e 79.900 Da e da m-calpaína (Goll et al., 2003). Na subunidade maior está 

presente o sítio ativo tipo papaína e na região C-terminal está presente o 

domínio de ligação tipo cálcio calmodulina. A subunidade menor tem uma região 

N-terminal rica em glicina importante para interação com fosfolipídios e uma 

região C-terminal com domínio de ligação tipo cálcio calmodulina (Crawford et 

al., 1993; Campbell e Davies, 2012). As calpaínas são produzidas como 

zimogênio contendo uma âncora hélice inibitória, e sua retirada é responsável 

pela ativação da enzima que (Figura 11) pode ocorrer por diferentes 

mecanismos. As principais hipóteses são: 1- a calpaína é ativada por clivagem 

autocatalítica da âncora hélice liberando o núcleo proteolítico; 2- a ativação 

ocorre através da liberação da subunidade menor formando um homodímero; e 
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3- a ligação de Ca+2 à calpaína é responsável por liberar a âncora hélice por 

inteiro e após a dissociação do Ca+2,a âncora hélice retorna ao seu lugar 

inibindo a enzima (Campbell e Davies, 2012). 

 

Figura 11: Representação esquemática de como ocorre a ativação da calpaína. (A) 
clivagem da âncora hélice, (B) liberação da subunidade menor havendo a formação de 
um homodímero, (C) ativação reversível através da concentração de cálcio. Adaptado 
de: (Campbell e Davies, 2012). 

 

O sistema catalítico das calpaínas é finamente regulado por ação do seu 

inibidor, as calpastatinas. Estas por sua vez apresentam repetidos domínios 

inibitórios em sua estrutura primária, no entanto, sua estrutura terciária não foi 

elucidada (Averna et al., 2003). As calpastatinas apresentam quatro domínios 

inibitórios e por isso são capazes de inibir reversivelmente quatro calpaínas no 

sítio ativo, sendo, portanto inibidores competitivos (Averna et al., 2003). As 

calpastatinas também necessitam de Ca+2 para seu funcionamento, sendo a 

concentração requerida muito inferior à necessária para ativar as calpaínas. 

Como não há evidência de que a calpastatina se ligue diretamente ao cálcio, 

então o cálcio necessário para a interação calpastatina / calpaína deve surgir da 

calpaína (Goll et al., 2003). Aparentemente a calpastatina pode ser regulada 

pela atividade das proteínas quinase K (PKA) que induzem a formação de 
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agregados diminuindo a quantidade de calpastatina disponível para inibir a 

calpaína. O efeito reverso é regulado por proteínas fosfatases que liberam as 

calpastatinas de seus agregados (Averna et al., 2003). 

Algumas teorias tentam explicar porque indivíduos com DMD apresentam 

nível de cálcio elevado (Figura 12). Dentre as mais aceitas está a participação 

da distrofina como suporte estrutural para membrana, a sua ausência predispõe 

o sarcolema a fissuras e lesões facilitando ions Ca+2 entrar livremente (Alderton 

e Steinhardt, 2000). Outra explicação é que a distrofina se associa ao receptor 

de potencial transiente (TRP) estabilizando e regulando o canal iônico 

(Vandebrouck et al., 2007). Vários substratos (Quadro 1) incluindo proteínas do 

citoesqueleto, quinases e fosfatases parecem envolvidos na ativação das 

calpaínas (Goll et al., 2003). 

 

 Substratos Velocidade 

  

Desmina + 

Distrofina Não relatado 

Filamina + 

Miosina - 
Nebulina ++ 

Talina ++ 

Titina ++ 

Tropomiosina + 

Troponina I Não relatado 

Troponina T ++ 

Tubulina - - 
Vimentina + 

Vinculina ++ 

CaMK Não relatado 

PKC + 

Quadro1: Alguns dos substratos das calpaínas e a velocidade com que são 
degradados. (++) muito rápido, (+) rápido, (- -) muito devagar, (- ) devagar. Adaptado 
de: (Goll et al., 2003; Lebart e Benyamin, 2006)  
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Figura 12: Organização do complexo distrofina-glicoproteína na miofibrila, mostrando a 
ligação da região N-terminal à actina e a região C-terminal ao complexo distroglicano e 
sarcoglicano e também ao canal de cálcio através do receptor de potencial transiente 
(TRP). (http://www2.medizin.uni-greifswald.de/neuroscience_group/index.php?id=387) 

 

A perda da homeostasia de íons Ca+2 resulta na intensa ativação de 

enzimas Ca+2-dependentes como as calpaínas, que pela elevada capacidade 

proteolítica em diversos componentes do citoesqueleto (troponinas, 

tropomiosinas) parece influenciar no processo de mionecrose (Goll et al., 2003; 

Campbell e Davies, 2012). 

 

http://www2.medizin.uni-greifswald.de/neuroscience_group/index.php?id=387
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Figura 13: Esquema descrevendo a cascata de reações que ocorrem na ausência da 
distrofina. Adaptado de (Carlson, 1998). 
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1.4.2 Metaloproteases de matriz 

 

 

 MMPs de matriz formam uma família multigênica de enzimas zinco e 

cálcio dependentes que funcionam em um pH ótimo neutro. Inicialmente são 

produzidas como zimogênios e secretadas como proenzimas, sendo sua 

atividade controlada finamente por ativadores e inibidores (TIMP). As MMP-2 e 9 

são armazenadas com seus inibidores, TIMP-2 e TIMP-1 respectivamente, após 

serem secretados podem ser ativados na superfície celular por metaloprotease 

do tipo membrana tipo 1 (MT1-MMP) (Yang e Rosenberg, 2015). De acordo com 

seus substratos MMPs são divididas em diversos grupos, mas MMP-2 e MMP-9 

pertencem ao grupo das gelatinases, que têm como função clivar gelatina, 

elastina, fibronectina, proteoglicanos e colágeno (Amălinei et al., 2007). Ambas 

as proteases tem um domínio tipo fibronectina que serve de reconhecimento 

para os diversos tipos de colágeno e gelatina (Vu e Werb, 2000). A MMP-2 (72 

kDa) é ubíqua e produzida constitutivamente tendo como função degradar a 

matriz extracelular (MEC), de forma a regular proliferação, adesão e migração 

celular. A forma zimogênica da MMP-2, a pro-MMP-2 contém um propeptídeo 

inibitório que protege a região onde o Zn se liga. O complexo pro-MMP-2/TIMP-2 

se liga à MT1-MMP que cliva o pro-peptídeo inibitório liberando a forma ativa da 

enzima, que nesse caso tem 62 kDa (Chintala et al., 1999). MMP-9 encontra-se 

elevada em músculos com injúria e falência cardíaca. Sua função é degradar 

colágeno tipo I, laminina e proteoglicanos, e por clivar β-distroglicanos e nNOS 

em ambiente ácido. A MMP-9 é inativada pela TIMP-1; também é secretada 

como proenzima mas apresenta diversas formas de ativação, sendo uma delas 

pela remoção do propeptídeo e a outra forma é pela plasmina, um produto da 

ação da uroquinase (Carmeliet et al., 1997; Collen, 1999; O'sullivan et al., 2014). 

O aumento de MMP-9 parece relacionado com as distrofinopatias por elevar 

fibrose e bloquear a regeneração pela redução dos níveis de seu inibidor 

(Chintala et al., 1999; Li et al., 2009) 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

 

Determinar a atividade enzimática das proteases calpaína e 

metaloprotease no músculo esquelético de camundongos mdx nas fases da 

doença com predomínio de mionecrose e regeneração. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Determinar a atividade da protease citosólica calpaína nos músculos 

gastrocnêmio, braquial, diafragma, solear e EDL de camundongos mdx, 

comparando com controle não distrófico. 

