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1. RESUMO 

As sialidases são enzimas que em cooperação com as sialiltransferases 

clivam e controlam a quantidade de ácido siálico presente na porção terminal de 

grupos carboidratos, glicolipídeos e glicoproteínas. Pelo menos quatro tipos 

geneticamente distintos de sialidases já foram identificados: Neu1, Neu2, Neu3 e 

Neu4. Dentre estes tipos, a mais bem caracterizada é a Neu1 (Neuraminidase-1) 

que está presente predominantemente nos lisossomos. A deficiência congênita 

dessa enzima é associada à sialidose, doença neurossomática grave. Para 

investigar o envolvimento das demais neuraminidases no processo de atrofia 

muscular utilizamos camundongos com deficiência da enzima Neu1. Por 

desnervação do nervo isquiático objetivamos induzir a atrofia muscular esquelética e 

verificar os efeitos histológicos e expressão gênica das neuraminidases durante o 

desenvolvimento deste processo em diferentes períodos (7, 14, 21 dias pós 

desnervação). 

Projeto desenvolvido com apoio da Fundação de Amparo á Pesquisa no 

Estado de São Paulo (FAPESP), como parte de um projeto de mestrado 

desenvolvido pela aluna Vanessa Rodrigues Rizzato, intitulado “Envolvimento da 

neuraminidase-1 na atrofia muscular”. 

2. INTRODUÇÃO  

 Os ácidos siálicos são geralmente encontrados nas porções terminais de 

grupos carboidratos, glicolipídeos e glicoproteínas. A presença do ácido siálico 

nesses compostos está relacionada com importantes processos biológicos, tais 

como mudanças conformacionais das glicoproteínas (Varki & Schauer, 2009; 

Fanzani et al., 2012). São 4 as sialidases já identificadas: Neu1, Neu2, Neu3 e 

Neu4 (Miyagi e Yamaguchi, 2012). A Neu1 está presente predominantemente nos 

lisossomos; a Neu2, no citoplasma e no núcleo de fibras musculares (Akita et al., 

1997); a Neu3, na membrana plasmática e a Neu4 nos lisossomos, mitocôndrias e 

retículo endoplasmático. A principal característica do processo de degeneração 

muscular, observada na musculatura esquelética de camundongos Neu1-/- (com 

nocaute gênico para Neu1), é a invasão de fibras musculares por fibroblastos com 
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evolução da perda de peso muscular em relação à massa corporal desses animais 

(Zanoteli et al., 2010). 

3. OBJETIVOS  

 Avaliar a expressão gênica das neuraminidases e os aspectos histológicos 

durante o processo de atrofia muscular em camundongos com deficiência da 

Neu1.  

 Avaliar a ocorrência de atrofia muscular pós desnervação e descrever os 

aspectos histológicos observados.   

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1.  Animais 

Foram utilizados camundongos heterozigotos para a deficiência de Neu1 

(Neu1+/-) (de Geest et al., 2002) de linhagem FVB isogênica doados por Drª 

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

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

animais foram cruzados e mantidos com seus filhotes no Centro de Bioterismo da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em temperatura e 

umidade controladas, ciclos de 12 horas de luz e escuro alternados, comida e água 

ad libitum. Os filhotes foram desmamados, genotipados e selecionados para os 

experimentos ao atingirem quatro semanas de vida. Com oito semanas de vida, 

animais Neu1-/- e controles normais (Neu1+/+), irmãos da mesma ninhada, foram 

utilizados nos experimentos, conforme as metodologias descritas abaixo.  

4.2. Indução de atrofia muscular in vivo  

Para indução de atrofia muscular foi realizada desnervação do músculo 

gastrocnêmio (GA) em camundongos machos adultos com idades entre 2 -3 meses 

de vida, através da secção e retirada de aproximadamente 5 mm do nervo isquiático 

direito. O procedimento foi realizado usando anestesia com Thionembutal 

(0,4mg/10g) via intraperitoneal. No período pós-operatório foi administrado  

Ibuprofeno, 7.5mg/kg/dia. Após 24 hs do procedimento, os animais foram 

examinados em busca de sinais que demonstrem ausência de inervação do músculo 

GA. A eutanásia dos animais se deu por deslocamento cervical, após 7, 14 e 21 dias 
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do procedimento cirúrgico. Em seguida os fragmentos musculares foram congelados 

em nitrogênio líquido e estocados a -80oC para extração de RNA. 

