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RESUMO 
 

PEREIRA MG. Efeito da suplementação com leucina no processo de regeneração 
muscular esquelética. Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
O tecido muscular esquelético de mamíferos possui notável capacidade de se 
regenerar após um estímulo lesivo. Considerando-se que possíveis agentes 
terapêuticos capazes de melhorar a resposta regenerativa permanecem em 
investigação, a utilização de estratégias nutricionais, como, por exemplo, agentes 
anabólicos, podem ser úteis na busca pela melhora do processo de regeneração do 
músculo esquelético devido à possível maximização da recuperação da massa 
muscular após lesão. Nesse sentido, aminoácidos essenciais parecem ser 
potenciais candidatos para promover a recuperação do trofismo muscular durante a 
regeneração, uma vez que alguns destes, especialmente a leucina, modulam vias 
intracelulares reguladoras da massa muscular. O objetivo do presente estudo, 
portanto, foi investigar os efeitos da suplementação com leucina durante o processo 
de regeneração do músculo esquelético. Para isso, ratos Wistar jovens (dois meses) 
tiveram os músculos soleus e TA da pata esquerda submetidos à criolesão, 
enquanto que os da pata direita foram utilizados como controle. Os animais foram 
divididos em dois grupos, os quais receberam ou não a suplementação com leucina 
(1,35 g/kg por dia), a qual teve início três dias antes da criolesão e prosseguiu por 
um, três, 10 e 21 dias ao longo do processo de regeneração. Os resultados mostram 
que a leucina induziu aumento na área de secção transversal das fibras musculares 
em regeneração apenas no músculo soleus no período de 10 dias após lesão 
(p≤0,05); reduziu a área de infiltrado inflamatório, a densidade da área de tecido 
conjuntivo e a ativação de elementos da via TGF-β/Smad em ambos os músculos no 
período de 10 dias (p≤0,05). A leucina também aumentou o número de células 
satélites em proliferação no músculo soleus no período de três dias e acelerou a 
conversão da isoforma de MyHC-neonatal em MyHC adulta em ambos os músculos 
aos 10 dias após lesão, tendo, inclusive, aumentado a taxa de síntese proteica neste 
mesmo período (p≤0,05). Tais efeitos, entretanto, não foram acompanhados por 
aumento na expressão dos elementos da via PI3K/Akt/mTOR. Por outro lado, foram 
observadas redução da ativação de FoXO3a e do acúmulo de proteínas 
ubiquitinadas no músculo soleus aos três e 10 dias após lesão, além de aumento na 
atividade do proteassomo 26S (p≤0,05). Finalmente, a suplementação com leucina 
atenuou o prejuízo funcional induzido pela lesão em ambos os músculos, porém a 
fadiga muscular foi prevenida apenas no músculo soleus avaliado aos 10 dias após 
lesão (p≤0,05). Nossos resultados sugerem que a suplementação com leucina 
acelera a recuperação estrutural e funcional do tecido muscular lesado. Mais 
especificamente, os possíveis efeitos da leucina em melhorar a recuperação do 
tamanho das fibras musculares em regeneração do soleus e do tecido conjuntivo 
dos músculos soleus e TA após lesão, parecem envolver a modulação de elementos 
do sistema ubiquitina-proteassomo e a atenuação da ativação de elementos da via 
TGF-β/Smad, respectivamente. 
 

Palavras-chave: Lesão muscular esquelética. Regeneração. Suplementação com 
leucina. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

PEREIRA MG. Effect of leucine supplementation on skeletal muscle regenerative 
process. PhD. Thesis (Morphofunctional Sciences) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
Mammalian skeletal muscle has the ability to adapt to environmental conditions, 
including a remarkable capacity to regenerate after damage. Considering that the 
investigation of therapeutic agents capable to improve the muscle regenerative 
process is still ongoing, nutritional strategies, such as, anabolic agents could be 
useful to improve skeletal muscle regenerative process due to a possible 
maximization of muscle mass recovery after damage. Accordingly, essential amino 
acids seems to be potential candidates to improve the recovery of muscle trophism, 
and some of them, such as leucine, appear to modulate the intracellular pathways 
that control muscle mass. Thus, the purpose of this study was to investigate the 
effect of leucine supplementation on the skeletal muscle regenerative process. 
Young Wistar rats (two months-old) had their soleus and TA muscles from left hind 
limb submitted to cryolesion, while the same muscles from right hind limb were used 
as intact control. The animals were divided into two groups, which were 
supplemented or not with leucine (1.35 g/kg per day). Leucine supplementation 
started three days before cryolesion and continued for 1, 3, 10 and 21 days after 
damage. The results show that leucine induced an increase in cross-sectional area of 
myofibers from regenerating soleus muscle at day 10 post-damage (p≤0.05); reduced 
the area of inflammatory infiltration, the area density of connective tissue, and the 
activation of elements from the TGF-β/Smad signaling pathway in both muscles at 
day 10 post-damage (p≤0.05). Leucine also increased the number of proliferating 
satellite cells in soleus muscles at day 3 post-damage, accelerated the shift from 
neonatal MyHC to adult MyHC in both muscles at day 10 post-damage; and 
increased the rate of protein synthesis in the same period (p≤0.05). However, these 
effects were not accompanied by increased expression of elements from the 
PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. On the other hand, there were a reduction of 
FoXO3a activation and accumulation of ubiquitinated proteins in soleus muscle at 
days 3 and 10 post-damage, and an increase in the 26S proteasome activity 
(p≤0.05). Finally, leucine supplementation attenuated the functional impairment of 
damaged soleus and TA muscles, however it did not prevent skeletal muscle fatigue 
in TA muscles evaluated at day 10 post-damage (p≤0.05). Our results suggest that 
leucine accelerates the structural and functional recovery of damaged skeletal 
muscle tissue. The possible effects of leucine in improving recovery of myofiber size 
in soleus muscle and remodeling of connective tissue in soleus and TA damaged 
muscles, seems to be involved with modulation of the ubiquitin-proteasome system 
and attenuation of TGF-β/Smad signaling pathway activation, respectively. 
 

Keywords: Skeletal muscle damage. Regeneration. Leucine supplementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Características gerais do tecido muscular esquelético 

O corpo humano possui cerca de seiscentos e quarenta músculos 

esqueléticos, os quais representam, aproximadamente, 40% e 50% da massa 

corporal de um indivíduo adulto do sexo feminino e masculino, respectivamente. O 

músculo esquelético desempenha diversas funções, dentre elas a produção de força 

contrátil para a locomoção, manutenção da postura e respiração, além de auxiliar na 

produção de calor e de constituir a principal reserva energética de aminoácidos (1-

3). 

As fibras musculares são células constituídas por vários núcleos, possuem 

formato poligonal e alongado e são circundadas pela membrana plasmática, a qual 

recebe a denominação de sarcolema (1, 2, 4). Os núcleos posicionam-se 

perifericamente na fibra muscular e são responsáveis pela manutenção de pequenas 

regiões da mesma, que são denominadas de domínios mionucleares. Sabe-se 

também que o posicionamento periférico dos núcleos é essencial para a adequada 

transmissão sináptica (5). Além disso, as fibras musculares são formadas durante o 

desenvolvimento por meio da fusão de células progenitoras miogênicas 

mononucleadas, algumas das quais permanecem indiferenciadas e associadas às 

fibras musculares adultas, sendo denominadas células satélites (6-9). 

As fibras musculares adultas também são constituídas de filamentos 

denominados miofibrilas, e estas constituídas por proteínas contráteis, sendo as 

principais, miosina, actina, tropomiosina e troponina, a qual possui três subunidades, 

a troponina I, T e C (10-12). As miofibrilas ainda podem ser divididas em segmentos 

individuais denominados sarcômeros, as unidades funcionais contráteis do músculo 

esquelético. As diferenças entre os índices de refração das várias partes da fibra 

muscular definem seu padrão estriado, representado pela alternância entre bandas 

claras e escuras dos sarcômeros (1, 4). A região clara do sarcômero (banda I) é 

dividida por uma fina camada de proteínas estruturais denominada linha Z (escura) e 

a região escura (banda A) possui uma banda H mais clara em seu centro. Cada 

sarcômero é delimitado por duas linhas Z consecutivas, sendo que os filamentos 

espessos de miosina apresentam-se alinhados para formar a banda A, enquanto 

que os filamentos finos de actina formam a região menos densa do sarcômero 
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(banda I). As linhas Z atravessam as miofibrilas e unem-se aos filamentos finos por 

meio de uma proteína estrutural, a actinina. Além disso, a titina, outra proteína 

estrutural, conecta as linhas Z às linhas M, as quais correspondem a ligações 

laterais entre filamentos grossos adjacentes, fornecendo estrutura para a formação 

dos sarcômeros (1, 13). 

A contração muscular ocorre após a despolarização do sarcolema da fibra 

muscular em um processo conhecido como acoplamento excitação-contração (14, 

15). O potencial de ação, ao ser transmitido às fibras musculares, provoca liberação 

de cálcio (Ca2+) pelo retículo sarcoplasmático. A contração muscular ocorre, 

basicamente, pelo encurtamento do sarcômero devido ao deslizamento dos 

filamentos finos sobre os espessos. Durante o repouso, a troponina I está ligada 

firmemente à actina, enquanto a tropomiosina cobre os locais onde as cabeças de 

miosina ligam-se à actina; assim, o complexo troponina-tropomiosina inibe a 

interação entre a actina e a miosina. Quando o Ca2+ liga-se à troponina C, o 

acoplamento entre troponina I e actina enfraquece, permitindo a movimentação da 

molécula de tropomiosina. Essa movimentação faz com que os locais de fixação das 

cabeças de miosina fiquem descobertos; e, em seguida, moléculas de adenosina 

trifosfato (ATP) são hidrolisadas e tem início a contração (11). Dessa maneira, o 

ciclo no qual as cabeças de miosina, ligadas firmemente à actina, curvam-se sobre o 

restante da molécula de miosina, desprendendo-se em seguida, repete-se várias 

vezes durante a contração. Para que o músculo relaxe após a contração há a 

recaptação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático, acarretando na redução da 

concentração intracelular de Ca2+, com subsequente término da interação química 

entre actina e miosina (2, 16, 17). O ATP fornece energia tanto para a contração 

quanto para o relaxamento, uma vez que a recaptação de Ca2+ pelo retículo 

sarcoplasmático é feita por transporte ativo (2, 16). 

Além das fibras musculares, o músculo esquelético também é constituído de 

tecido conjuntivo altamente organizado. A camada mais externa do tecido conjuntivo 

que envolve todo o músculo é denominada epimísio. Uma segunda camada de 

tecido conjuntivo, denominada perimísio, envolve feixes, ou fascículos, de fibras 

musculares. Além disso, cada fibra muscular é revestida por uma camada de tecido 

conjuntivo denominado endomísio (1, 4). Em relação à predominância das fibras 

colágenas, o epimísio apresenta grande quantidade de colágeno tipo I, já o perimísio 
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os do tipo I e III, enquanto o endomísio os do tipo I, III e V (4). O colágeno tipo I 

orgina fibras paralelas e rígidas, conferindo força de tração, já o colágeno tipo III dá 

origem a fibras flácidas, conferindo distensibilidade ao tecido (18). O colágeno tipo 

IV, por sua vez, é responsável pela estabilidade mecânica da fibra muscular, sendo 

localizado exclusivamente da membrana basal (19). 

O tecido conjuntivo serve ainda como trajeto para que vasos sanguíneos e 

nervos relacionem-se com as fibras musculares (1). Além disso, desempenha 

importante função na transmissão de força (20) e na formação da matriz extracelular 

(21). O tecido conjuntivo também está envolvido com a formação do reservatório 

biológico (nicho) das células satélites, uma vez que este se localiza anatomicamente 

entre o sarcolema e a lâmina basal da fibra muscular (22, 23). No entanto, 

alterações no tecido conjuntivo podem resultar em fibrose, a qual pode ser causada 

pela ação de fatores de crescimento, como a observada, por exemplo, em situações 

de distrofia muscular (24, 25). Nesse caso, o fator de crescimento e transformação 

(transforming growth fator; TGF) β tem sido descrito como um dos principais 

indutores de fibrose em diferentes tecidos (24, 26). 