 Determinar a atividade das metaloproteases MMP-2 e MMP-9 nos 

músculos gastrocnêmio, braquial, diafragma, solear e EDL de camundongos 

mdx, comparando com controle não distrófico. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 MODELO EXPERIMENTAL 

 

 

Foram utilizados camundongos machos das linhagens isogênicas 

C57BL10 como controle não distrófico e camundongos mdx nas idades de 4 e 

12 semanas mantidos em condições adequadas no Biotério de Patologia Celular 

do Instituto de Biologia da UFF. Os animais foram mantidos em ambiente 

refrigerado (20C) e aclimatado com ciclo de iluminação 12:12 horas recebendo 

ração Nuvital (Paraná, Brasil) ad libitum. Todos os experimentos foram 

realizados seguindo as normas do COBEA e o projeto aprovado pelo comitê de 

ética CEUA 00174/09. Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical 

e os músculos esqueléticos (braquial, solear, gastrocnêmio, diafragma, EDL) 

dissecados e estocados em criotubos contendo 1ml de tampão fosfato PBS 1X 

no freezer a -15ºC (Croall et al., 2002). 

 

 

3.2 PROCESSAMENTO DO MATERIAL 
 

 

Cada tipo de músculo esquelético (braquial, solear, gastrocnêmio, 

diafragma, EDL) foi macerado em tampão de lise apropriado para cada enzima, 

numa relação peso/volume de tampão de 5 a 10X, e em banho de gelo com 

macerador de tecidos (Qiagen, USA). A suspensão foi centrifugada a 15.000xg 

por 10 minutos a 4ºC e o sobrenadante recuperado e estocado em múltiplas 

alíquotas a -15ºC. A dosagem de proteína foi realizada pelo método de Lowry 

(Lowry et al., 1951) sendo carregado 40µg de proteína por poço no gel de 

poliacrilamida. Posteriormente é realizado a densitomentria das bandas pelo 

densiômetro (LPix-Loccus) 
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3.3 ZIMOGRAFIA 

 

 

A zimografia é um ensaio para a detecção de atividade enzimática que 

consiste em um gel de poliacrilamida contendo o substrato necessário à enzima 

a ser analisada, podendo ser gelatina ou caseína (Leber e Balkwill, 1997). Na 

corrida de zimografia é aplicada corrente numa voltagem e amperagem 

predefinidas permitindo a separação das enzimas pelo peso molecular num 

tempo de corrida que dura em média 120 minutos (Vandooren et al., 2013). O 

gel é colocado em tampão de incubação para ativar as enzimas necessárias, a 

atividade proteolítica é detectada por bandas não coradas em fundo azul (Figura 

15).  
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Figura 14: Esquema mostrando as etapas da corrida de zimografia. Adaptado de 
(Vandooren et al., 2013) 
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3.3.1 Zimografia das calpaínas 

 

 

A zimografia foi realizada conforme descrito por (Elce, 2000). Os géis de 

separação de poliacrilamida 10% foram feitos com caseína (10mg/ml) (Sigma, 

St. Louis, Mo. EUA), e os géis de entrada foram de poliacrilamida a 5% sem o 

substrato. A eletroforese foi realizada com a concentração de 40g de proteína 

para cada uma das amostras aplicadas nos géis a 125 Volts por um tempo 

médio de 120 minutos (Power Pac 200 – Bio-Rad, EUA). Em seguida, os géis 

foram lavados duas vezes por 30 minutos no tampão de incubação (50mM Tris-

HCl pH 7,0, 5mM CaCl2 e 10mM de 2-ME) à temperatura ambiente e incubados 

a 25ºC por 18 horas no tampão de incubação. Os géis foram corados (30% 

metanol, 10% ácido acético e 0,5% Coomassie Brilliant Blue R-250) e depois 

descorados com a mesma solução sem o corante e depois plastificados. 

 
 

3.3.2 Zimografia das metaloproteases (MMP) 

 

 

A zimografia foi executada como previamente descrito por (Heussen e 

Dowdle, 1980). Os géis de separação de poliacrilamida 7,5% foram impregnados 

com gelatina tipo A (2mg/ml) de pele suina (Sigma, St. Louis, Mo. EUA), e os 

géis de entrada foram de poliacrilamida 4%. A eletroforese foi realizada com a 

concentração de 40g de proteína para cada uma das amostras aplicadas nos 

géis a 97 Volts por um tempo médio de 120 minutos (Power Pac 200 – Bio-Rad, 

EUA). Em seguida, os géis foram lavados duas vezes por 30 minutos em tampão 

de renaturação 2,5% Triton X-100 à temperatura ambiente e incubados por 24 

horas em tampão de desenvolvimento (10mM Tris-HCL, 5mM CaCl2, 1M ZnCl2) 

pH 7,5 a 37ºC. Os géis foram corados (30% metanol, 10% ácido acético e 0,5% 

Coomassie Brilliant Blue R-250) e depois descorados com a mesma solução 

sem o corante. As MMP são secretadas de forma latente e requer clivagem do 

NH2 terminal para se tornarem ativas. A exposição de proenzimas dos extratos 
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de tecidos ao SDS durante a eletroforese leva à ativação sem clivagem 

proteolítica (Talhouk et al., 1992). 

 
 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os dados foram analisados utilizando-se o one-way ANOVA, teste de 

Kruskal Wallis comparação de Dunn’s, no programa estatístico GraphPad Prism 

5.01. Foi utilizado um nível de significância de 5% (α= 0,005). 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 ZIMOGRAFIA DAS CALPAÍNAS 

 

4.1.1 Zimografia da calpaína no músculo gastrocnêmio 

 

 

Na zimografia realizada conforme descrito por (Elce, 2000), os géis de 

separação de poliacrilamida contendo caseína (10mg/ml) (Sigma, St. Louis, 

Mo. EUA), e os géis de entrada com poliacrilamida a 5% sem o substrato foi 

aplicada 40g de proteína para cada uma das amostras. 

 

 

Figura 15: Zimograma mostrando a atividade das calpaínas no músculo gastrocnêmio. 
(A) imagem mostra presença apenas da µ-calpaína no controle e no mdx de 4 semanas. 
(B) mostra presença apenas da µ-calpaína no controle, e presença de ambas calpaínas 

no mdx de 12 semanas. 
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Figura 16: Calpaínas no músculo gastrocnêmio. Em (A) calpaína total no músculo 
gastrocnêmio de 4 e 12 semanas de idade. (B) atividade µ-calpaína e da m-calpaína no 
músculo gastrocnêmio de C57 e mdx de 4 semanas. (C). atividade da µ-calpaína e da 
m-calpaína no músculo gastrocnêmio de C57 e mdx de 12 semanas. Coluna branca- 
C57, Coluna preta-mdx. C57 4S n=13, mdx 4S n= 9, C57 12S n=9, mdx 12S n=17. 
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 Na figura 16A observa-se significância estatística entre o grupo controle 

C57 e mdx tanto para 4 semanas (p=0,001) quanto para 12 semanas (p<0,001), 

não foi encontrada significância entre os controle e nem entre os mdx. Foi 

observada diferença significativa (Figura 16B; p<0,001) entre o controle C57 e o 

mdx de 4 semanas para as isoformas µ-calpaína e m-calpaína (p=0,01). 

Também foi observada diferença significativa (Figura 16 C; p<0,001) entre o C57 

e o mdx para as isoformas µ-calpaína e também m-calpaína. 

 

 

4.1.2 Zimografia da calpaína no músculo braquial  

 

 

 

 

Figura 17: Zimograma da atividade das calpaínas no músculo braquial em (A) imagem 
mostra presença apenas da µ-calpaína no controle e no mdx de 4 semanas. (B) 
presença apenas da µ-calpaína em ambos controle e mdx de 12 semanas. 
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Figura 18: Gráfico da atividade da calpaína no músculo braquial de 4 e 12 semanas. 
Coluna branca C57 e coluna preta mdx. C57 4S n=9, mdx 4S n=10, C57 12S n=12, mdx 
12S n=11. 