A análise de efeitos histológicos da desnervação nas fibras musculares de GA 

foram realizadas a partir de lâminas de histologia confeccionadas com amostras 

musculares obtidas de um projeto similar a este, realizado por uma aluna sob 

mesma orientação (Vanessa R. Rizzato) obtidas de projeto utilizando o mesmo 

modelo animal e desenho experimental, segundo metodologia abaixo: 

4.3. Reação histológica  

 Após a coleta do material de estudo, os fragmentos musculares de GA foram 

montados em cortiça e estocados a -80 oC. Para confecção das lâminas os 

músculos foram submetidos a cortes coronais sequenciais (espessura de 6 a 8 

micra) em criostato a uma temperatura de -25 oC. As lâminas com os fragmentos 

musculares foram então submetidas às colorações histológicas de hematoxilina & 

eosina (HE). Os cortes coronais dos músculos coletados foram fotografados em pelo 

menos três campos diferentes para cada músculo analisado, aumento de 20X, 

capturados em microscópio óptico (Olympus). 

4.4. Expressão gênica 

4.4.1. Extração de RNA 

Para extração de RNA os músculos GAs foi utilizado TRIzol resfriado (Life 

Technologies 15596-018) e clorofórmio, onde o lisado é centrifugado a 14.000 rpm 

por 15 minutos a 4 °C. Para precipitar o RNA, a mistura é homogeneizada e 

estocada em freezer -80ºC overnight. O sobrenadante é dispensado e o pellet 

lavado com 500μL de etanol a 80% e centrifugado a 12.500 rpm por 15 minutos a 4 

°C. A lavagem é repetida e após evaporação do álcool o pellet é resuspenso em 

10μL de água DEPC. Para quantificação do RNA extraído, as amostras foram 

analisadas por medida espectrofotométrica em absorbâncias a 260 e 280nm. A 

quantificação de RNA foi realizada através de espectrofotômetro NanoDrop 1000 

(Thermo Scientific). 

4.4.2. Reação de transcrição reversa 

Para a síntese de DNA complementar (cDNA), 1μg (1000 ng) de RNA total foi 

diluído em H2O DEPC para obtenção de volume de 19,25μL de amostra. Para 
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atingir um volume final de 50μL de reação, adicionaram-se 30,75μL de um mix 

preparado com o kit TaqMan Reverse Transcription Reagents (Life Technologies 

N8080234), contendo 5μL de tampão RT Buffer 10x, 10μL de dNTP mix, 11μL de 

MgCl2, 2,5μL de Random Primer, 1μL de RNAse Inhibitor e 1,25μL de MultiScribe 

Reverse Transcriptase. As amostras passaram por um ciclo de 10 minutos a 25 °C; 

30 minutos a 48 °C e 5 minutos a 95 °C em termociclador marca Eppendorf.  

4.4.3. PCR em tempo-real 

A eficiência dos oligonucleotídeos foi verificada em reações utilizando 

diluições seriadas (1:5) de amostras com concentração de 50ng/μL (valor ótimo 100 

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

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

de sequência direta e reversa (Tabela 1) e Maxima SYBR Green PCR/ROX qPCR 

Master Mix (Thermo Scientific K0222), com volume final de 25μL de reação. Utilizou-

se o equipamento StepOne Plus Real-Time PCR System (Applied Biosystems).Os 

dados referentes aos RNAs de estudo foram comparados entre si por cálculo de 

ΔΔCT (2-ΔΔCT) e os valores de expressão foram normalizados a partir de valores de 

expressão do gene GAPDH (gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase).  

Tabela 1: Sequências dos oligonucleotídeos utilizados para avaliação da expressão 

dos genes codificadores de Neu1 (NM_010893.3), Neu2 (NM_015750.3), Neu3 

(NM_016720.2) e Neu 4 (NM_173772.3). 