Além de possuírem as características previamente relatadas, os músculos 

esqueléticos são compostos por diferentes tipos de fibras musculares (27). De 

maneira geral, as fibras musculares do tipo I (oxidativas ou de contração lenta), são 

aquelas nas quais a alta concentração de mioglobina, a rica capilarização e a alta 

atividade mitocondrial conferem predomínio do metabolismo oxidativo e, 

consequentemente, alta resistência à fadiga. As fibras musculares do tipo II 

(glicolíticas ou de contração rápida) são divididas em dois subtipos, IIa e IIb. Nesse 

caso, as últimas apresentam menor concentração de mioglobinas, menor 

capilarização e menor quantidade de mitocôndrias, predominando, então, o 

metabolismo glicolítico, com consequente baixa resistência à fadiga. Já as primeiras 

apresentam características intermediárias entre as fibras musculares do tipo I e IIb, 

possuindo, portanto, moderada resistência à fadiga (28, 29). 

O tecido muscular esquelético possui alta capacidade de se adaptar em 

resposta a diversas alterações orgânicas e ambientais. A adaptação do músculo 

esquelético em resposta ao treinamento físico de força ou à ablação de músculos 

sinergistas, por exemplo, ocorre pelo aumento do diâmetro das fibras musculares 

com consequente ganho de força, fenômeno conhecido por hipertrofia muscular (30-
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32). Por outro lado, o músculo esquelético também se adapta à ausência de 

estímulos, como em situações de imobilização de membros ou após longos períodos 

de repouso pós-cirúrgico, por exemplo, condições onde ocorre atrofia muscular 

caracterizada por redução tanto da área de secção transversal (AST) das fibras 

quanto da produção de força muscular (33, 34). Sabe-se também que alterações 

hormonais como, por exemplo, o hipertireoidismo, acarreta outra adaptação da 

musculatura esquelética, a conversão gradual dos tipos de fibras musculares, que 

neste exemplo seria a conversão progressiva das fibras do tipo I em fibras do tipo II 

(35). Outra importante característica do tecido muscular esquelético é sua notável 

capacidade de se adaptar após lesão. Este processo adaptativo é denominado 

regeneração muscular e será abordado em detalhes a seguir. 

 

1.2 Regeneração muscular esquelética 

O processo de regeneração do músculo esquelético ocorre após uma lesão 

do tecido que pode ser de origem mecânica, como, por exemplo, laceração, 

contusão e distensão (36); de origem química, como lesões causadas por metais 

pesados ou toxinas oriundas de venenos de serpentes (37, 38); e de origem térmica, 

como aquelas causadas por congelamento ou queimadura (39). Esse processo foi 

inicialmente descrito na segunda metade do século XIX; porém, somente após cerca 

de 100 anos os primeiros mecanismos celulares começaram a ser investigados (40). 

A lesão muscular caracteriza-se pelo rompimento do sarcolema, causando 

aumento na concentração de Ca2+ intracelular e desencadeando a ativação de 

proteases dependendes de Ca2+, como as calpaínas, responsáveis pela degradação 

de componentes celulares (41). Com a ruptura do sarcolema, as células 

inflamatórias invadem o tecido e contribuem para o processo de regeneração 

muscular. As primeiras células inflamatórias a ocuparem o local da lesão são os 

neutrófilos (42), e já foi demonstrado que seu número aumenta expressivamente em 

cerca de seis horas após lesão (43, 44). Os neutrófilos são responsáveis por 

secretar radicais livres e citocinas pró-inflamatórias, as quais auxiliam na 

degradação dos debris celulares (45). Em 24 horas após lesão, o número de 

neutrófilos declina concomitantemente ao aumento da incidência de macrófagos (42, 

46). 



24 

 

As populações de macrófagos apresentam atividades opostas, pró-

inflamatórias e anti-inflamatórias em diferentes estágios do processo de regeneração 

(47). Os macrófagos são comumente classificados como M1 (pró-inflamatórios) e M2 

(anti-inflamatórios), nomenclatura referente à ativação clássica e alternativa, 

respectivamente (48). Os macrófagos M1 estão presentes em estágios precoces da 

regeneração e atuam na fagocitose dos debris celulares. Além disso, secretam 

citocinas pró-inflamatórias, como interleucina (IL) 1β e óxido nítrico-sintase induzível 

(inducible nitric oxide synthase; iNOS), o qual, por meio da metabolização de L-

arginase, é capaz de produzir grandes quantidades de óxido nítrico e eliminar 

patógenos intracelulares (47, 49). Os macrófagos M1 também promovem a 

proliferação e reprimem a diferenciação de mioblastos, além de induzir redução na 

síntese de colágeno em meio de cultura celular (50-52). 

Em estágios avançados do processo de regeneração muscular ocorre 

alteração no fenótipo dos macrófagos de M1 para M2 (47, 53, 54). Essa transição de 

fenótipos é crucial para a regeneração muscular sendo parcialmente regulada por 

mitogen-activated protein kinase phosphatase (MAPK) 1 (55). Estudos mostram que 

essa transição ocorre somente após a instalação da fase pró-inflamatória e que a 

ativação exacerbada da sinalização M1 resulta em prejuízos no processo de 

regeneração muscular (56, 57). Além disso, as células inflamatórias presentes no 

tecido muscular lesado também são responsáveis pela secreção de citocinas, tais 

como, o fator de necrose tumoral (tumor necrosis fator; TNF) α, TGF-β, e IL-6, as 

quais são capazes, entre outros efeitos, de ativar as células satélites (58-60). 

As células satélites são mononucleadas e indiferenciadas localizadas em um 

nicho específico na superfície da fibra muscular, entre a lâmina basal e o sarcolema 

(7, 23). Em condições normais, as células satélites permanecem quiescentes; 

entretanto, quando o músculo esquelético sofre uma lesão as mesmas são ativadas 

e recebem a denominação de células precursoras miogênicas, as quais proliferam 

apresentando alta expressão de fatores regulatórios miogênicos, como o fator 

miogênico (myogenic fator; Myf) 5 e myoblast determination protein (MyoD), por 

exemplo (41, 42). Para que a ativação das células satélites ocorra é necessário que 

tanto a quantidade como suas propriedades miogênicas sejam mantidas; pois, 

enquanto parte das células participam da regeneração das fibras musculares, outra 

parte passa pelo processo de auto-renovação, retornando ao estado de quiescência 
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(61). Nesse sentido, as células satélites em estado de quiescência apresentam alta 

expressão de paired box transcription factor 7 (Pax7), o qual também garante a 

especificidade da linhagem miogênica (61). 

Após a proliferação ocorre a diferenciação das células precursoras 

miogênicas em mioblastos, fase esta marcada pela redução da expressão de Pax7 

concomitantemente ao aumento da expressão de miogenina e do fator regulatório 

miogênico (MRF) 4 (62). O processo de diferenciação terminal, por sua vez, é 

caracterizado pela fusão dos mioblastos para a formação de miotubos (63), os quais 

passam a expressar a miosina de cadeia pesada (MyHC) neonatal a qual, 

posteriormente, é substituída pelas isoformas adultas de MyHC (41, 42, 62). Sabe-

se ainda que a expressão de vários genes, como Notch e Wnt é modulada durante a 

ativação e proliferação das células satélites e em fibras musculares em 

diferenciação durante a regeneração (64, 65). 

Devido à fusão das células precursoras miogênicas à fibra muscular lesada, 

um novo núcleo celular é incorporado localizando-se, inicialmente, no centro da fibra 

muscular sendo, posteriormente, movido para a periferia da mesma. A fibra muscular 

com núcleo centralizado é comumente utilizada como um marcador histológico de 

regeneração muscular, e em situações de doenças musculares crônicas, como 

distrofias, há a permanente presença dessas fibras no tecido muscular, indicando 

ciclos constantes de degeneração e regeneração (66). O correto posicionamento do 

núcleo é essencial para a adequada função muscular, uma vez que sua localização 

central atua como barreira física para a contração e consequente produção de força, 

pois dificulta a formação de pontes cruzadas e o deslizamento das moléculas de 

actina e miosina (5). 

Dessa maneira, os mecanismos celulares e moleculares envolvidos no 

processo de regeneração muscular têm sido amplamente investigados e fatores de 

crescimento, como, o fator de crescimento semelhante à insulina (Insulin Like 

Growth Factor; IGF) I, TGF-, membros da família IL-6 e fatores regulatórios 

miogênicos (MRFs: MyoD, Myf-5, miogenina e MRF-4) são conhecidos como 

facilitadores e reguladores da resposta regenerativa muscular (41, 67). Dentre 

esses, MyoD destaca-se como um importante fator de transcrição miogênico, uma 

vez que possui a capacidade de reprogramar geneticamente células não musculares 

em uma linhagem miogênica (68). 
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Além disso, para que ocorra a recuperação estrutural e funcional da fibra 

muscular previamente lesada, vias de sinalização intracelular reguladoras do 

trofismo muscular exercem função importante no curso da resposta regenerativa. 

Nesse sentido, as vias que controlam a síntese e a degradação de proteínas 

mostram-se essenciais para o processo de regeneração muscular. De fato, a 

ativação de elementos da via phosphoinositide-3-kinase (PI3K)/protein kinase B 

(Akt)/mammalian/mechanistic target of rapamycin (mTOR) (PI3K/Akt/mTOR), 

responsável pela ativação da síntese proteica, favorecendo assim o aumento da 

massa muscular (69, 70), foi recentemente demonstrada como uma reguladora da 

resposta regenerativa, sendo importante para a etapa de diferenciação muscular 

(66, 71). Por outro lado, vias que controlam a degradação proteica também 

participam do processo regenerativo do músculo esquelético, como é o caso do 

sistema ubiquitina-proteassomo (72-74). 

Sendo a via de sinalização PI3K/Akt/mTOR e o sistema ubiquitina-

proteassomo importantes reguladores da massa muscular, cabe a seguir uma 

abordagem sobre suas respectivas atuações no tecido muscular esquelético. 

 

1.3 Participação da via PI3K/Akt/mTOR e do sistema ubiquitina-proteassomo 
no controle da massa muscular 

A ativação da via PI3K/Akt/mTOR é regulada por fatores de crescimento 

como o IGF-I e pelos níveis plasmáticos de insulina (75). Estímulos importantes para 

a musculatura esquelética, como exercício físico e nutrição adequada, levam ao 

aumento dos níveis de IGF-I, iniciando a cascata de sinalização com o recrutamento 

da PI3K, da proteína dependente de fosfoinositídeos (PDK) e, finalmente, da Akt 

(76). A ativação da PI3K pelo IGF-I desloca a Akt para a membrana celular 

fosforilando-a no resíduo serina 473 (Ser473). Uma vez fosforilada, a Akt possui 

diversos alvos e pode influenciar a sobrevivência celular e a síntese de proteínas 

(70). 

Um dos principais alvos da Akt é a mTOR, uma serina/treonina quinase, que 

uma vez associada a regulatory associated protein of mTOR (Raptor), G protein β-

subunit-like protein (GβL), proline-rich Akt substrate 40 kDa (PRAS40) e DEP-

domain-contaning mTOR-interacting protein (Deptor) dá origem ao complexo 

mTORC1 (77). Quando, ao invés de associar-se a raptor e PRAS40, mTOR associa-
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se à rapamycin-insensitive companion of mTOR (Rictor) e mammalian stress-

activated protein kinase interacting protein (SIN-1), origina o complexo mTORC2 

(69). No entanto, o complexo mTORC1 é o principal regulador do crescimento e do 

metabolismo celular (77). 