 

 

Não foi observado diferença significativa na atividade das calpainas no 

músculo braquial entre C57 e mdx com 4 semanas. Contudo foi observado 

diferença entre C57 e mdx com 12 semanas (p=0,001), e também entre os 

controles C57 de 4 semanas e C57 de 12 semanas (p=0,01), e entre mdx de 4 e 

mdx 12 semanas (p=0,0293). Curiosamente nos experimentos com o músculo 

braquial só foi evidenciado uma única banda, não sendo possível identificar com 

precisão qual era a isoforma da calpaína. 
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4.2 ZIMOGRAFIA DAS METALOPROTEASES 

 

 

A zimografia foi executada como previamente descrito por (Heussen e 

Dowdle, 1980), com gel de separação de poliacrilamida 7,5% impregnado com 

gelatina tipo A (2mg/ml) de pele suina (Sigma, St. Louis, Mo. EUA), e gel de 

entrada com poliacrilamida 4%. 
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4.2.1 Zimografia das metaloproteases no músculo gastrocnêmio 

 

Figura 19: Zimograma mostrando as atividades das metaloproteases no músculo 
gastrocnêmio de camundongos. Em (A) gastrocnêmio de 4 semanas e em (B) 
gastrocnêmio de 12 semanas. Na imagem de ambas as idades é possível observar a 
presença de MMP-9 (90 KDa) apenas no grupo mdx e de MMP-2 (72 KDa) nos dois 

grupos. 

 

Na zimografia do músculo gastrocnêmio de camundongos com 4 

semanas (Figura 20A) não foi encontrado diferença significativa entre os grupos 

C57 e mdx para pro-MMP-2 (P=0,433). Não foi observado qualquer atividade de 

MMP-9 no grupo controle, sendo evidente apenas no grupo mdx (p<0,001). 
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Figura 20: Atividade da MMP no músculo gastrocnêmio. Em (A) atividade de Pró-MMP-
2 e MMP-9 com 4 semanas de idade, em (B) atividade de Pró-MMP-2 e MMP-9 com 12 
semanas de idade. Em (C) análise comparativa da atividade da MMP-2 ativa de 
camundongos C57 e mdx de 4 e 12W, e em (D) razão da MMP-9/MMP-2 mostrando os 
níveis de inflamação. Barra branca: C57 e barra preta mdx. C57 4S n=16, mdx 4S n=19, 
C57 12S n=12, mdx 12S n=17. 

 

 

Foi observada diferença estatística entre os controles e o mdx para pró-

MMP-2 (Figura 20B; p<0,001) porém a atividade de MMP-9 só foi encontrada no 

grupo mdx (p<0,001). No gráfico (Figura 20C) comparando a atividade da MMP-

2 ativa, não mostra a presença da MMP-2 ativa nos controle com 4 e 12 

semanas de idade. Somente foi observado significância entre C57 e mdx com 4 

semanas (p<0,001) e também entre C57 e mdx com 12 semanas (p<0,001). Não 

foi observado diferença significativa entre mdx de 4 semanas e mdx de 12 

semanas (p=0,1745). A figura 20D mostra a razão MMP-9/MMP-2, indicando 

uma diferença significativa (p<0,001) ao comparar o grupo controle com o mdx. 
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Os camundongos C57 controle não distróficos, não apresentaram qualquer 

atividade de MMP-9. Não houve diferença significativa (p=0,4824) entre os 

grupos de mdx. Isto indica a presença de uma atividade inflamatória e/ou 

remodelamento ativa e persistente em ambas idades. No camundongo mdx no 

pico da mionecrose (4 semanas) a atividade da MMP-9 mostrou uma média de 

atividade (1,481) ligeiramente maior que no mdx com 12 semanas (1,284). 

 
 

4.2.2 Zimografia das metaloproteases no músculo braquial 

 

 

 Nos zimogramas podem-se evidenciar as bandas características da 

atividade MMP no músculo braquial. 

s  pode- se evi denci ar  s    
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Figura 21: Zimograma do músculo braquial de 4 semanas (A) e 12 semanas (B), 
mostrando a presença de MMP-9 (90 KDa) apenas nos grupos mdx e MMP-2 (72 KDa) 
em ambos os grupos. Em (B) zimografia apenas de mdx. 
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Figura 22: Atividade da MMP no músculo braquial Em (A) atividade de Pró-MMP-2 e 
MMP-9 com 4 semanas de idade, em (B) atividade de Pró-MMP-2 e MMP-9 com 12 
semanas de idade. Em (C) análise comparativa da atividade da MMP-2 ativa de 
camundongos C57 e mdx de 4 e 12W, e em (D) razão da MMP-9/MMP-2 mostrando os 
níveis de inflamação. Barra branca: C57 e barra preta mdx. C57 4S n=17, mdx 4S n=12, 
C57 12S n=23, mdx 12S n=20. 

 

 

Foi observada (Figura 22A) diferença significativa na atividade das MMPs 

entre o grupo controle C57 e mdx para pro-MMP-2 (P=0,0216), e entre os 

grupos C57 e mdx para MMP-9 (P<0,001). Foi observada (Figura 22B) diferença 

entre o grupo controle e o mdx para pró-MMP-2 (p<0,0001) e também para 

MMP-9 (P<0,0001). Na análise comparativa da atividade da MMP-2 ativa (Figura 

22C), não houve significância estatística entre C57 e mdx de 4 semanas 

(p=0,1598). Contudo foi observado significância entre os controles de 4semanas 

e 12semanas (p=0,001) visto que não foi detectado qualquer atividade de MMP-
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2 ativa nos controles de 12 semanas, também teve entre os grupos mdx de 4 

semanas e 12 semanas (p=0,006), e entre o controle de 12 semanas e o mdx 12 

semanas (p<0,0001). Na análise da razão MMP-9/MMP-2 (figura 22D) há 

significância (p<0,0001), entre o grupo controle de 4 semanas e o mdx de 4 

semanas bem como o controle de 12 semanas e o mdx de 12 semanas, uma 

vez que não foi detectado atividade de MMP-9 no grupo controle. Não foi 

encontrada diferença significativa na análise entre os grupos controle nem entre 

os grupo mdx (p=0,1704). 
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4.2.3 Zimografia das metaloproteases no músculo diafragma 

 
 

 Nos zimogramas podem-se evidenciar as bandas características da 

atividade MMP no músculo diafragma. 

 
 
s 

 

 

Figura 23: Zimograma do diafragma. Em (A) zimografia de 4 semanas mostrando a 
presença de MMP-9 (90 KDa) e de MMP-2 (72 KDa), imagem mostrando apenas o 
grupo mdx. Em (B) zimografia de 12 semanas mostrando a presença apenas de MMP-2 
(72 KDa) no grupo controle e no grupo mdx.  
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Figura 24: Atividade das MMP no diafragma. Em (A) atividade de Pró-MMP-2 e MMP-9 
com 4 semanas de idade, em (B) atividade de Pró-MMP-2 e MMP-9 com 12 semanas 
de idade. Em (C) análise comparativa da atividade da MMP-2 ativa de camundongos 
C57 e mdx de 4 e 12 semanas, e em (D) razão da MMP-9/MMP-2 mostrando os níveis 
de inflamação. Barra branca: C57 e barra preta mdx. C57 4S n=19, mdx 4S n=15, C57 
12S n=30, mdx 12S n=29. 