Primer Forward Reverse 

NEU 1 AGAGATGTTTGCCCCTGGAC CGTGGTCATCACTGAGGAGA 

NEU 2 AGGAAGCTACAACGAAGCCACA TTCTGAGCAGGGTGCAGTTTCC 

NEU 3 CTCAGTCAGAGATGAGGATGCT GTGAGACATAGTAGGCATAGGC 

NEU 4 AGGAGAACGGTGCTCTTCCAGA GTTCTTGCCAGTGGCGATTTGC 

GAPDH CCAAAGTCATCCATGACAAC GTCTCACCACCTTCTTGATG 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Análise histológica 

A análise da arquitetura do tecido muscular pré desnervação (0 dia) mostrou que 

nos animais transgênicos, além de atrofia muscular com variabilidade no tamanho 

das fibras musculares, apresentaram um aumento anormal do espaço endomisial e 

perimisial, além de infiltração de tecido conjuntivo, em comparação a animais 

normais já no período pré lesão (Figura 1).  

 

Figura 1: Imagens de histologia (10x) após técnica de HE em fibra muscular de GA 
pertencente a animal Neu1+/+ (A) e animal transgênico Neu1-/- (B). Barra de escala = 50 µm.  

 

Após 14 dias de lesão (Figura 2A e C) o nível de infiltrados conjuntivos, bem 

como os espaçamentos endo e perimisiais nos músculos desnervados, mostraram-

se aumentados em ambos os grupos, com maior presença de infiltrados conjuntivos 

no grupo Neu1-/-.  Aos 21 dias pós desnervação (Figura 2B e D) observou-se 

diminuição nos espaços endominisiais de ambos os grupos (genótipos), entretanto, 

as fibras musculares lesadas do grupo controle (Figura 2B) mostram-se muito 

similares ao observado no período pré lesão, porém, ainda foi observado a presença 

de leve aumento no espaço perimisial e infiltrado conjuntivo. Em animais 

transgênicos (Neu1-/-) após 21 dias de lesão (Figura 2D), a quantidade de infiltrados 

ainda se mostrou elevado em comparação com seu período pré lesão, entretanto, os 

espaços endo e perimisiais voltaram a suas conformações inciais (0 dia).  
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Figura 2: Imagens histológicas após técnica de HE em fibra muscular de GA direito após 14 
dias de lesão em animais Neu1+/+ (A) e -/- (C); e após 21 dias de lesão em animais Neu1+/+(B) 
e -/-(D). Barra de escala = 50 µm. Setas indicam infiltrados conjuntivos perimisiais. 

6. RESULTADOS 

6.1.  Análise de expressão das Neuraminidases  

6.1.1. Neu1 

 Observou-se, nos animais controle, um aumento significativo da 

expressão da Neu1 (Figura 3) no primeiro período experimental avaliado, 7 

dias (P<0,05), bem como ao 14º dia (P<0,05), a qual regride 

progressivamente até se estabilizar ao 21º dia, onde a expressão do gene se 

iguala ao nível basal.  
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7 14 21
0

100

200

300

400

500

600

*

*

Períodos de desnervação (dias)

E
x
p

re
s
s
ã
o

 r
e
la

ti
v
a
 d

e
 R

N
A

m
 (

%
)

 

Figura 3. Análise da expressão relativa de Neu1 em músculos de animais controle em 
diferentes momentos pós desnervação. Linha pontilhada indica nível basal dos músculos 
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não desnervados. Teste estatístico realizado: Mann Whitney *P<0,05. 

 

6.1.2. Neu2 

Não houve alterações significativas na expressão da Neu2 em ambos os 

grupos ou tempo de desnervação (Figura 4). Em animais nocauteados (Figura 8B), 

inicialmente, já foi notada uma menor expressão da Neu2 em comparação aos 

animais normais (linha pontilhada do gráfico), e com expressão diminuída em todos 

os períodos de desnervação em comparação ao nível basal, entretanto, sem 

significância estatística. 

 

Figura 4. Análise da expressão relativa de Neu2 em diferentes momentos pós desnervação 
em animais Neu1+/+ (A) e Neu1-/- (B). Linha pontilhada indica a expressão basal de Neu2 de 
músculos não desnervados de animais Neu1+/+. Teste estatístico realizado: Mann Whitney. 