Uma vez ativada a mTOR fosforila a proteína ligadora eukaryotic initiation 

factor 4E-binding protein 1 (4E-BP1) prevenindo sua interação com o euchariotic 

initiation factor-4E (eIF-4E) e, consequentemente, permitindo o acoplamento do eIF-

4E ao eIF-4G para a formação do complexo eIF-4F (78). Esses fatores de iniciação 

eucarióticos são responsáveis pela ligação do ribossomo na extremidade 5’ cap do 

RNAm, onde a tradução dos códons ocorrerá (79). Como essa região ribossomal é 

reconhecida pelo eIF-4E, a interação da 4E-BP1 com essa extremidade inibe o 

processo de tradução (80, 81). Por outro lado, a mTOR também fosforila a proteína 

ribossomal p70S6K (protein S6 kinase; S6K1), a qual atua na fosforilação do 

polipeptídio ribossomal S6 na subunidade ribossomal 40S (82). O adequado 

funcionamento desse mecanismo possibilita a síntese de proteínas (Figura 1). 
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Figura 1 – Representação da via de sinalização PI3K/Akt/mTOR. 

 

 

Fatores tróficos, estímulos hormonais e/ou nutricionais ativam a proteína PI3K e, consequentemente, 
a proteína Akt. A ativação da Akt, por sua vez, fosforila a proteína mTOR, a qual unindo-se a Raptor 
forma o complexo mTORC1, o principal regulador do crescimento e do metabolismo celular, pois este 
é capaz de fosforilar a proteína p70

S6K
, a qual fosforila o polipeptídio ribossomal S6, resultando, 

assim, em aumento na biogênese ribossomal. Além disso, mTORC1 pode fosforilar a proteína 
ligadora 4E-BP1 e assim prevenir sua interação com o fator de iniciação eucariótico eIF-4E, 
permitindo, consequentemente, a formação do complexo eIF-4F. Por outro lado, a união de mTOR a 
Rictor origina o complexo mTORC2. Setas verdes representam ativação e, quando indicadas, 
ativação via fosforilação. Setas vermelhas representam inibição e, quando indicadas, inibição via 
fosforilação. 
FONTE: adaptado de Sussman et al. (2011) (83). 

 

O sistema ubiquitina-proteassomo dependente de ATP é o principal 

modulador da proteólise muscular esquelética (84). A ativação desse sistema é 

desencadeada por diversas condições indutoras de atrofia muscular como, sepse, 

caquexia (perda excessiva de massa muscular) provocada, por exemplo, por câncer 

ou infecção pelo HIV; hipocinesia, hipogravidade, imobilização e envelhecimento 

(72-74). Nessa via, as proteínas-alvo do tecido muscular são ligadas covalentemente 

à ubiquitina e degradadas por um complexo multicatalítico denominado proteassomo 

26S. A marcação das proteínas-alvo ocorre quando as enzimas ativadoras de 
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ubiquitina (E1) ativam as moléculas de ubiquitina hidrolisando ATP, a seguir as 

enzimas conjugadoras de ubiquitina (E2) unem as moléculas de ubiquitina formando 

um complexo de poliubiquitinas e, finalmente, as enzimas ubiquitina-ligases (E3-

ligases), ligam esse complexo à proteína-alvo a qual, por sua vez, será reconhecida 

e degradada pelo proteassomo 26S (85) (Figura 2). Os genes das ubiquitina-ligases 

muscle-specific RING finger-1 (MuRF1) e muscle atrophy F-box/atrogin-1 

(MAFbx/atrogin-1) apresentam regiões promotoras controladas por fatores de 

transcrição da família Forkhead Box O transcription factors (FoXO), os quais podem 

ser fosforilados pela Akt sendo impedidos de se translocar para o núcleo (34). Tais 

enzimas também parecem estar envolvidas em diversos processos celulares, como 

o crescimento e a diferenciação (33, 86). Além disso, a ligação do complexo de 

poliubiquitinas a uma proteína específica é um processo passível de reversão, uma 

vez que as enzimas desubiquitinases, como UBP45, UBP69 e USP28 podem 

reverter o complexo com a proteína-alvo, evitando sua degradação. 
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Figura 2 – Representação do sistema ubiquitina-proteassomo. 

 

 

Inicialmente, as moléculas de ubiquitna são ativadas pela ação das enzimas E1 em uma reação que 
envolve gasto energético (ATP). Em seguida, pela ação das enzimas E2, essas moléculas são 
conjugadas em um complexo de poliubiquitinas. Posteriormente, por intermédio das E3-ligases, esse 
complexo é ligado à proteína-alvo e conduzido ao proteassomo 26S para degradação em pequenos 
peptídeos. As moléculas de ubiquitina são, subsequentemente, recicladas e podem participar de uma 
nova etapa do processo. 
FONTE: adaptado de Murton et al. (2008) (87). 

 

Dessa maneira, para o sucesso do processo de regeneração muscular é 

necessária a modulação de vias de sinalização intracelular (como PI3K/Akt/mTOR e 

o sistema ubiquitina-protessomo) que favoreçam a recuperação da fibra muscular 

lesada. Possíveis alvos terapêuticos capazes de melhorar ou mesmo acelerar a 

resposta regenerativa permanecem em investigação. Nesse sentido, a utilização de 

agentes anabólicos parece ser uma possível estratégia para melhorar o processo 

regenerativo muscular. 

 

1.4 Efeito de estratégias nutricionais sobre as adaptações musculares  

Considerando-se a inexistência de estudos sistemáticos sobre os efeitos 

celulares e moleculares de diferentes estratégias nutricionais durante o processo de 

regeneração muscular após lesão, optou-se por realizar uma breve exposição 

acerca de tais efeitos sobre o processo de adaptação muscular induzida pelo 
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treinamento físico de força, uma vez que o mesmo é capaz de induzir lesão 

muscular. 

A suplementação com aminoácidos pode ser um método eficaz para 

minimizar os efeitos da lesão muscular. O estudo de Nosaka et al. (2006) (88) 

comparou dois protocolos de suplementação em indivíduos submetidos a uma única 

sessão de treinamento de força (flexão de cotovelos durante 30 minutos a 9% da 

contração isométrica máxima). O primeiro grupo, suplementado com um complexo 

de diversos aminoácidos essenciais e não essenciais, dentre eles leucina, isoleucina 

e valina, os quais formam o grupo dos aminoácidos de cadeia ramificada (Branched-

chain amino acids; BCAA’s), ingeriu a primeira dose 30 minutos antes do início da 

sessão e a segunda dose imediatamente após a mesma. O segundo grupo seguiu a 

mesma orientação, porém continuou sendo suplementado ao longo de quatro dias 

após a sessão. Os resultados mostraram que os níveis plasmáticos de creatina 

quinase e mioglobina foram menores no segundo grupo; além disso, os indivíduos 

relataram menores índices de dor muscular tardia, avaliada por meio de uma escala 

visual. Outro estudo, utilizando um suplemento alimentar contendo arginina e 

glutamina, verificou o efeito de duas doses suplementares diárias em indivíduos 

submetidos a duas sessões semanais de treinamento de força para grandes grupos 

musculares ao longo de 12 semanas. Os resultados mostraram que o grupo 

suplementado apresentou menores níveis de creatina quinase e cortisol, assim 

como de dor muscular tardia, quando comparados ao grupo placebo (89). 

Com relação à suplementação específica com aminoácidos de cadeia 

ramificada, o estudo de Greer et al. (2007) (90) comparou dois grupos de indivíduos, 

o primeiro suplementado com 2,5 g de BCAA e o segundo com a mesma quantidade 

de placebo. Ambos foram submetidos a um protocolo de treinamento de resistência 

aeróbia composto por três séries de 90 minutos em cicloergômetro (55% VO2). 

Foram fornecidas duas doses da suplementação aos indivíduos, a primeira antes do 

início da sessão e a segunda em 60 minutos após o início da mesma. O grupo 

suplementado com BCAA apresentou menores níveis de creatina quinase e de dor 

muscular tardia, ao mesmo tempo em que obteve maior torque flexor do joelho 

(medida de força muscular) em relação ao grupo placebo. 

No que diz respeito à suplementação com BCAA e lesão muscular induzida 

pelo treinamento de força, o estudo de Jackman et al. (2010) (91) comparou 
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indivíduos suplementados com 7,3 g de BCAA e outros com a mesma quantidade de 

placebo, submetidos a uma única sessão de treinamento composta por 12 séries de 

10 repetições (120% da contração voluntária máxima), de contrações excêntricas do 

quadríceps. As suplementações foram fracionadas em quatro momentos: a) 30 

minutos antes da sessão, b) uma hora e 30 minutos após, c) quatro horas após e d) 

oito horas após, perdurando pelos três dias subsequentes. Os resultados indicaram 

que os índices de dor muscular tardia, avaliados por escala visual, foram menores 

nos indivíduos do grupo suplementado com BCAA, enquanto a força muscular, 

avaliada em dinamômetro isocinético, atingiu valores maiores em relação ao grupo 

placebo. O estudo de Shimonura et al, (2010) (92) comparou indivíduos 

suplementados com 5,5 g de BCAA ou de placebo submetidos a uma única sessão 

de treinamento de força, composta por sete séries de 20 repetições de 

agachamentos sem sobrecarga. A suplementação foi fornecida em dose única, 

imediatamente antes do início da sessão e os indivíduos foram acompanhados pelos 

três dias subsequentes. O grupo suplementado com BCAA apresentou menores 

índices de dor muscular tardia, menores níveis plasmáticos de mioglobina e atingiu 

valores maiores de força muscular máxima, avaliada em dinamômetro isocinético, 

quando comparado ao grupo placebo em todo o período de estudo. 

Sendo assim, as manipulações nutricionais, como a suplementação com 

aminoácidos essenciais, são potenciais estratégias para se conseguir uma melhor 

resposta regenerativa. Tal hipótese baseia-se no fato de que alguns desses 

aminoácidos, como, por exemplo, a leucina, podem atuar no controle da massa 

muscular e, consequentemente, na recuperação funcional por meio de uma possível 

modulação de vias reguladoras de síntese e degradação proteica no tecido muscular 

esquelético (93-96). 

 

1.5 Efeitos da leucina sobre as vias de síntese e degradação proteica no tecido 
muscular esquelético 

Desde a década de 1970, a função dos aminoácidos essenciais, isto é, 

aqueles que necessitam ser consumidos diariamente, pois o organismo não possui 

capacidade para sintetizá-los, é alvo de pesquisas onde o metabolismo de proteínas 

musculares é explorado (97). Dentre os principais, a leucina é um aminoácido 

altamente seletivo e capaz de desempenhar funções importantes como “regulador-
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chave” da síntese proteica no músculo esquelético. Este aminoácido é capaz de 

iniciar a ativação da via de sinalização PI3K/Akt/mTOR, pela fosforilação da mTOR 

nos resíduos Ser2448 e Ser2481 (96, 98-101). 

Estudos in vivo sugerem que os efeitos da suplementação com leucina estão 

relacionados à montagem do fator de iniciação eucariótico eIF-4F, componente 

importante para a tradução do RNAm (93, 95, 96, 101-106). Em estudo recente, 

onde foram analisados os efeitos da leucina na musculatura esquelética de animais 

submetidos a dietas com baixas concentrações de proteínas, os resultados 

indicaram aumentos dose dependentes na fosforilação da proteína p70S6K e da 

dissociação da proteína ligadora 4E-BP1 com o fator de iniciação eucariótico eIF-4E, 

contribuindo para o início da síntese proteica (107). Adicionalmente, estudos com 

animais suplementados com leucina, porém mantidos em jejum e tratados com 

somatostatina, no intuito de gerar baixas concentrações de insulina plasmática, 

mostraram uma atenuação da fosforilação da p70S6K sem alterações na formação do 

complexo eIF-4F (98-100, 108). Tais resultados reforçam o fato de que a leucina 

desencadeia a ativação da via PI3K/Akt/mTOR por um mecanismo independente da 

ação da insulina (109). 