 

A análise estatística mostrou (Figura 24A) diferença significativa 

(p=0,0279) entre o grupo controle C57 e o mdx para pro-MMP-2, e entre o grupo 

C57 e o mdx para MMP-9 (p<0,001). A isoforma MMP-9 somente foi encontrada 

no mdx. Foi observada diferença estatística (Figura 24B; p<0,001) para pro-

MMP-2 entre o grupo controle C57 e o mdx; e também para MMP-9 entre os 

camundongos controle C57 e mdx (p<0,0001). Não foi encontrado qualquer 

atividade de MMP-2 ativa nos controles (Figura 24C) sendo, porém observado 

diferença significativa (p<0,001) entre C57 e mdx com 4 semanas e também 

com 12 semanas. Não houve diferença significativa (p=0,4249) entre o mdx com 
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4 semanas e mdx com 12 semanas.. Comparação entre o grupo C57 e mdx com 

4 semanas (Figura 24D; p<0,0001) e 12 semanas (p<0,001) de idade mostrou 

diferença significativa, porque camundongos controle C57 não distrófico não 

apresentam atividade MMP-9. 

 
 

4.2.4 Zimografia das metaloproteases no músculo solear 

 

 

Nos zimogramas podem-se evidenciar as bandas características da 

atividade MMP no músculo solear. 

 

 

Figura 25: Zimograma do músculo solear. Em (A) zimografia dos controles de 4 e 12 
semanas mostrando a presença apenas de Pró-MMP-2 (72 KDa). Em (B) zimografia de 
mdx de 4 e 12 semanas mostrando a presença de MMP-9 (90 KDa), de Pró-MMP-2 (72 
KDa) e de MMP-2 ativa (66 KDa). 
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Figura 26: Atividade da MMP no músculo solear. Em (A) atividade de Pró-MMP-2 e 
MMP-9 com 4 semanas de idade, em (B) atividade de Pró-MMP-2 e MMP-9 com 12 
semanas de idade. Em (C) análise comparativa da atividade da MMP-2 ativa de 
camundongos C57 e mdx de 4 e 12 semanas, e em (D) razão da MMP-9/MMP-2 
mostrando os níveis de inflamação. Barra branca: C57 e barra preta mdx. . C57 4S 
n=20, mdx 4S n=35, C57 12S n=20, mdx 12S n=25. 

 

 

Foi observada diferença estatística (Figura 26A; p<0,001) entre o grupo 

controle não distrófico C57 e o mdx para pro-MMP-2 e para MMP-9 (p<0,001). 

Também foi observada diferença estatística (Figura 26B) para pró-MMP-2 

(p<0,0001) e MMP-9 (p<0,001) ao compararmos os grupos C57 e mdx. Não foi 

detectado qualquer atividade de MMP-2 ativa nos controles (Figura 26C), 

havendo diferença estatística entre C57 e mdx com 4 e também com 12 

semanas (p<0,0001), mas não entre os grupos mdx com 4 e mdx 12 semanas 

(0,1903). Foi observada diferença (Figura 26D; p<0,0001) entre o grupo C57 e 
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mdx tanto para 4 semanas quanto para 12 semanas de idade; e também houve 

significância entre o grupo mdx de 4 e 12 semanas (p<0,0001). MMP-9 não foi 

encontrada no grupo C57. 

4.2.5 Zimografia das metaloproteases no músculo EDL 

 

 

Nos zimogramas podem-se evidenciar as bandas características da 

atividade MMP no músculo EDL. 

 

 

Figura 27: Zimograma do músculo EDL. Em (A) zimografia dos controles de 4 e 12 
semanas mostrando a presença apenas de Pró-MMP-2 (72 KDa). Em (B) zimografia de 
mdx de 4 e 12 semanas mostrando a presença de MMP-9 (90 KDa), de Pró-MMP-2 (72 
KDa) e de MMP-2 ativa (66 KDa), nessa figura é evidente no mdx de 4 semanas ter 
uma atividade de MMP-9 maior que o de 12 semanas, enquanto que o de 12 semanas 
tem uma atividade de MMP-2 maior que o de 4 semanas. 
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Figura 28: Atividade da MMP no músculo EDL. Em (A) atividade de MMP-2 e MMP-9 
com 4 semanas de idade, em (B) atividade de MMP-2 e MMP-9 com 12 semanas de 
idade. Em (C) análise comparativa da atividade da MMP-2 total de camundongos C57 e 
mdx de 4 e 12 semanas, e em (D) razão da MMP-9/MMP-2 mostrando os níveis de 
inflamação. Barra branca: C57 e barra preta mdx. C57 4S n=25, mdx 4S n=30, C57 12S 
n=20, mdx 12S n=25. 

 

Foi observado diferença estatística entre o grupo controle C57 e o mdx 

em relação à atividade da MMP-2 (Figura 28A; p=0,0039), mas teve para MMP-9 

(p<0,0001). Foi observada diferença estatística (Figura 28B) entre o grupo 

controle C57 e o mdx em relação à atividade da MMP-2 (p<0,001) e MMP-9 

(p<0,0001). Não foi detectado qualquer atividade de MMP-2 ativa (Figura 28C) 

nos controles, havendo significância estatística entre o grupo C57 e mdx com 4 

(p<0,0001) e 12 semanas (p<0,0001). Também foi observada diferença entre os 

camundongos mdx com 4 e 12 semanas para MMP-2 (p<0,001). Já na figura 

28D pode-se observar significância entre o grupo C57 e mdx tanto para 4 

semanas (p<0,0001) quanto para 12 semanas (p<0,001) porque a atividade da 

MMP-9 não foi encontrada no grupo C57, e também houve significância entre o 

grupo mdx de 4 e 12 semanas (p<0,0001). 
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4.3 RESUMO DOS RESULTADOS 

 

 

As tabelas abaixo mostram o resumo dos resultados da análise das 

atividades das proteases, indicando aumento da atividade das calpaínas no mdx 

e das MMPs somente no camundongo mdx. 

 

  Calpaína 

Músculo 4S 12S 

Gastrocnêmio 11,2 5,4 

Braquial 0,937* 1,75 
Tabela 1: Aumento em vezes da atividade de calpaína. Razão mdx/C57. * C57 
apresentou atividade mais elevada que o mdx. 

 

  Pró-MMP-2 MMP-9 

Músculo 4S 12S 4/12S 

Gastrocnêmio 1,24 2 1,2 

Braquial 1,62 2,8 0,836** 

Diafragma 1,4 2,8 2,34 

Solear 1,64 2,2 1,62 

EDL 0,929* 1,4 2,14 
Tabela 2: Aumento em vezes da atividade de MMP. Razão mdx/C57 para pró-MMP-2. * 
Controle apresentou valores mais altos. A razão da MMP-9 foi determinada entre as 
fases de intensa mionecrose (4S) e regeneração (12S). ** O mdx com 12S apresentou 
atividade maior que com 4S 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A distrofina é um componente estrutural do citoesqueleto que tem como 

função conectar o meio intracelular com componentes da matriz extracelular.  Ao 

prover estabilidade mecânica durante a contração, a ausência da proteina 

distrofina acarreta instabilidade do sarcolema aumentando o influxo de íons Ca+2 

que ativa as calpaínas determinando uma progressiva degeneração muscular 

(Spencer et al., 2001). De acordo com os dados apresentados, é possível 

afirmar que a isoforma µ-calpaína apresentou uma média de atividade pouco 

maior que a isoforma m no grupo mdx, enquanto a isoforma m-calpaína não foi 

detectada no músculo esquelético de camundongos C57 não distróficos. Isto 

pode ser em parte decorrente da quantidade elevada (800 µM) de Ca+2 

necessária para ativar a m-calpaína. Como relatado por (Campbell e Davies, 

2012) essa quantidade supramolar seria uma forma de impedir uma 

superativação da m-calpaína e evitar o processo de mionecrose, uma vez que as 

calpaínas têm como principal substrato proteínas do citoesqueleto. De fato, foi 

possível observar que mdx com 12 semanas na idade com predominância de 

remodelagem tecidual, a atividade da calpaína total foi mais elevada do que no 

mdx com 4 semanas, fase com predominânica de mionecrose. Este dado pode 

ser explicado pelo o fato das calpaínas serem essenciais para o processo de 

remodelamento, adesão e motilidade celular (Lebart e Benyamin, 2006), o que 

explica a presença, em níveis inferiores (11,2 vezes menor em 4 semanas e 5,4 

vezes menor em doze semanas), também nos controles. Com 12 semanas de 

idade a atividade da calpaína no músculo gastrocnêmio do controle não 

distrófico C57 apresentou uma média de atividade 2,5 vezes maior que o 

controle de 4 semanas. Em contraste camundongo mdx com 12 semanas 

apresentou uma média de atividade 1,2 vezes maior que o de 4 semanas. Isto 

pode ser em parte explicado pelo fato desse músculo ser maior com 12 

semanas, requerendo uma maior mobilização de Ca+2 para sua função. 