6.1.3. Neu3 

 Em animais nocauteados, a expressão da Neu3 basal (momento 0 dias), 

apresentou-se similar ao basal observado em animais controle, ao passo que, 

observou-se uma superexpressão em todos os períodos pós desnervação, 

alcançando valores de aumento próximos de 1000% em relação ao nível basal 

controle (P<0,01). Tais achados indicam haver uma compensação da atividade da 

Neu3 em razão da ausência (nocaute gênico) da Neu1. 
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Figura 5. Análise da expressão relativa de Neu3 em animais Neu1+/+ (A) e Neu1-/- (B) em 
diferentes momentos pós desnervação. Linha pontilhada indica a expressão basal de Neu3 
de músculos não desnervados de animais Neu1+/+. Teste estatístico realizado: Mann 
Whitney. ** = P<0,01. 

6.1.4. Neu4 

 Em animais nocautes, o nível basal, bem como nos demais períodos 

experimentais, apresentaram uma significativa diminuição na expressão da Neu4 em 

comparação ao nível basal dos animais controles (Figura 6B), o que indica que a 

expressão de Neu4 é basalmente comprometida nesses animais e que a 

desnervação não influencia nesse processo.  

Figura 6. Análise da expressão relativa de Neu4 em animais Neu1+/+ (A) e Neu1-/- (B) em 
diferentes momentos pós desnervação. Linha pontilhada indica a expressão basal de Neu4 
de músculos não desnervados de animais Neu1+/+. Teste estatístico realizado: Mann 
Whitney. * = P<0,05, **= P<0,01.  
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6.2. Análise da atrofia muscular 

 Para cada momento da desnervação foram analisados dados de 5 animais 

por grupo (Neu1+/+ e Neu1-/-). A avaliação das áreas de secção transversas mostram 

que já no momento 0 os músculos dos animais nocaute se mostram 

significantemente menores que aqueles de animais controle (P<0,001). Avaliando os 

demais períodos pós desnervação, foi observada significativa redução na área das 

fibras musculares nos músculos desnervados tanto em animais Neu1+/+ quanto 

Neu1-/-, nos três períodos após a desnervação (Figura 7). Nos animais controle a 

redução da área das fibras musculares foi de 37,34% ao 7º dias, 51,91% ao 14º dia 

e de 56,07% ao 21º dia pós desnervação, enquanto que, em animais Neu1-/-, a 

redução foi de 30,3% ao 7º dia, 47,17% ao 14º dia e de 46,91% ao 21º dia pós 

desnervação. A diminuição observada nos animais controle se mostram mais 

significantes que as observadas em animais nocautes, sendo tal diferença 

significativa ao 14º (P<0,05) e ao 21º dia (P<0,001). Estes dados, ademais, mostram 

que o padrão trófico muscular de animais Neu1-/- é diminuído inicialmente, 

entretanto, mesmo que já reduzido, assim como nos animais controle, quanto maior 

o tempo de desnervação maior o nível de atrofia. 

 

Figura 11. Áreas de secção transversa das fibras musculares de (GA) esquerdo e direito de 
animais Neu1+/+ e Neu1-/- em diferentes momentos pós desnervação. Teste estatístico 
realizado: ANOVA de duas vias com pós-teste de Bonferroni. Legenda: GAD= músculo 
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gastrocnêmio direito, GAE= músculo gastrocnêmio esquerdo, n=5. *=P<0,05, **=P<0,01, 
***=P<0,001 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este trabalho demonstrou o papel da neuraminidase 1 na fisiologia do 

músculo esquelético no que se refere à manutenção da fibra, confirmando as 

características desse tecido em animais com deficiência da neuraminidase 1, bem 

como animais controle, em condições normais e durante o processo de atrofia 

muscular induzida pela desnervação. Além disso, este trabalho também demonstrou 

a atuação da neuraminidase 1 sobre as demais neuraminidases no processo de 

atrofia, elucidando parte de sua fisiologia com relação ao controle de demais 

neuraminidases, como a Neu2 e Neu4. 
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