Com relação às pesquisas in vitro, estudos em culturas celulares de 

mioblastos (L6) mostram que há redução da formação do complexo eIF-4F e 

aumento da associação entre a 4E-BP1 e o eIF-4E em meio de cultura com 

ausência de leucina (110). Por outro lado, um estudo com cultura de células satélites 

tratadas com leucina mostrou aumentos na fosforilação de mTOR e p70S6K, além de 

aumentos consideráveis na taxa de síntese proteica e na proliferação de tais células 

(111). 

A suplementação com leucina também tem sido estudada em diversas 

situações catabólicas, entre elas: a) perda de massa muscular em resposta a atrofia 

provocada, por exemplo, pelo desuso em condições de imobilização e pelos efeitos 

colaterais da utilização de glicocorticóides (112, 113); b) situações patológicas, como 

caquexia associada a sepse, câncer ou contaminação pelo HIV (105); e c) 

adaptações fisiológicas, como a perda de massa muscular durante o envelhecimento 

(114). 

Tais estudos, em geral, mostram resultados relevantes, pois sugerem que a 

leucina pode agir diretamente na fibra muscular esquelética minimizando a 



34 

 

degradação proteica e aumentando a capacidade de síntese de proteínas 

musculares. Um deles reportou que a suplementação com leucina atenuou a perda 

de massa muscular induzida pela imobilização (112). Os autores observaram 

redução na expressão de componentes do sistema ubiquitina-proteassomo no 

músculo esquelético; mais especificamente, houve menor acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas e menor expressão de E3-ligases (E3-α, MAFbx/atrogin-1 e MuRF1), 

sugerindo que a suplementação com leucina reduz a atividade proteolítica. Outro 

estudo observou que a suplementação com leucina em animais que consumiam 

dieta com baixo teor de proteínas, não atenuou a expressão de MAFbx/atrogin-1 e 

MuRF1 (115). Porém, uma diminuição na expressão do marcador de autofagia 

protein ligth chain 3 (LC3-II) foi reportada, sugerindo que a leucina minimiza a 

degradação proteica do tecido muscular esquelético, uma vez que LC3-II é a 

isoforma ativa da proteína necessária para a produção de autofagossomos. 

Embora os mecanismos moleculares pelos quais a leucina age sobre a 

facilitação do processo de tradução do RNAm ainda não tenham sido 

completamente elucidados, sugere-se que seu principal efeito esteja relacionado ao 

aumento tanto do número de ribossomos por célula muscular, quanto da eficácia dos 

mesmos em conduzir a síntese protéica (98, 100, 116, 117). 

 

1.6 Justificativa e relevância do estudo 

Estudos sistemáticos dos efeitos da leucina no processo de regeneração 

muscular ainda não haviam sido conduzidos. Apenas um estudo, datado de 1975, 

mostrou que a suplementação com leucina melhora a estrutura do músculo 

esquelético após lesão por esmagamento em animais (118). Entretanto, os 

mecanismos celulares e moleculares envolvidos na regeneração do músculo 

esquelético permanecem desconhecidos. Sendo assim, este estudo propôs-se a 

contribuir para o melhor entendimento dos efeitos da suplementação com leucina 

durante o processo de regeneração muscular. As análises foram conduzidas por 

meio da abordagem de diferentes fases da regeneração; como, instalação do 

processo inflamatório, ativação e proliferação de células satélites, 

diferenciação/maturação das fibras musculares em regeneração, recuperação da 

massa muscular após lesão, além da recuperação da função contrátil. A 

compreensão dos efeitos da leucina durante o processo de regeneração muscular 
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poderá servir de base para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas não 

farmacológicas, visando o tratamento de lesões ou mesmo disfunções músculo-

esqueléticas de diversas etiologias. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Estudar o efeito da suplementação com leucina durante o processo de 

regeneração do músculo esquelético. 

 

2.2 Específicos 

2.2.1 Avaliar os efeitos da suplementação com leucina nos seguintes aspectos do 

processo de regeneração do músculo soleus de ratos jovens: 

 Aspectos macroscópicos e histológicos; 

 Reestruturação de componentes da matriz extracelular; 

 Incidência de macrófagos; 

  Incidência de células satélites em proliferação; 

 Incidência de células musculares em diferenciação; 

 Perfil de ativação de elementos da via PI3K/Akt/mTOR; 

 Perfil de ativação de elementos do sistema ubiquitina-proteassomo; 

 Recuperação da função contrátil muscular. 

 

2.2.2 Avaliar os efeitos da suplementação com leucina nos seguintes aspectos do 

processo de regeneração do músculo tibialis anterior (TA) de ratos jovens: 

 Aspectos macroscópicos e histológicos; 

 Reestruturação de componentes da matriz extracelular; 

 Incidência de células musculares em diferenciação; 

 Perfil de ativação de elementos da via PI3K/Akt/mTOR; 

 Acúmulo de proteínas ubiquitinadas; 

 Recuperação da função contrátil muscular. 
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3 ESTRATÉGIAS EXPERIMENTAIS 

 

Os efeitos da suplementação com leucina durante o processo de regeneração 

muscular foram avaliados nos períodos de um, três, 10 e 21 dias após lesão 

induzida por criolesão em músculos esqueléticos de ratos jovens. Optamos por 

estudar, principalmente, o músculo soleus, pois existem indícios de que aminoácidos 

de cadeia ramificada podem ser captados e metabolizados de maneira mais 

eficiente em músculos com predomínio de fibras do tipo I (119). Porém, também 

investigamos os efeitos da suplementação com leucina no músculo TA, um músculo 

com predomínio de fibras musculares do tipo IIb, no período de 10 dias após lesão 

no intuito de comparar a resposta regenerativa de músculos fenotipicamente 

distintos. 

Os períodos de um, três, 10 e 21 dias após lesão foram abordados, pois 

representam “períodos-chave” para o estudo da necrose e do processo inflamatório, 

proliferação de células satélites, franca regeneração com intensa síntese proteica e 

restauração da estrutura muscular com recuperação funcional, respectivamente (41). 

Assim, as seguintes estratégias experimentais foram utilizadas: 

 
3.1 Estratégias utilizadas para alcançar o objetivo específico 2.2.1 
  

 Análise macroscópica e histológica: avaliação da massa muscular, da 

morfologia do tecido muscular, mensuração da área de secção 

transversal (AST) das fibras musculares e da área do infiltrado 

inflamatório; 

 Análise da reestruturação de componentes da matriz extracelular: 

determinação da densidade do tecido conjuntivo e do colágeno tipo III, 

do conteúdo de colágeno e do perfil de ativação de elementos da via 

TGF-β/Smad; 

 Análise da incidência de macrófagos: determinação da incidência de 

células marcadas com MAC387 (marcador de macrófagos); 

 Análise da incidência de células satélites em proliferação: determinação 

da incidência de células co-marcadas com Pax7 (marcador de células 
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satélites quiescentes e ativadas) e MyoD (marcador de células satélites 

ativadas e em proliferação); 

 Análise da incidência de células musculares em diferenciação: 

determinação da incidência de células marcadas com miosina de 

cadeia pesada neonatal (MyHC-neonatal) e miosina de cadeia pesada 

do tipo I ou II (MyHC-I ou II; isoformas adultas); 

 Análise do perfil de ativação de elementos da via PI3K/Akt/mTOR: 

avaliação da expressão de elementos da via de sinalização 

PI3K/Akt/mTOR; 

 Análise do perfil de ativação de elementos do sistema ubiquitina-

proteassomo: análise da expressão de proteínas ubiquitinadas e de 

E3-ligases (MAFbx/atrogin-1 e MuRF1), ativação de FoXO3a e 

atividade do proteassomo 26S; 

 Análise da função contrátil: avaliação da contração muscular tetânica 

máxima e do desenvolvimento de fadiga muscular. 

 

3.2 Estratégias utilizadas para alcançar o objetivo específico 2.2.2 

A comparação dos efeitos da suplementação com leucina nos músculos 

soleus e TA foi realizada utilizando-se a maioria das estratégias supracitadas. Para 

as análises em que houve tal comparação, os dados referentes a ambos os 

músculos avaliados foram inseridos em uma mesma figura na seção Resultados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os protocolos experimentais utilizados neste estudo foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (CEUA – ICB/USP; # 87/2011). 

 

4.1 Amostra 

Foram utilizados ratos Wistar jovens (dois meses de idade), provenientes do 

Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 

Os animais foram mantidos em gaiolas apropriadas (BEIRA MAR Ltda., São Paulo, 

SP, Brasil) e acondicionados no biotério do Departamento de Anatomia (ICB/USP) 

com temperatura controlada entre 22 e 25 oC e ciclo claro-escuro de 12 horas. Água 

e ração foram fornecidas ad libitum. 

 

4.2 Grupos experimentais 

Os efeitos da suplementação com leucina no músculo esquelético foram 

avaliados em diferentes períodos do processo de regeneração. Para isso, os 

músculos soleus e TA da pata esquerda foram submetidos à criolesão e os da pata 

direita foram utilizados como controle. Os animais foram divididos aleatoriamente da 

seguinte maneira: 

a) Grupo criolesado – um dia; (n=5): O músculo soleus da pata esquerda dos 

animais foi submetido à criolesão (grupo Crio) e analisado após um dia. O músculo 

da pata contralateral (grupo C) foi utilizado como controle; 

b) Grupo criolesado – três dias; (n=5): O músculo soleus da pata esquerda 

dos animais foi submetido à criolesão (grupo Crio) e analisado após três dias. O 

músculo da pata contralateral (grupo C) foi utilizado como controle; 

c) Grupo criolesado – 10 dias; (n=10): Os músculos soleus e TA da pata 

esquerda dos animais foram submetidos à criolesão (grupo Crio) e analisados após 

10 dias. Os músculos da pata contralateral (grupo C) foram utilizados como controle; 
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d) Grupo criolesado – 21 dias; (n=5): O músculo soleus da pata esquerda dos 

animais foi submetido à criolesão (grupo Crio) e analisado após 21 dias. O músculo 

da pata contralateral (grupo C) foi utilizado como controle; 

e) Grupo criolesado + leucina – um dia; (n=5): Os animais foram 

suplementados com leucina por três dias antes da criolesão e continuaram sendo 

suplementados até o final do período experimental (um dia após criolesão, grupo 

Crio+Leu). O músculo soleus da pata contralateral foi utilizado como controle apenas 

suplementado com leucina (grupo Leu); 

f) Grupo criolesado + leucina – três dias; (n=5): Os animais foram 

suplementados com leucina por três dias antes da criolesão e continuaram sendo 

suplementados até o final do período experimental (três dias após criolesão, grupo 

Crio+Leu). O músculo soleus da pata contralateral foi utilizado como controle apenas 

suplementado com leucina (grupo Leu); 

g) Grupo criolesado + leucina – 10 dias; (n=10): Os animais foram 

suplementados com leucina por três dias antes da criolesão e continuaram sendo 

suplementados até o final do período experimental (10 dias após criolesão, grupo 

Crio+Leu). Os músculos soleus e TA da pata contralateral foram utilizados como 

controle apenas suplementados com leucina (grupo Leu); 

h) Grupo criolesado + leucina – 21 dias; (n=5): Os animais foram 

suplementados com leucina por três dias antes da criolesão e continuaram sendo 

suplementados até o final do período experimental (21 dias após criolesão, grupo 

Crio+Leu). O músculo soleus da pata contralateral foi utilizado como controle apenas 

suplementado com leucina (grupo Leu). 