Como parte do processo de remodelamento, está a eliminação de 

miofibrilas danificadas antes do processo de reparo e crescimento para 

formação de miotubos. Para que este processo ocorra é necessário o 
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desmembramento de agregados de integrina e também de espectrina, além de 

liberação pelas calpainas, das proteínas do sarcômero miosina, actina, titina, 

nebulina e desmina (Goll et al., 2003; Lebart e Benyamin, 2006). A inibição da 

calpaína reduz significativamente a migração celular e a formação de complexos 

de adesão (Dourdin et al., 2001). No entanto, (Spencer et al., 2001) a 

superexpressão de calpastatina, o único inibidor das calpaínas, reduz a 

mionecrose e a morte celular em camundongos mdx, evidenciado pela ausência 

de miofibras regenerativas. Em contraste, (Lebart e Benyamin, 2006) a 

superexpressão de calpastatina parece reduzir em 30% a atrofia muscular. 

Esses dados sugerem que a inibição da calpaína afeta negativamente a adesão 

e migração celular, demonstrando que as calpaínas são essenciais pra o 

remodelamento do citoesqueleto. Porém, calpaína em elevados níveis pode 

afetar o metabolismo basal da célula exercendo um efeito citotóxico. Neste 

contexto, a superexpressão da calpastatina reduz a atividade das calpaínas ao 

nível basal (Spencer et al., 2001). 

As MMP’s são produzidas em condições fisiológicas de modo constitutivo 

e também em processos patológicos, evidenciando sua importância no processo 

de reparo tecidual e também na liberação de fatores de crescimento (Li et al., 

2009). Dentre os diversos grupos de MMP, as proteases MMP-2 e MMP-9 são 

gelatinases com especificidade para clivagem de colágeno, elastina, gelatina, e 

fibronectina. MMP-2 produzida de forma constitutiva pelas células do endotélio 

vascular e do músculo liso têm um papel fundamental na angiogênese, no 

reparo tecidual (Miyazaki et al., 2011) na miogênese e regeneração muscular. 

Aumento na atividade da MMP-9 está relacionada à diversas patologias como 

asma, artrite reumática esclerose e câncer (Chintala et al., 1999). A expressão 

de MMP-9 pode ser induzida por diversos fatores de crescimento, mas sua 

liberação é realizada por neutrófilos que rapidamente invadem o músculo 

lesionado (Miyazaki et al., 2011).  

Todos os músculos de camundongos mdx com 4 semanas (Figuras 20A, 

22A, 24A e 26A) apresentaram atividade mais elevada da pró-MMP-2 que os 

camundongos controle não distrófico. O mesmo foi observado com a pró-MMP-2 

no mdx com 12 semanas que apresentou valores mais elevados que os 
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controles para todos os músculos. De modo geral, o camundongo mdx com 12 

semanas apresentou maior atividade de pró-MMP-2 que o de 4 semanas, 

indicando uma maior atividade de remodelamento tecidual nessa idade. A única 

exceção foi o músculo diafragma, que apresentou um valor menor com 12 

semanas do que com 4. Este dado pode ser interpretado pelo fato do diafragma 

ser o único músculo que apresenta degeneração progressiva e regeneração 

ineficaz resultando em perda de miofibras e eventual troca dos miócitos por um 

tecido fibrótico. Isto determina redução de força do diafragma em 40-54% em 

camundongos com 4-6 meses de idade e em 52-69% em camundongos com 24 

meses de idade (Kim et al., 2013). Esses dados sugerem que o mdx tem uma 

necessidade muito maior de produzir MMP-2 que os controles (Li et al., 2009), 

indicando que as MMP’s são necessárias para o reparo tecidual. Curiosamente, 

a forma ativa da MMP-2 não foi encontrada nos camundongos controle com 4 e 

12 semanas de idade para todos os músculos, tendo como única exceção o 

controle de 4 semanas do músculo braquial, que além de estar presente, 

também mostrou atividade mais elevada que o mdx. Essa peculiaridade pode 

ser explicada pelo fato de o camundongo saudável esticar as patas dianteira 

para alcançar o alimento e também pela facilidade que têm de se pendurar na 

gaiola. O fato de não ser encontrado a forma ativa da MMP-2 nos camundongos 

controle que expressam distrofina indica que o metabolismo muscular não está 

alterado e nem suscetível à rupturas do sarcolema. 

O aumento na atividade MMP-9 foi observado apenas nos camundongos 

mdx com 4 s e 12s, nos músculos gastrocnêmio, braquial, diafragma, solear e 

EDL possivelmente devido à intensa injúria tecidual que atrai neutrófilos para o 

local da lesão (Miyazaki et al., 2011). MMP-9 tem como alvo de clivagem α e β-

distroglicanas, nNOS e laminina, o que causa ruptura entre o miócito e matriz 

extracelular determinando o fenótipo da distrofinopatia e reduzindo o processo 

de regeneração. Como descrito por (Li et al., 2009) a inibição de MMP-9 reduz 

drasticamente a deterioração muscular, inflamação, necrose e fibrose 

melhorando a estrutura do músculo esquelético o que demonstra sua natureza 

pró-inflamatória. Uma das explicações para a atividade aumentada de MMP-2 e -

9 é que o diafragma apresenta progressiva degeneração e regeneração ineficaz. 

A perda da regulação da vasodilatação e vasoconstricção devido à ausência de 
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distrofina que regula a nNOS causa hipóxia, acidifica o pH sanguineo e 

determina alteração metabólica (Kim et al., 2013; Moorwood e Barton, 2014). A 

hipóxia estimula a produção de HIF-1, um fator de transcrição que é induzido por 

hipóxia que ativa genes pro-angiogênicos e a transcrição de diversas proteínas, 

inclusive de MMP’s (Choi et al., 2011; Wan et al., 2011). Alguns estudos relatam 

uma possível relação entre calpaína e MMP’s, principalmente a MMP-2 

(Letavernier et al., 2012). O NF-κB é um fator de transcrição ubíquo rapidamente 

ativado em resposta à estimulos proinflamatórios como endotoxina LPS, fator de 

necrose tumoral, exposição à luz ultravioleta e interleucinas (Karin e Delhase, 

2000; Schölzke et al., 2003), e está envolvido na regulação de processos 

biológicos como inflamação, resposta imune, crescimento celular e apoptose 

(Philip et al., 2004). Quando inativado está presente no citosol ligado a seu 

inibidor IκBα formando o complexo NF-κB-IκBα, mas mediante a estímulos, o 

NF-κB é translocado para o núcleo. Para que isso ocorra o inibidor IκBα é 

fosforilado e sofre degradação por ubiquitinação (Karin e Delhase, 2000) e o NF-

κB livre transloca para o núcleo e se liga ao DNA na região HGGARCYYCC, 

onde H é A, C ou T, R é A ou G e Y é C ou T (Baldwin Jr, 1996). O promotor da 

MT1-MMP é TTCTGGAGCTTCC, ou seja, a NF-κB é responsável por regular a 

transcrição de MT1-MMP (Han et al., 2001). Recentemente foi relatado que as 

calpaínas parecem ter como substrato IκBα (Schölzke et al., 2003; Demarchi et 

al., 2005; Letavernier et al., 2012), sendo degradado rapidamente. Ao que tudo 

indica as calpaínas podem ativar a MMP-2 através da ativação do NF-κB e 

consequente expressão de MT1-MMP que é responsável por transformar o 

zimogênio na forma ativa principlamente de MMP-2 (Philip et al., 2004). De fato 

os nossos resultados mostram que no músculo gastrocnêmio do camundongo 

mdx com 12 semanas onde houve uma atividade de calpaína maior que no mdx 

com 4 semanas, que também apresentou maior atividade de MMP-2 ativa no 

mdx. Este padrão também foi observado no músculo braquial.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