 

4.3 Suplementação com leucina 

A leucina (L-leucine; gentilmente cedida pela empresa Ajinomoto Co., Inc, 

Tokyo, Japão) foi administrada oralmente (via gavagem, em 5 mL de água 

destilada), uma vez ao dia a uma dose correspondente a 1,35 g/kg de massa 

corporal, a qual corresponde a 100% da quantidade diária de leucina consumida por 

roedores em dieta padrão (120). Estudos mostraram que essa dose além de 

contribuir para o aumento da taxa de síntese proteica, apresenta também efeitos 

terapêuticos (95, 105, 121). A suplementação teve início três dias antes da criolesão 
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e prosseguiu até o final do protocolo experimental de acordo com os diferentes 

períodos estudados. Dessa maneira, os grupos de animais suplementados com 

leucina e avaliados nos períodos de um, três, 10 e 21 dias após lesão foram 

suplementados por quatro, seis, 13 e 24 dias, respectivamente. Os animais dos 

grupos controle receberam a mesma quantidade de solução salina (NaCl, 0,9%). 

 

4.4 Criolesão 

Para o procedimento de criolesão os animais foram anestesiados com 

coquetel de ketamina e xilazina (95 e 12 mg/kg de massa corporal, via 

intraperitoneal); e, em seguida, os músculos soleus e TA foram cirurgicamente 

expostos. A criolesão consiste de um ciclo de congelamento e descongelamento 

muscular; e, dessa forma, o procedimento foi realizado aplicando-se uma barra de 

ferro (0,4 x 0,4 cm para o músculo soleus e 0,4 x 1,0 cm para o músculo TA), 

previamente imersa em nitrogênio líquido, sobre a superfície dos músculos, durante 

10 segundos. Após o descongelamento dos músculos, a pele dos animais foi 

suturada e os mesmos mantidos por alguns minutos sobre placa aquecida (37 °C) 

para evitar hipotermia (66, 122). 

 

4.5 Coleta das amostras 

Uma hora após a última dose suplementar de leucina os animais foram 

anestesiados (tiopental sódico, 5 mg/100g, via intraperitoneal) e sacrificados por 

deslocamento cervical, de acordo com normas do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA)1. Em seguida, os músculos foram removidos, 

pesados e separados para as análises histológicas e moleculares. 

 

4.6 Análises histológicas 

Os músculos destinados às análises histológicas foram previamente 

congelados em isopetano, posteriormente em nitrogênio líquido e armazenados em 

freezer -80 ºC. Para que as lâminas histológicas fossem geradas com secções 

transversais de 10 µm de espessura, os músculos foram cortados em criostato 

                                                 
1
 www.cobea.org.br 
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(CM3050, Leica Biosystems, Nusloch, Alemanha). As figuras provenientes das 

análises foram montadas no programa Adobe PhotoShop (v7.0, San Jose, CA, EUA) 

e apenas ajustes referentes ao brilho e contraste foram realizados. 

 

4.6.1 Análises morfométricas 

Secções histológicas não fixadas foram coradas com azul de toluidina (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) para a análise da morfologia geral, mensuração da AST das 

fibras musculares e quantificação da área do infiltrado inflamatório. As 

fotomicrografias foram capturadas em microscópio óptico (PCM 2000; Nikon, 

Chiyoda, Tokyo, Japão) e analisadas com o programa Image-Pro Plus (Media 

Cybernetics, Silver Spring, MD, EUA). Para a análise da AST (µm2) nos músculos 

controle foram mensuradas, aproximadamente, 500 fibras musculares. Nos grupos 

criolesados, a AST foi obtida apenas das fibras musculares em processo de 

regeneração identificadas pela presença do núcleo centralizado (123). Para a 

quantificação da área do infiltrado inflamatório toda a região do músculo não 

composta por fibras musculares foi considerada, indicando a extensão do processo 

inflamatório muscular. Essa análise foi expressa como porcentagem relativa à área 

total do músculo. 

Para a quantificação da densidade do tecido conjuntivo muscular as lâminas 

foram coradas com picrossirius red (coloração em vermelho) e analisadas em 

microscopia ótica e também de luz polarizada (PCM 2000, Nikon). O sistema de 

planimetria por contagem de pontos (Image-Pro Plus) foi utilizado para a 

determinação da densidade de tecido conjuntivo pela marcação de 500 intersecções 

das linhas por campo. As intersecções que coincidiam com o tecido conjuntivo nas 

quatro áreas por secção selecionadas aleatoriamente de cinco secções histológicas 

por animal foram marcadas, correspondendo a um total de 10.000 intersecções por 

animal. A área relativa do tecido conjuntivo (densidade de área) foi calculada pela 

divisão da soma do número de pontos coincidentes nas intersecções (tecido 

conjuntivo) pelo total de pontos e expressa como porcentagem relativa à área total 

do músculo (124). 
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4.6.2 Imunofluorescência 

As secções transversais dos músculos destinadas à reação de 

imunofluorescência foram fixadas com paraformaldeído 4% (PFA 4%) em 0,2 M de 

phosphate buffer (PB) por 10 minutos a temperatura ambiente, bloqueadas com 

0,1M de glicina em phosphate buffer saline (PBS) por cinco minutos e 

permeabilizadas em 0,2% de Triton X-100/PBS por 10 minutos. As lâminas foram 

incubadas com uma solução contendo o anticorpo primário, 3% de normal goat 

serum e 0,3% de Triton X-100/0,1 M PB, overnight à 4 oC. Após a lavagem com 

0,1M PB (três vezes de 10 minutos), uma solução contendo o anticorpo secundário e 

0,3% de Triton X-100/0,1 M PB foi adicionada às lâminas e as mesmas 

permaneceram por duas horas em ambiente escuro. Após cinco minutos de lavagem 

em PBS as lâminas foram cobertas com as lamínulas utilizando-se a resina 

Vectashield mounting medium for fluorescence with DAPI (H-1200, Vector Labs, CA, 

EUA). As fotomicrografias foram adquiridas em microscópio de fluorescência 

(Observer D1, Zeiss, Jena, Alemanha) equipado com filtros FITC, rodamina e DAPI e 

utilizando-se objetiva de 20X. 

Os anticorpos primários utilizados foram: mouse monoclonal anti-macrófagos 

MAC387 (1:200; AbCam; Cambridge, MA, EUA); Pax7 (1:500; Develpment Studies 

Hybridoma Bank, Tokyo, Japão); MyoD (1:500; AbCam); mouse monoclonal anti-

colágeno III (1:250; AbCam); rabbit monoclonal anti-Smad2/3 (1:200; Cell Signaling, 

Massachusetts, MA, EUA); rabbit polyclonal anti-phosphorylated TGF beta receptor I 

(1:250; AbCam) e, rabbit polyclonal anti-FoXO3a (1:300; AbCam). Os anticorpos 

secundários utilizados foram os seguintes: FITC–conjugado goat anti-mouse (1:200; 

Jackson ImmunoResearch; West Grove, PA, EUA); Rhodamine anti-rabbit (1:200; 

AbCam); CY3 donkey anti-mouse (1:200; Jackson ImmunoResearch); e, CY2 goat 

anti-rabbit (1:200; Jackson ImmunoResearch). 

A determinação da área do colágeno do tipo III foi realizada pela técnica de 

planimetria por contagem de pontos, conforme descrito anteriormente (124). Para a 

análise da ativação e proliferação das células satélites foi considerada toda a área 

lesada dos músculos avaliados; o resultado foi obtido pela co-localização entre 

Pax7, MyoD e DAPI, sendo apresentado como resultado a porcentagem de células 

MyoD positivas (MyoD+) em relação à população total de células Pax7 positivas 

(Pax7+). A quantificação de macrófagos, núcleos positivos para FoXO3a, Smad2/3, e 
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os receptores de TGF-β (TβRI) fosforilados (marcação ao redor de núcleos 

celulares) foram obtidas em cinco campos aleatórios fotografados na área lesada 

dos músculos. As áreas desses campos foram também quantificadas (Image Pro-

Plus) e somadas. Dessa maneira, o resultado foi expresso por meio da razão entre o 

número total e o volume (mm3) de tecido muscular lesado; sendo que o volume foi 

calculado pelo produto entre a AST (mm2) dos campos e a espessura da secção do 

tecido muscular (10 µm) (125). 

 

4.6.3 Imunohistoquímica 

Secções transversais não fixadas foram submetidas à reação de 

imunohistoquímica para a detecção de fibras musculares em processo de 

diferenciação. Para isso, utilizado o kit comercial Vectastain Elite ABC (Vector 

Laboratories, Burlingame, CA, EUA), de acordo com recomendações do fabricante. 

As lâminas foram incubadas com o substrato de 3,3'-diaminobenzidina para 

peroxidase (Vector Laboratories) e contra coradas com hematoxilina para a 

identificação dos núcleos celulares. O anticorpo primário utilizado foi mouse 

monoclonal anti-neonatal myosin heavy chain (MyHC-neonatal; 1:20; Novocastra, 

Newcastle, RU). O anticorpo secundário utilizado foi anti-mouse IgG conjugated 

horseradish peroxidase (1:20; Vectastain Elite ABC Kit, Vector Laboratories). Para a 

contagem das células positivas para MyHC-neonatal foi considerada a área do 

músculo esquelético em regeneração, sendo que a AST total também foi 

quantificada, uma vez que os dados foram expressos como porcentagem relativa à 

área total do músculo (Image Pro-Plus). 

 

4.7 Western blotting 

Para a extração das proteínas, as amostras foram homogeneizadas (Polytron 

PTA 20S; Brinkmann Instruments, Brinkmann, Canada) em tampão apropriado 

composto de 90 mM de KCl, 10 mM de HEPES, 3 mM de MgCl2+, 5 mM de EDTA, 

1% de glicerol, 1 mM de DTT, 0,04% de SDS, e coquetel de inibidores de protease 

(1:100; Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) e inibidores de fosfatase, PhosStop (10%, 

Roche, Mannhein, Alemanha), pH 7,4. Já para a extração das proteínas para a 

análise da expressão de proteínas ubiquitinadas as amostras foram 
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homogeneizadas em tampão contendo 1 mM de EDTA, 6,25 mM de fosfato de sódio 

monobásico (pH 7,2), 0,625% de ácido deoxicólico de sódio e 0,625% de Nonidet P-

40. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm durante 10 minutos 

a 4 °C, o sobrenadante foi coletado e a concentração total de proteínas foi 

determinada pelo método Bradford (Bio-Rad, Hercules, Califórnia, EUA) (126). A 

seguir, cada amostra foi diluída em tampão Laemmli (240 mM de Tris-HCl, 0,8% de 

SDS, 200 mM de beta-mercaptoetanol, 40% de glicerol e 0,02% de azul de 

bromofenol) na proporção de 1:1 (127). Quantidades iguais de proteínas (50 µg) 

foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) no aparelho 

para minigel (Mini-protean; Bio-Rad). A densidade do gel utilizado para as análises 

das proteínas ubiquitinadas foi padronizada em 8%; para as demais análises, essa 

densidade variou entre 6% e 15%, sendo determinada de acordo com a massa 

molecular de cada proteína. Em cada gel foi utilizado como padrão um marcador de 

peso molecular com valores estabelecidos em: miosina (205-195 kDa), β-

galactosidase (116 kDa), albumina de soro bovino (80 kDa) e ovalbumina (49,5 

kDa). 

A transferência das proteínas separadas no gel foi feita por eletroforese a 

uma membrana de nitrocelulose (Bio-Rad). As membranas foram coradas com 

Ponceau S para a confirmação da transferência de quantidades iguais de proteínas 

e em seguida lavadas com solução basal (0,5 M de NaCl; 50 nM de Tris-HCl em pH 

7,4 e 0,1% de Tween 20). A seguir, as membranas foram incubadas overnight a 4 °C 

com os anticorpos primários específicos, diluídos em solução bloqueadora (3% de 

albumina bovina, 10 mM de Tris, 150 mM de NaCl, e 0,02% de Tween 20). Após 

serem lavadas por três vezes (10 minutos cada) com solução basal, as membranas 

foram incubadas durante uma hora, em temperatura ambiente, com anticorpo 

secundário conjugado a horseradish peroxidase (diluído em solução basal) capaz de 

produzir uma reação de quimiluminescência. Após a incubação das membranas com 

anticorpo secundário, estas foram novamente lavadas com solução basal (três vezes 

de 10 minutos) e incubadas com os reagentes do kit ECL (ECL; Amersham, RU) por 

dois minutos. 

Anticorpos primários utilizados: 

1) Para análise do perfil de ativação da via PI3K/Akt/mTOR: a) rabbit 

monoclonal anti-mTOR total e fosforilada na serina 2448; b) rabbit 
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monoclonal anti-p70S6K total, e fosforilada na serina 371 e na treonina 389; 

c) rabbit monoclonal anti-4E-BP1 total e fosforilada na treonina 70 e 

treonina 37/46; e d) rabbit monoclonal anti-eIF-4E (1:1000; Cell Signalling). 

2) Para a determinação da expressão de proteínas ubiquitinadas e de E3-

ligases: anti-ubiquitin (1:1500, Boston Biochem, Cambridge, 

Massachusetts, EUA), anti-MAFbx/atrogin-1 (1:1000; AbCam) e anti-

MuRF1 (1:1000; Cell Signalling). 

3) Para a quantificação de MyHC-I e MyCH-II: mouse polyclonal anti-slow 

myosin heavy chain (MyHC-I) e mouse polyclonal anti-fast myosin heavy 

chain (MyHC-II) (1:500, AbCam). 

Como anticorpos secundários foram utilizados horseradish peroxidase (goat 

anti-rabbit e anti-mouse; Peroxidase-conjugated; 1:5000, Jackson ImmunoResearch 

Laboratorie), os mesmos são capazes de produzir uma reação de 

quimiluminescência, a qual foi capturada em filme fotográfico. Os filmes foram 

digitalizados em scanner e a densitometria das revelações foi realizada com o 

programa ImageJ (Scion Corp., National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, 

EUA). Como proteína normalizadora foi utilizada gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH, 1:1000, Cell Signalling). 

 

4.8 Análise da taxa de síntese proteica muscular ex vivo 

De acordo com Gonçalves et al. (2012) (128), as amostras foram rapidamente 

dissecadas, pesadas e mantidas em seu comprimento de repouso por meio de 

fixação dos tendões em suportes plásticos inertes. As amostras foram incubadas a 

37 °C em tampão bicarbonato Krebs-Ringer (pH 7,4) tamponado com 95% de 

oxigênio e 5% de dióxido de carbono, contendo glicose (5 mmol / L) e outros 

aminoácidos em concentrações semelhantes às do plasma de roedores (129). Após 

o período de 1 h (período de equilíbrio), foi adicionada L- [U-14C] tirosina (0,05 

µCi/mL) ao meio de incubação, onde as amostras permaneceram durante 2 h. 

Subsequentemente, a estimativa da atividade específica de tirosina solúvel em ácido 

em cada amostra foi realizada medindo-se a radioatividade e a respectiva 

concentração de tirosina, a qual foi determinada pelo método de Waalkes e 

Udenfriend (130). Após a medição da radioatividade incorporada, a taxa de síntese 
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foi calculada usando-se a atividade específica de tirosina em cada amostra (131, 

132). Este experimento exige a utilização de um músculo delgado o suficiente para 

garantir que a tirosina seja incorporada a todas as fibras musculares. Assim, foi 

utilizado o músculo Extensor Digitorum Longus (EDL) de ratos Wistar com 30 dias de 

idade, pois o mesmo atende as condições do experimento além de possuir as 

mesmas características fenotípicas do músculo TA. O procedimento de criolesão do 

músculo EDL foi o mesmo descrito no item 4.4. 

 

4.9 Dosagem de hidroxiprolina 

O conteúdo de hidroxiprolina muscular foi dosado por meio de ensaio 

colorimétrico utilizando-se kit comercial (Hydroxyproline Assay Kit; BioVision Inc., 

Milpitas, CA, EUA). O protocolo foi conduzido de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

 

4.10 Atividade do proteassomo 26S 

Para avaliação da atividade catalítica do proteassomo 26S, extratos proteicos 

foram obtidos em tampão apropriado contendo 50 mM de Tris, pH 7,5, acrescido de 

1 mM de ATP. A quantidade de proteína das amostras foi determinada pelo método 

Bradford (126) e 25 µg de proteína foram incubadas com substratos peptídicos 

fluorogênicos LLVY-AMC (para a atividade do tipo quimiotripsina) ou ARR-AMC 

(para a atividade do tipo tripsina) (Calbiochem, Darmstat, Alemanha) em tampão 

contendo 20 mM de Tris, pH 7,5, 2,5 mM de MgCl2 acrescido de 1 mM de ATP. A 

geração de fluorescência pela quebra dos substratos pelo proteassomo foi 

monitorada em espectrômetro fluorimétrico (Molecular Devices, Sunnyvale, EUA) a 

37 °C por 45 min nos comprimentos de onda de 365 e 440 nm para excitação e 

emissão, respectivamente. 

 

4.11 Análise da função contrátil muscular in vivo 

De acordo com estudos prévios do nosso grupo (66, 122) e no intuito de evitar 

possíveis efeitos da eletroestimulação em parâmetros celulares (133), dois outros 

grupos de animais (C e Leu; n=10) foram utilizados especificamente para esse 
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experimento. Os animais foram anestesiados com 1ml / 100g de Tribromoetanol 

(2,2,2-Tribromoethanol, Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha) e uma incisão foi feita 

no tornozelo dos mesmos para a exposição dos tendões dos músculos soleus e TA. 

Os animais foram posicionados sobre uma plataforma acrílica, a pata foi estabilizada 

e o tendão intacto dos músculos a serem analisados foi amarrado com uma linha (4-

0) ao braço de alavanca de um servomotor (BIOPAC Systems, CA, EUA), o qual 

controla o comprimento muscular e faz a aferição da força produzida pelo músculo. 

O servomotor é controlado pelo computador que move o braço de alavanca a uma 

distância previamente estabelecida e com velocidade constante. Para a análise do 

músculo soleus, os animais foram posicionados em decúbito ventral e a pata foi 

fixada sobre a plataforma acrílica com o joelho totalmente estendido. Para a análise 

do músculo TA, os animais foram posicionados em decúbito dorsal e a pata foi 

fixada com a planta do pé totalmente em contato com a plataforma acrílica. O 

comprimento dos músculos foi ajustado com incrementos de 0,125 mm para a 

tensão isolada máxima (134). 

Os músculos foram ativados via nervo isquiático, o qual foi cuidadosamente 

isolado de outros músculos e conectado a um eletro-estimulador (BIOPAC Systems). 

Uma duração de pulso de 0,2 ms foi utilizada durante as contrações. Durações de 

trem de pulso de 500 ms e 10 ms foram utilizadas para as contrações isoladas e 

tetânicas, respectivamente. A voltagem inicial foi fixada em 2 V e ajustada com 

incrementos de 2 V até que a tensão isolada máxima fosse atingida. A frequência de 

estimulação para determinação da contração tetânica máxima foi padronizada em 

350 Hz para o músculo soleus e 200 Hz para o músculo TA. Para a avaliação da 

fadiga muscular, a mesma foi padronizada em 200 Hz (Tabela 1) (135, 136). 
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Tabela 1 – Parâmetros utilizados para a análise da função contrátil muscular in vivo. 

 Isolada Tetânica (pré-fadiga) Fadiga Tetânica (pós-fadiga) 

Duração 2 min 2 s 
2 s / 4 s 

(10 estímulos)
 
 

2 s 

Voltagem 2 V + 2 V máxima máxima máxima 

Frequência 0,2 Hz 
soleus: 350 Hz 

TA: 200 Hz 
soleus e TA: 200 Hz 

soleus: 350 Hz 

TA: 200 Hz 

2 V + 2 V: voltagem inicial de 2 V, a qual foi subsequentemente ajustada com incrementos de 2 V. 

 

O protocolo, demonstrado esquematicamente na Figura 3, contém as 

seguintes etapas: a) 2 minutos de contrações isoladas, b) análise da primeira 

contração tetânica máxima (pré-fadiga), c) 2 minutos de contrações isoladas, d) 

análise da fadiga muscular por meio de 10 estimulações intermitentes de duração de 

2 segundos, com intervalo de 4 segundos entre cada uma delas, e) 2 minutos de 

contrações isoladas, e f) análise da segunda contração tetânica máxima (pós-

fadiga). Dessa maneira, foi possível avaliar o desenvolvimento de fadiga muscular, 

bem como comparar a capacidade de produção de força tetânica máxima antes e 

depois da mesma (pré e pós-fadiga, respectivamente). O computador coleta e 

analisa os dados de força, os quais são obtidos em gramas (g) e, posteriormente, 

convertidos para miliNewtons (mN). Durante o experimento, a região de exposição 

do tendão foi mantida hidratada com solução salina (NaCl, 0,9%). 

 

Figura 3 – Diagrama representativo do protocolo para análise da função contrátil 
muscular in vivo. 

 

 

Isoladas: 2 minutos de contrações isoladas; pré-fadiga: primeira contração tetânica máxima (2 s); 
fadiga: 10 contrações tetânicas submáximas subsequentes (2 s / 4 s); pós-fadiga: segunda contração 
tetânica máxima (2 s). 
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4.12 Análise estatística 

Os dados estão expressos no formato de média e desvio padrão (DP). O teste 

t-Student foi realizado para analisar a quantificação da área do infiltrado inflamatório, 

a proliferação das células satélites e a quantificação de MyHC-neonatal, uma vez 

que para tais análises apenas os grupos Crio e Crio+Leu foram comparados entre si. 

A análise de variância (General Linear Model – GLM) foi realizada para a 

comparação múltipla entre mais de dois grupos dos feitos da lesão e da 

suplementação com leucina sobre a massa muscular, a AST das fibras musculares, 

a quantificação de macrófagos, a densidade da área de tecido conjuntivo e colágeno 

do tipo III, a quantidade de colágeno, a quantificação de receptores TβRI, Smad2/3, 

a marcação de núcleos positivos para FoXO3a, a atividade do proteassomo, a taxa 

de síntese proteica e a análise da expressão de proteínas (acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas, E3-ligases, elementos da via PI3K/Akt/mTOR e isoformas de MyHC-I 

e II). Já os dados referentes à massa corporal e função muscular foram analisados 

pelo teste de modelos mistos para medidas repetidas (Mixed Models to repeated 

measures). Quando um valor significante de F foi obtido, o post-hoc de Tukey foi 

conduzido para as múltiplas comparações propostas. Para as análises foi utilizado o 

programa SAS, versão 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA), e as mesmas foram 

consideradas estatisticamente significantes quando p≤0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Massa corporal, massa muscular e aspectos histológicos 

O comportamento da massa corporal dos animais foi acompanhado durante o 

período mais longo do protocolo experimental (21 dias após lesão), onde foram 

realizadas duas pesagens semanais totalizando, portanto, seis medidas. A Figura 4 

mostra que a massa corporal dos animais de ambos os grupos, controle não 

suplementado com leucina (C) e suplementado com leucina (Leu), não apresentou 

diferença significante no período. Além disso, a avaliação da quantidade de ração e 

do volume de água consumidos, ambos avaliados no mesmo período, também não 

apresentou diferenças entre os grupos (Consumo de ração, C: 334,5 (60,9) g vs. 

Leu: 287,8 (49,1) g. Consumo de água, C: 550,8 (65,6) ml vs. Leu: 495,0 (53,1) ml). 

 

Figura 4 – Massa corporal dos animais obtida realizando-se duas pesagens 
semanais durante o período de 21 dias após lesão. 