• Atividade das CAPN também foi detectada nos camundongos C57, 

indicando sua importância na manutenção do citoesqueleto. 

• Camundongo mdx apresentou atividade de CAPN mais elevada, 

indicando que a ausência de distrofina influencia na ativação dessas 

proteases. 

• Camundongo mdx apresentou atividade mais elevada da pró-MMP2 que o 

controle. 

• MMP2 ativa foi encontrada quase que exclusivamente no mdx, indicando 

um alto processo de remodelamento em relação ao controle.  

• Não foi encontrada diferença entre mdx de 4S e 12S na atividade de 

MMP-2 e MMP-9. 

• MMP-9 foi detectada somente no camundongo mdx, indicando um alto 

processo inflamatório na lesão. 
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7 ANEXO 
 

 

7.1 Tampão de lise 

7.1.1 Tampão de lise para calpaína 

 

50 mM HEPES, pH 7.6, 150 mM NaCl, 10% (v/v) glicerol, 0.1% (v/v) Triton 

X-100, 5 mM EDTA, 10 mM2-ME, 100 μM PMSF e 10 μg/mL de Leupeptina um 

inibidor de serina proteases (Elce, 2000). 

7.1.2 Tampão de lise para MMP  

 

 100 mM Tris-HCl, pH 7,6, 200 mM NaCl, 100mM CaCl2, 1% Triton X-100 

(Leite et al., 2010; Lei et al., 2013). 

7.2 Protocolo das zimografias 

7.2.1 Zimografia das calpaínas 

 

 Gel de separação a 10%: 1,86 ml água Mili Q, 2 ml da solução de 

poliacrilamida a 30% (acrilamida 29,6% e bis-acrilamida 0,4%), 900 µl de 

tampão Tris-HCl 1,5 M pH 8,8, 1,2 ml de solução de caseína a 1% diluído 

em Tris-HCl 0,75 M pH 8,8, 6 µl de TEMED e 30 µl de APS 10% em H2O. 

 Gel de entrada a 5%: 1,75 ml de água Mili Q, 500 µl da solução de 

poliacrilamida a 30%, 750 µl tampão Tris-HCl 0,5M pH 6,8, 3 µl de 

TEMED e 15 µl de APS 10% em H2O. 

 Tampão de carregamento de amostra: 20% (v/v) glicerol, 0.1M Tris-HCl 

pH 6.8, 10 mM EDTA, 10 mM 2-Mercaptoetanol, 0.02% bromofenol azul. 

 Tampão de corrida 1x: 61 mM Tris base, 125 mM glicina, 1mM EDTA, 

imediatamente antes do uso foi adicionado 10 mM de 2-ME. 

 Tampão de incubação: 50 mM Tris-HCl pH 7, 5 mM CaCl2, 10 mM2-ME.  
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7.2.2 Zimografia das MMP’s 

 

 Gel de separação a 7,5%: 1,5 ml de solução de poliacrilamida 30% 

(29,2% de acrilamida e 0,8% de bisacrilamida), 2,31 ml de água Mili Q, 

1,5 ml de Tris-HCl 1,5 M pH 8,8, 600 µl de gelatina 2% diluído em água 

mili Q, 60 µl de SDS 10% diluído em água mili Q, 60 µl de APS 10% 

diluído em água mili Q e 4µl de TEMED.  

 Gel de entrada a 4%: 390 µl de solução de policrilamida 30% como 

descrito anteriormente, 750 µl de Tris-HCl 0,5 M pH 6,8, 1,83 ml de água 

mili Q, 30 µl de SDS 10%, 30 µl de APS 10% e 3 µl de TEMED.  

 Tampão de carregamento de amostra: 10% (v/v) de glicerol, 40% (v/v) de 

SDS 10%, 12,5% (v/v) de Tris-HCl 0,5 M pH 6,8, 2,5% (v/v) de solução de 

azul de bromofenol a 0,2%. 

 Tampão de corrida: 25 mM de Tris, 192 mM de glicina e 0,1% de SDS.  

 Tampão de renaturação: 2,5% (v/v) Triton X-100 

 Tampão de incubação: 100 mM Tris, 1,25% (v/v) de Triton X-100, 50 mM 

CaCl2 e 0,001g de ZnCl2 (para 1 L). 
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8 PERSPECTIVAS 

 

 

• Realizar experimentos in vivo com corante vital azul de Evans para 

evidenciar por técnicas histológicas e de ultraestrutura, a instabilidade no 

sarcolema e morte por celular por necrose, visando estabelecer uma 

associação direta entre atividade da CAPN, MMP e remodelamento 

muscular.  

• Considerando-se a possível relação entre calpaína e MMP’s, 

principalmente a MMP-2 (Letavernier et al., 2012) e que o aumento na 

atividade MMP-9 foi observado nos músculos gastrocnêmio, braquial, 

diafragma, solear e EDL dos camundongos mdx no pico da mionecrose (4 

semanas) e regeneração (12 semanas) possivelmente devido à intensa 

injúria tecidual que atrai neutrófilos para o local da lesão (Miyazaki et al., 

2011). O NF-κB é um fator de transcrição ubíquo rapidamente ativado em 

resposta à estimulos proinflamatórios (Karin e Delhase, 2000; Schölzke et 

al., 2003) envolvido na regulação de processos biológicos como 

inflamação, resposta imune, crescimento celular e apoptose (Philip et al., 

2004) e que também regula também a transcrição de MT1-MMP. 

Consideramos importante determinar a presença de NF-κB e para IκBα 

visando confirmar uma possível relação entre CAPN e ativação de MMP 

com o remodelamento no músculo distrófico 

• Determinar por imunohistoquímica a localização do NF-κB (núcleo ou 

citosol). 

• Determinar (blot, RT-qPCR) qual a participação da sinalização da via 

colinérgica anti-inflamatória via sinalização do receptor alfa7 nAChR no 

controle da inflamação e produção de citocinas proinflamatórias (TNF-α), 

IL1-β) e atividade pro-angiogênica. 

  



74 
 

9 BIBLIOGRAFIA 

 

 

ALBERTS, B.  et al. Biologia molecular da célula.   Artmed, 2010.  ISBN 8536321709. 

 
ALDERTON, J. M.; STEINHARDT, R. A. Calcium influx through calcium leak channels is responsible 
for the elevated levels of calcium-dependent proteolysis in dystrophic myotubes. Journal of 
Biological Chemistry, v. 275, n. 13, p. 9452-9460,  2000. ISSN 0021-9258.   

 
AMĂLINEI, C.; CĂRUNTU, I.-D.; BĂLAN, R. A. Biology of metalloproteinases. Romanian Journal of 
Morphology and Embryology,  2007.    