 

 

Grupo de animais controle, não suplementados com leucina (C); grupo de animais suplementados 
com leucina (Leu). 
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de modelos mistos para medidas repetidas 
(Mixed Models) com post-hoc de Tukey. 

 

No período de um dia após lesão houve aumento na massa do músculo 

soleus (30%) em ambos os grupos (Crio e Crio+Leu), quando comparados àqueles 

não lesados (C e Leu) (p≤0,05; Tabela 2). No período de três dias após lesão, a 

massa muscular em ambos os grupos (Crio e Crio+Leu) foi menor (31%) em relação 

à observada nos mesmos grupos no período de um dia após lesão (p≤0,05; Tabela 
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2). A massa do músculo soleus do grupo suplementado com leucina (Leu) no 

período de 10 dias foi maior (33%) em relação àquela observada no mesmo grupo 

no período de um dia (p≤0,05; Tabela 2). Ainda no período de 10 dias, a massa do 

músculo soleus foi menor (31%) no grupo lesado não suplementado (Crio), em 

relação ao mesmo grupo do período de um dia após lesão (p≤0,05; Tabela 2); 

entretanto, nenhuma diferença foi observada no grupo lesado suplementado 

(Crio+Leu) em relação a ambos os grupos lesados (Crio e Crio+Leu) do período de 

um dia após lesão. Nos grupos avaliados no período de 21 dias, nenhuma diferença 

foi observada (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Massa do músculo soleus (g) dos animais avaliados nos períodos de um, 
três, 10 e 21 dias após lesão. 

 Massa do músculo soleus (g) 

Períodos experimentais/Grupos C Crio Leu Crio+Leu 

1 dia 0,10 (0,01) 0,13 (0,02) a 0,09 (0,03) 0,13 (0,02) a 

3 dias 0,10 (0,01) 0,09 (0,02) b 0,09 (0,06) 0,09 (0,01) b 

10 dias 0,11 (0,03) 0,09 (0,01) b 0,12 (0,06) b 0,11 (0,02) 

21 dias 0,11 (0,01) 0,11 (0,01) 0,10 (0,01) 0,10 (0,01) 

Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); soleus controle suplementado com leucina 
(Leu) e soleus submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu).

 

a
 diferença significante vs. respectivos grupos C e Leu; 

b
 diferença siginificante vs. respectivos grupos do período de um dia. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135) 

 

Em relação à massa do músculo TA, a qual foi avaliada no período de 10 dias 

após lesão, observou-se redução (25%) no grupo submetido à criolesão (Crio) em 

relação àqueles não lesados (C e Leu) (p≤0,05; Tabela 3). O grupo lesado e 

suplementado (Crio+Leu) apresentou massa muscular menor (30%, p≤0,05) em 
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relação ao controle e não houve diferença quando o grupo apenas suplementado 

(Leu) foi comparado ao grupo controle (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Massa do músculo TA (g) dos animais avaliados no período de 10 dias 
após lesão. 

 Massa do músculo TA (g) 

Período experimental/Grupos C Crio Leu Crio+Leu 

10 dias 0,56 (0,03) 0,43 (0,04) a  0,59 (0,07)  0,41 (0,03) a 

TA controle (C); TA submetido à criolesão (Crio); TA controle suplementado com leucina (Leu) e TA 
submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu). 
a
 diferença significante vs. respectivos grupos C e Leu; 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 

 

Secções histológicas do músculo soleus foram coradas com azul de toluidina 

e analisadas em cada um dos quatro períodos após lesão. Os músculos do grupo 

controle (C) e suplementados com leucina (Leu) apresentaram, nos períodos de um 

e três dias, fibras musculares com formato poligonal e núcleos periféricos, 

evidenciando a estrutura normal do tecido (Figura 5A, B, E e F, respectivamente). 

No período de um dia após lesão os músculos de ambos os grupos (Crio e 

Crio+Leu) apresentaram sinais significativos de danos, como evidenciados pelas 

fibras hipercontraídas, espaços vazios entre as fibras musculares e presença de 

infiltrado inflamatório; sinais característicos de necrose, rompimento do sarcolema e 

edema (Figura 5C e D, respectivamente). No período de três dias, os músculos dos 

grupos Crio e Crio+Leu ainda apresentavam sinais característicos de lesão, 

evidenciada por áreas claras entre as fibras musculares e infiltrado inflamatório 

(Figura 5G e H, respectivamente). 
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Figura 5 – Fotomicrografias representativas de secções transversais do músculo 
soleus em um e três dias após lesão. 

 

 

A e E: soleus controle (C). B e F: soleus de animal suplementado com leucina (Leu) durante quatro e 
seis dias, respectivamente. C e G: soleus um e três dias após lesão (Crio), respectivamente. D e H: 
soleus de animal submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu) analisado após um e 
três dias, respectivamente. Setas indicam fibras musculares hipercontraídas. Asteriscos indicam 
processo inflamatório. Coloração com azul de toluidina. Barra: 50 µm. 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135) 
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Os músculos soleus não lesados dos animais do grupo controle (C) e 

suplementado com leucina (Leu) nos períodos de 10 e 21 dias também 

apresentaram fibras musculares com formato poligonal e núcleos periféricos, 

evidenciando a estrutura tecidual normal (Figura 6A, B, E e F, respectivamente). Os 

músculos submetidos à criolesão (Crio e Crio+Leu) e analisados em ambos os 

períodos apresentaram fibras musculares em processo de regeneração com núcleos 

centralizados, característica que não foi observada nos músculos não lesados (C e 

Leu) (Figura 6C, D, G e H, respectivamente). Além disso, houve aparente redução 

no processo inflamatório em ambos os grupos submetidos à criolesão (Crio e 

Crio+Leu) nos períodos de 10 e 21 dias, quando comparados àqueles avaliados nos 

períodos de um e três dias (Figura 6C, D, G e H, respectivamente). 

As secções histológicas do músculo TA, analisadas no período de 10 dias 

após lesão, mostraram que os grupos controle (C) e suplementado com leucina 

(Leu) apresentaram estrutura tecidual normal (Figura 6A e B, respectivamente); 

enquanto os submetidos à criolesão (Crio e Crio+Leu) apresentaram fibras com 

núcleos centralizados, caracterizando o processo de regeneração, além da presença 

de infiltrado inflamatório (Figura 6C e D, respectivamente). 
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Figura 6 – Fotomicrografias representativas de secções transversais dos músculos 
soleus (em 10 e 21 dias após lesão) e TA (em 10 dias após lesão). 

 

 

À esquerda, músculo soleus nos períodos de 10 e 21 dias após lesão. A e E: soleus controle (C). B e 
F: soleus de animal suplementado com leucina (Leu) durante 13 e 24 dias, respectivamente. C e G: 
soleus aos 10 e 21 dias após lesão (Crio), respectivamente. D e H: soleus de animal submetido à 
criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu) analisado aos 10 e 21 dias após lesão, 
respectivamente. À direita, músculo TA no período de 10 dias após lesão. A: TA controle (C). B: TA 
de animal suplementado com leucina (Leu) durante 13 dias. C: TA aos 10 dias após lesão (Crio). D: 
TA de animal submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu) analisado aos 10 dias 
após lesão. Setas indicam fibras musculares em regeneração com núcleo centralizado. Asteriscos 
indicam processo inflamatório. Coloração com azul de toluidina. Barra: 50 µm. 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135, 136) 
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Ainda nos períodos de 10 e 21 dias após lesão foi observado no músculo 

soleus que o grupo Crio apresentou menor AST das fibras musculares (53% e 26% 

de redução, respectivamente), quando comparados aos grupos C (p≤0,05; Figura 7A 

e B). No período de 10 dias, o grupo Crio+Leu apresentou fibras musculares com 

AST maior (40%) em relação ao grupo Crio (p≤0,05; Figura 7A); entretanto, 

nenhuma diferença foi observada nas análises realizadas aos 21 dias do protocolo 

experimental (Figura 7B). No que diz respeito aos grupos que não foram submetidos 

à criolesão foi observado aumento na AST das fibras musculares do grupo Leu em 

relação às do grupo C (45%) apenas no período de 10 dias, ou seja, após 13 dias de 

suplementação (p≤0,05; Figura 7A). Já no período de 21 dias, o grupo Leu, que 

neste caso foi suplementado durante 24 dias, não apresentou alteração em relação 

ao grupo C (Figura 7B). 

No músculo TA observou-se menor AST (53%) das fibras de ambos os 

grupos submetidos à criolesão (Crio e Crio+Leu) quando comparados aos grupos 

não lesados (p≤0,05; Figura 7C). Entretanto, a suplementação com leucina não 

induziu alterações na AST das fibras musculares (Figura 7C). 
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Figura 7 – Área de secção transversal (AST) das fibras dos músculos soleus (em 10 
e 21 dias após lesão) e TA (em 10 dias após lesão). 

 

 

A e B: mensuração da AST das fibras do músculo soleus nos períodos de 10 e 21 dias após lesão, 
respectivamente. C: mensuração da AST das fibras do músculo TA no período de 10 dias após lesão. 
Soleus e TA controle (C); soleus e TA submetidos à criolesão (Crio); soleus e TA controle 
suplementados com leucina (Leu) e soleus e TA submetidos à criolesão e suplementados com 
leucina (Crio+Leu). 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135, 136) 

 

No período de 10 dias após lesão, observou-se no grupo Crio+Leu do 

músculo soleus redução da área do infiltrado inflamatório em relação ao grupo Crio 

(70%, p≤0,05; Figura 8A). Tal redução também foi observada no músculo TA (48%, 

p≤0,05; Figura 8B). 
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Figura 8 – Área do infiltrado inflamatório dos músculos soleus e TA em 10 dias após 
lesão. 

 

 

A e B: área do infiltrado inflamatório dos músculos soleus e TA, respectivamente. Soleus e TA 
submetidos à criolesão (Crio) e soleus e TA submetidos à criolesão e suplementados com leucina 
(Crio+Leu). 
b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pelo teste t-Student (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (136) 

 

5.2 Incidência de macrófagos 

A incidência de macrófagos foi avaliada no músculo soleus no período de três 

dias após lesão. A Figura 9 mostra que o grupo Crio+Leu apresentou menor 

incidência dessas células (60%) em relação ao grupo Crio (p≤0,05). 

 

Figura 9 – Incidência de macrófagos no músculo soleus em três dias após lesão. 

 

 

Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); soleus controle suplementado com leucina 
(Leu) e soleus submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu). 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135) 
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5.3 Densidade da área de tecido conjuntivo e de colágeno tipo III, conteúdo de 
colágeno e perfil de ativação de elementos da via TGF-β/Smad 

Os efeitos da leucina na reestruturação de componentes da matriz 

extracelular durante o processo de regeneração foram avaliados aos 10 dias após 

lesão. Em ambos os músculos soleus e TA, observou-se que a lesão provocou 

aumento na densidade da área de tecido conjuntivo do grupo Crio (soleus: 58%, TA: 

84%) em relação ao grupo C (p≤0,05; Figura 10A e B). O grupo Crio+Leu, por sua 

vez, mostrou redução na densidade da área de tecido conjuntivo (soleus: 60%, TA: 

52%) em relação ao grupo Crio (p≤0,05; Figura 10A e B). Também foi observada 

redução significante na densidade da área do tecido conjuntivo no grupo Leu em 

relação ao grupo C (soleus: 46%, TA: 66%, p≤0,05; Figura 10A e B). 

A organização das fibras de colágeno foi analisada em microscopia de luz 

polarizada. Na Figura 10 observa-se que o grupo Crio de ambos os músculos 

apresentou área do tecido conjuntivo de coloração amarela e verde, o que indica 

fibras colágenas recém-formadas, e distribuídas pelo perimísio e endomísio, 

principalmente. Já no grupo Crio+Leu observou-se fibras de coloração laranja e 

vermelha, principalmente no perimísio. Fibras laranjas e vermelhas também foram 

observadas no grupo controle (C). 
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Figura 10 – Densidade da área do tecido conjuntivo dos músculos soleus e TA em 
10 dias após lesão. 