 
AVERNA, M.  et al. Changes in calpastatin localization and expression during calpain activation: a 
new mechanism for the regulation of intracellular Ca2+-dependent proteolysis. Cellular and 
Molecular Life Sciences CMLS, v. 60, n. 12, p. 2669-2678,  2003. ISSN 1420-682X.   

 
BALDWIN JR, A. S. The NF-κB and IκB proteins: new discoveries and insights. Annual review of 
immunology, v. 14, n. 1, p. 649-681,  1996. ISSN 0732-0582.   

 
BANCROFT, J. D.; STEVENS, A. Theory and practice of histological techniques.   Edinburgh 
London and New York, 1977. 

 
BENSON, M. A.  et al. Dysbindin, a novel coiled-coil-containing protein that interacts with the 
dystrobrevins in muscle and brain. Journal of Biological Chemistry, v. 276, n. 26, p. 24232-
24241,  2001. ISSN 0021-9258.   

 
BULFIELD, G.  et al. X chromosome-linked muscular dystrophy (mdx) in the mouse. Proc Natl 
Acad Sci U S A, v. 81, n. 4, p. 1189-92, Feb 1984. ISSN 0027-8424 (Print) 

0027-8424 (Linking). Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6583703 >.  

 
CAMPBELL, R. L.; DAVIES, P. L. Structure-function relationships in calpains. Biochem J, v. 447, n. 
3, p. 335-51, Nov 1 2012. ISSN 1470-8728 (Electronic) 

0264-6021 (Linking). Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23035980 >.  

 
CARLSON, C. G. The dystrophinopathies: an alternative to the structural hypothesis. 
Neurobiology of disease, v. 5, n. 1, p. 3-15,  1998. ISSN 0969-9961.   

 
CARMELIET, P.  et al. Urokinase-generated plasmin activates matrix metalloproteinases during 
aneurysm formation. Nature genetics, v. 17, n. 4, p. 439-444,  1997.    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6583703
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23035980


75 
 

 
CHINTALA, S. K.; TONN, J. C.; RAO, J. S. MATRIX METALLOPROTEINASES AND THEIR BIOLOGICAL 

FUNCTION IN HUMAN GLIOMAS. Int. J. Devl Neuroscience,  1999.    

 
CHOI, J. Y.  et al. Overexpression of MMP-9 and HIF-1α in breast cancer cells under hypoxic 
conditions. Journal of breast cancer, v. 14, n. 2, p. 88-95,  2011. ISSN 1738-6756.   

 
COLLEN, D. The plasminogen (fibrinolytic) system. Thromb Haemost, v. 82, n. 2, p. 259-270,  
1999. ISSN 0340-6245.   

 
COSTA, M. L.  et al. Some distinctive features of zebrafish myogenesis based on unexpected 
distributions of the muscle cytoskeletal proteins actin, myosin, desmin, α-actinin, troponin and 
titin. Mechanisms of development, v. 116, n. 1, p. 95-104,  2002. ISSN 0925-4773.   

 
CRAWFORD, C.; BROWN, N. R.; WILLIS, A. C. Studies of the active site of m-calpain and the 
interaction with calpastatin. Biochem. J, v. 296, p. 135-142,  1993.    

 
CROALL, D. E.; MOFFETT, K.; HATCH, H. Casein Zymography of Calpains Using a 4-(2-
Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid–Imidazole Buffer. Analytical Biochemistry v. 
304, p. 129-132,  2002.    

 
DEMARCHI, F.  et al. Ceramide triggers an NF-κB-dependent survival pathway through calpain. 
Cell Death & Differentiation, v. 12, n. 5, p. 512-522,  2005. ISSN 1350-9047.   

 
DOURDIN, N.  et al. Reduced cell migration and disruption of the actin cytoskeleton in calpain-
deficient embryonic fibroblasts. Journal of Biological Chemistry, v. 276, n. 51, p. 48382-48388,  
2001. ISSN 0021-9258.   

 
ELCE, J. S. Calpain methods and protocols.   Springer, 2000.  ISBN 1592590500. 

 
ERVASTI, J. M. Dystrophin, its interactions with other proteins, and implications for muscular 
dystrophy. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, v. 1772, n. 2, p. 
108-117,  2007. ISSN 0925-4439.   

 
GARTNER, L. Tratado de histologia. 3.  Elsevier Brasil, 2011.  ISBN 8535245782. 

 
GOLL, D. E.  et al. The calpain system. Physiological reviews, v. 83, n. 3, p. 731-801,  2003. ISSN 
0031-9333.   

 
GRISONI, K.; GIESELER, K.; SEGALAT, L. Dystrobrevin requires a dystrophin‐binding domain to 
function in Caenorhabditis elegans. European Journal of Biochemistry, v. 269, n. 6, p. 1607-
1612,  2002. ISSN 1432-1033.   



76 
 

 
HAN, R.  et al. Dystrophin deficiency exacerbates skeletal muscle pathology in dysferlin-null 
mice. Skelet Muscle, v. 1, n. 1, p. 35,  2011.    

 
HAN, Y.-P.  et al. TNF-alpha stimulates activation of pro-MMP2 in human skin through NF-
(kappa) B mediated induction of MT1-MMP. Journal of Cell Science, v. 114, n. 1, p. 131-139,  
2001. ISSN 0021-9533.   

 
HEUSSEN, C.; DOWDLE, E. B. Electrophoretic analysis of plasminogen activators in 
polyacrylamide gels containing sodium dodecyl sulfate and copolymerized substrates. Analytical 
biochemistry, v. 102, n. 1, p. 196-202,  1980. ISSN 0003-2697.   

 
HOFFMAN, E. P. Human Molecular Genetics and the Elucidation of the Primary Biochemical 
Defect in Duchenne Muscular Dystrophy. Cell Motility and the Cytoskeleton,  1989.    

 
HUXLEY, H. THE STRUCTURAL BASIS OF MUSCULAR CONTRACTION. Le Journal de Physique 
Colloques, v. 34, n. C10, p. C10-13-C10-25,  1973. ISSN 0449-1947.   

 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. In: (Ed.). Histologia básica. 11: Guanabara 
Koogan, 2008.  p.524.   

 
KARIN, M.; DELHASE, M. The IκB kinase (IKK) and NF-κB: key elements of proinflammatory 
signalling. Seminars in immunology, 2000,   Elsevier. p.85-98. 

 
KHURANA, T. S.; DAVIES, K. E. Pharmacological strategies for muscular dystrophy. Nature 
Reviews Drug Discovery, v. 2, n. 5, p. 379-390,  2003. ISSN 1474-1776.   

 
KIM, J.-H.  et al. Contribution of oxidative stress to pathology in diaphragm and limb muscles 
with Duchenne muscular dystrophy. Journal of muscle research and cell motility, v. 34, n. 1, p. 
1-13,  2013. ISSN 0142-4319.   

 
LEBAKKEN, C. S.  et al. Sarcospan-deficient mice maintain normal muscle function. Molecular 
and cellular biology, v. 20, n. 5, p. 1669-1677,  2000. ISSN 0270-7306.   

 
LEBART, M. C.; BENYAMIN, Y. Calpain involvement in the remodeling of cytoskeletal anchorage 
complexes. FEBS Journal, v. 273, n. 15, p. 3415-3426,  2006. ISSN 1742-4658.   

 
LEBER, T. M.; BALKWILL, F. R. Zymography: a single-step staining method for quantitation of 
proteolytic activity on substrate gels. Analytical biochemistry, v. 249, n. 1, p. 24-28,  1997. ISSN 
0003-2697.   

 



77 
 

LEI, H.  et al. Matrix metalloproteinase 13 is a new contributor to skeletal muscle regeneration 
and critical for myoblast migration. American Journal of Physiology-Cell Physiology, v. 305, n. 5, 
p. C529-C538,  2013. ISSN 0363-6143.   

 
LEITE, P. E. C.  et al. Nicotinic acetylcholine receptor activation reduces skeletal muscle 
inflammation of mdx mice. Journal of neuroimmunology, v. 227, n. 1, p. 44-51,  2010. ISSN 
0165-5728.   

 
LETAVERNIER, E.  et al. The role of calpains in myocardial remodelling and heart failure. 
Cardiovascular research, p. cvs099,  2012. ISSN 0008-6363.   

 
LI, H.  et al. Matrix metalloproteinase-9 inhibition ameliorates pathogenesis and improves 
skeletal muscle regeneration in muscular dystrophy. Human molecular genetics, v. 18, n. 14, p. 
2584-2598,  2009. ISSN 0964-6906.   

 
LOWRY, O. H.  et al. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J biol Chem, v. 193, n. 
1, p. 265-275,  1951. ISSN 0021-9258.   

 
MARUYAMA, K.  et al. Connectin, an elastic protein of muscle. Identification of "titin" with 
connectin. J Biochem, v. 89, n. 3, p. 701-9, Mar 1981. ISSN 0021-924X (Print) 

0021-924X (Linking). Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7287636 >.  

 
MCGREEVY, J. W.  et al. Animal models of Duchenne muscular dystrophy: from basic 
mechanisms to gene therapy. Disease models & mechanisms, v. 8, n. 3, p. 195-213,  2015. ISSN 
1754-8411.   

 
MIYAZAKI, D.  et al. Matrix metalloproteinase-2 ablation in dystrophin-deficient mdx muscle 
reduces angiogenesis resulting in impaired growth of regenerated muscle fibers. Human 
molecular genetics, p. ddr062,  2011. ISSN 0964-6906.   

 
MOORWOOD, C.; BARTON, E. R. Caspase-12 ablation preserves muscle function in the mdx 
mouse. Human molecular genetics, v. 23, n. 20, p. 5325-5341,  2014. ISSN 0964-6906.   

 
MURRAY, R.; GRANNER, D.; RODWELL, V. Harper Bioquímica Ilustrada. 29.   2013. 

 
NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5.   2011. 

 
NEWEY, S. E.  et al. Syncoilin, a novel member of the intermediate filament superfamily that 
interacts with α-dystrobrevin in skeletal muscle. Journal of Biological Chemistry, v. 276, n. 9, p. 
6645-6655,  2001. ISSN 0021-9258.   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7287636


78 
 

O'SULLIVAN, S.  et al. Nitric oxide-matrix metaloproteinase-9 interactions: biological and 
pharmacological significance: NO and MMP-9 interactions. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-
Molecular Cell Research, v. 1843, n. 3, p. 603-617,  2014. ISSN 0167-4889.   

 
PERRONNET, C.; VAILLEND, C. Dystrophins, utrophins, and associated scaffolding complexes: 
role in mammalian brain and implications for therapeutic strategies. BioMed Research 
International, v. 2010,  2010. ISSN 1110-7243.   

 
PHILIP, S.; BULBULE, A.; KUNDU, G. C. Matrix metalloproteinase-2: Mechanism and regulation of 
NF-κB-mediated activation and its role in cell motility and ECM-invasion. Glycoconjugate 
journal, v. 21, n. 8-9, p. 429-441,  2004. ISSN 0282-0080.   

 
REES, D.  et al. Sequence and domain structure of talin. Nature, v. 347, n. 6294, p. 685-689,  
1990. ISSN 0028-0836.   

 
SALIMENA, M. C. Estudo da influência do dimorfismo sexual na lesão muscular de 
camundongos mdx com distrofia muscular de Duchenne. 2008. 127 (Doutorado em Patologia 
Celular ). Departamento de Biologia Celular e Molecular, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói. 

 
SCHÖLZKE, M. N.  et al. Glutamate activates NF‐κB through calpain in neurons. European Journal 
of Neuroscience, v. 18, n. 12, p. 3305-3310,  2003. ISSN 1460-9568.   

 
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5.  Artmed, 2010.  ISBN 
8536323388. 

 
SLAUGHTER, C. A.; SERNETT, S. W.; CAMPBELLI, K. P. Primary structure of dystrophin-associated 
glycoproteins linking dystrophin to the extracellular matrix. Nature, v. 355,  1992.    

 
SONNEMANN, K. J.  et al. Cytoplasmic γ-actin is not required for skeletal muscle development 
but its absence leads to a progressive myopathy. Developmental cell, v. 11, n. 3, p. 387-397,  
2006. ISSN 1534-5807.   

 
SPENCER, J. M.; MARINO, M. W.; WINCKLERA, W. M. Overexpression of a calpastatin transgene 
in mdx muscle reduces dystrophic pathology. Human Molecular Genetics, v. 11,  2001.    

 
STERNBERG, S. S. Histology for pathologists.   Lippincott Williams & Wilkins, 1992.  ISBN 
0881676217. 

 
TALHOUK, R. S.; BISSELL, M. J.; WERB, Z. Coordinated expression of extracellular matrix-
degrading proteinases and their inhibitors regulates mammary epithelial function during 
involution. The Journal of cell biology, v. 118, n. 5, p. 1271-1282,  1992. ISSN 0021-9525.   



79 
 

 
TURK, B.; TURK, D.; TURK, V. Protease signalling: the cutting edge. The EMBO journal, v. 31, n. 7, 
p. 1630-1643,  2012. ISSN 1460-2075.   

 
VANDEBROUCK, A.  et al. Regulation of capacitative calcium entries by α1-syntrophin: 
association of TRPC1 with dystrophin complex and the PDZ domain of α1-syntrophin. The FASEB 
Journal, v. 21, n. 2, p. 608-617,  2007. ISSN 0892-6638.   

 
VANDOOREN, J.  et al. Zymography methods for visualizing hydrolytic enzymes. nature methods, 
v. 10, n. 3, p. 211-220,  2013. ISSN 1548-7091.   

 
VU, T. H.; WERB, Z. Matrix metalloproteinases: effectors of development and normal physiology. 
Genes & development, v. 14, n. 17, p. 2123-2133,  2000. ISSN 0890-9369.   

 
WALKER, S. M.; SCHRODT, G. R. Contraction of skeletal muscle. American Journal of Physical 
Medicine & Rehabilitation, v. 46, n. 1, p. 151-172,  1967. ISSN 0894-9115.   

 
WAN, R.  et al. The role of hypoxia inducible factor-1α in the increased MMP-2 and MMP-9 
production by human monocytes exposed to nickel nanoparticles. Nanotoxicology, v. 5, n. 4, p. 
568-582,  2011. ISSN 1743-5390.   

 
WANICHAWAN, P.  et al. Molecular basis of calpain cleavage and inactivation of the sodium-
calcium exchanger 1 in heart failure. Journal of Biological Chemistry, v. 289, n. 49, p. 33984-
33998,  2014. ISSN 0021-9258.   

 
YAMADA, H.  et al. Processing of β-dystroglycan by matrix metalloproteinase disrupts the link 
between the extracellular matrix and cell membrane via the dystroglycan complex. Human 
Molecular Genetics, v. 10, n. 15, p. 1563-1569,  2001. ISSN 0964-6906.   

 
YANG, Y.; ROSENBERG, G. A. Matrix metalloproteinases as therapeutic targets for stroke. Brain 
research, v. 1623, p. 30-38,  2015. ISSN 0006-8993.   

 
YOUSSOUFIAN, H.; MCAFEE, M.; KWIATKOWSKI, D. Cloning and chromosomal localization of the 
human cytoskeletal alpha-actinin gene reveals linkage to the beta-spectrin gene. American 
journal of human genetics, v. 47, n. 1, p. 62,  1990.    

 

 