 

 

A e B: fotomicrografias representativas de secções transversais e densidade da área do tecido 
conjuntivo dos músculos soleus e TA, respectivamente. Soleus e TA controle (C); soleus e TA 
submetidos à criolesão (Crio); soleus e TA controle suplementados com leucina (Leu) e soleus e TA 
submetidos à criolesão e suplementados com leucina (Crio+Leu). Coloração com picrossirius red e 
análise em microscopia óptica e de luz polarizada. Barra: 50 µm. 
a
 diferença significante vs. C;  

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (136) 
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Secções histológicas do músculo soleus foram submetidas à reação de 

imunofluorescência para a análise da densidade da área de colágeno tipo III. O 

grupo Crio apresentou maior densidade da área de colágeno tipo III (180%) quando 

comparado aos grupos não submetidos à lesão (C e Leu) (p≤0,05; Figura 11A e B). 

A suplementação com leucina acarretou em significante redução na densidade da 

área de colágeno tipo III no grupo Crio+Leu (60%) quando comparado ao grupo Crio 

(p≤0,05; Figura 11A e B). Por outro lado, diferente das análises apresentadas 

anteriormente (densidade da área de tecido conjuntivo), não foi observada redução 

na densidade da área de colágeno tipo III no grupo apenas suplementado com 

leucina (Leu) em relação ao grupo controle (C). 

 

Figura 11 – Densidade da área do colágeno tipo III no músculo soleus em 10 dias 
após lesão. 

 

 

A: fotomicrografias representativas de secções transversais do músculo soleus. B: densidade da área 
de colágeno tipo III do músculo soleus. Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); 
soleus controle suplementado com leucina (Leu) e soleus submetido à criolesão e suplementado com 
leucina (Crio+Leu). Reação de imunodetecção de colágeno tipo III. Barra: 50 µm. 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135) 
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O conteúdo de hidroxiprolina foi quantificado no intuito de avaliar a quantidade 

de colágeno no músculo TA no período de 10 dias após lesão. Observou-se 

aumento no conteúdo de hidroxiprolina (35%) no grupo Crio quando comparado ao 

grupo C (p≤0,05; Figura 12). A suplementação com leucina foi capaz de reduzir o 

conteúdo de hidroxiprolina (39%) no músculo lesado (grupo Crio+Leu) em relação ao 

grupo Crio (p≤0,05; Figura 12). Por outro lado, os músculos não lesados e 

suplementados (grupo Leu) apresentaram valores semelhantes ao grupo C (Figura 

12). 

 

Figura 12 – Conteúdo de hidroxiprolina no músculo TA em 10 dias após lesão. 

 

 

TA controle (C); TA submetido à criolesão (Crio); TA controle suplementado com leucina (Leu) e TA 
submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu). 
a
 diferença significante vs. C; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (136) 

 

Secções transversais dos músculos soleus e TA foram submetidas à 

imunodetecção de TβRI, receptor de TGF-β fosforilado, e de núcleos positivos para 

Smad2/3. As análises mostraram que a suplementação com leucina reduziu a 

expressão do receptor TβRI nos grupos submetidos à criolesão e suplementados 

com leucina (Crio+Leu) de ambos os músculos (soleus: 62%, TA: 43%) quando 

comparados aos respectivos grupos Crio (p≤0,05; Figura 13A e B, músculo soleus. 

Figura 13C e D, músculo TA). 
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Figura 13 – Expressão de TβRI fosforilado nos músculos soleus e TA em 10 dias 
após lesão. 
 

 



65 

 

 
 
A e C: fotomicrografias representativas de secções transversais dos músculos soleus e TA, 
respectivamente. B e D: quantificação de receptores TβRI por mm

3
 nos músculos soleus e TA, 

respectivamente. Soleus e TA controle (C); soleus e TA submetidos à criolesão (Crio); soleus e TA 
controle suplementados com leucina (Leu) e soleus e TA submetidos à criolesão e suplementados 
com leucina (Crio+Leu). Reação de imunofluorescência para identificação de TβRI (marcação em 
vermelho; painéis A e C). DAPI: marcação nuclear em azul, MERGE: co-marcação de TβRI e DAPI, 
indicados pelas setas. Barra: 50 µm. 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (136) 

 

Em relação ao número de núcleos marcados com Smad2/3, a leucina também 

provocou significante redução no grupo Crio+Leu de ambos os músculos (soleus: 

69%, TA: 42%) em relação aos respectivos grupos Crio (p≤0,05; Figura 14A e B, 

músculo soleus. Figura 14C e D, músculo TA). 
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Figura 14 – Expressão de Smad2/3 ativado nos músculos soleus e TA em 10 dias 
após lesão. 
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A e C: fotomicrografias representativas de secções transverais dos músculos soleus e TA, 
respectivamente. B e D: quantificação de Smad2/3 por mm

3
 nos músculos soleus e TA, 

respectivamente. Soleus e TA controle (C); soleus e TA submetidos à criolesão (Crio); soleus e TA 
controle suplementados com leucina (Leu) e soleus e TA submetidos à criolesão e suplementados 
com leucina (Crio+Leu). Reação de imunofluorescência para identificação de Smad2/3 (marcação em 
vermelho; painéis A e C). DAPI: marcação nuclear em azul, MERGE: co-marcação de Smad2/3 e 
DAPI, indicados pelas setas. Barra: 50 µm. 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (136) 

 

5.4 Células satélites em proliferação 

As células satélites em proliferação foram detectadas por meio da co-

marcação de Pax7 e MyoD no músculo soleus no período de três dias após lesão. A 

quantificação foi realizada pelo número de células MyoD positivas (MyoD+) 

presentes na população total de células Pax7 positivas (Pax7+). Na Figura 15 
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observa-se que houve aumento do número de células satélites em proliferação no 

grupo Crio+Leu (49%) em relação ao grupo Crio (p≤0,05). 

 

Figura 15 – Células satélites em proliferação no músculo soleus em três dias após 
lesão. 

 

A 

 

B 

 

A: fotomicrografias representativas de secções transversais do músculo soleus. B: quantificação de 
células satélites em proliferação (Pax7

+
/MyoD

+
). Soleus submetido à criolesão (Crio) e soleus 

submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu). Reação de imunofluorescência para 
identificação de células satélites em proliferação. Pax7: marcação em verde, MyoD: marcação em 
vermelho, DAPI: marcação nuclear em azul, MERGE: co-marcação de Pax7, MyoD e DAPI, indicados 
pelas setas. Barra: 50 µm. 
b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pelo teste t-Student (p0,05). 
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5.5 Expressão de MyHC-neonatal, MyHC-I e MyHC-II 

A análise da expressão de MyHC-neonatal foi realizada no intuito de detectar 

a presença de fibras musculares em diferenciação nos músculos soleus e TA no 

período de 10 dias após lesão. Na Figura 16 observa-se menor número de fibras em 

regeneração marcadas com MyHC-neonatal no grupo Crio+Leu de ambos os 

músculos (soleus: 64%, TA: 46%) em relação aos respectivos grupos Crio (p≤0,05; 

Figura 16A e B). 

As expressões das isoformas adultas de MyHC nos músculos soleus e TA 

(MyHC-I e II, respectivamente) também foram analisadas nesse período. 

Inicialmente, observou-se que o grupo Leu apresentou aumento na expressão de 

MyHC-I no músculo soleus (190%) e que não houve alteração na expressão de 

MyHC-II nesse mesmo grupo no músculo TA, quando comparados aos respectivos 

grupos controle (C) (p≤0,05; Figura 16C). No grupo submetido à criolesão (Crio), 

houve aumento na expressão de MyHC-I no músculo soleus (70%) e redução na 

expressão de MyHC-II no músculo TA (87%) em relação aos respectivos grupos C 

(p≤0,05; Figura 16C). A expressão de ambas as isoformas aumentou no grupo 

Crio+Leu em relação aos respectivos grupos Crio (soleus: 40%, TA: 1900%, p≤0,05; 

Figura 16C). 
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Figura 16 – Expressão das isoformas de MyHC nos músculos soleus e TA em 10 
dias após lesão. 

 

 

A e B: expressão de MyHC-neonatal nos músculos soleus e TA, respectivamente. C: expressão e 
análise densitométrica das isoformas adultas de MyHC (MyHC-I e II). Soleus e TA controle (C); soleus 
e TA submetidos à criolesão (Crio); soleus e TA controle suplementados com leucina (Leu) e soleus e 
TA submetidos à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu). MM: massa molecular em kDa. 
U. A.: unidade arbitrária. Como proteína normalizadora foi utilizada GAPDH (gliceraldeído 3-fosfato 
desidrogenase). 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Para a expressão de MHC-n os dados foram comparados entre os grupos pelo teste t-Student 

(p0,05). Para a expressão de MHC-I e II os dados foram comparados entre os grupos pela análise 

de variância de duas vias (General Linear Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (136) 

 

5.6 Taxa de síntese proteica e perfil de ativação da via de sinalização 
PI3K/Akt/mTOR 

A taxa de síntese proteica foi avaliada no músculo EDL no período de 10 dias 

após lesão. Como pode ser observado na Figura 17, o grupo não lesado e 

suplementado com leucina (Leu) não apresentou alteração na taxa de síntese 

proteica em relação ao grupo controle (C). Já o músculo submetido à criolesão 
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(grupo Crio) apresentou aumento (290%) em relação ao grupo C e, nesse caso, a 

suplementação com leucina foi capaz de potencializar a síntese proteica, pois o 

grupo Crio+Leu apresentou aumento (25%) quando comparado ao grupo Crio 

(p≤0,05; Figura 17). 

 

Figura 17 – Taxa de síntese proteica no músculo EDL em 10 dias após lesão. 

 

 

EDL controle (C); EDL submetido à criolesão (Crio); EDL controle suplementado com leucina (Leu) e 
EDL submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu). nmol Tirosina.mg

-1
.2h

-1
: nmol de 

tirosina incorporada por mg de tecido ao longo de duas horas. 
a
 diferença significante vs. C; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (136) 

 

A análise da expressão de elementos da via PI3K/Akt/mTOR foi realizada nos 

períodos de três e 10 dias após lesão; neste último, por ser considerado um período 

de franca regeneração com intensa síntese proteica, a análise foi mais detalhada. 

As análises realizadas no músculo soleus no período de três dias após lesão 

(grupo Crio) mostraram aumento na expressão de p70S6K fosforilada nos resíduos 

Ser371 e Thr389 (89% e 79%, respectivamente) em relação ao grupo C (p≤0,05; 

Figura 18A e B). Por outro lado, o aumento induzido pela lesão na fosforilação da 

p70S6K não foi afetado pela leucina, pois a expressão desta no grupo Crio+Leu foi 

semelhante à do grupo Crio (Figura 18A e B). Além disso, o grupo Crio apresentou 

menor expressão de 4E-BP1 (80%) e eIF-4E (45%) quando comparado ao grupo C 

(p≤0,05; Figura 18A e B). Por outro lado, no que diz respeito aos efeitos da leucina, 

foi observado aumento da ordem de quatro vezes na expressão de 4E-BP1 no grupo 

Crio+Leu em relação ao grupo Crio (p≤0,05; Figura 18A e B). Nos demais grupos, 

nenhuma alteração foi observada (Figura 18A e B). 
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Figura 18 – Expressão de elementos da via PI3K/Akt/mTOR no músculo soleus em 
três dias após lesão. 

 

 

A: expressão de elementos da via PI3K/Akt/mTOR, p70
S6K

 fosforilada nos resíduos Ser
371

 e Thr
389

, 
4E-BP1 e eIF-4E. B: análise densitométrica da expressão dos referidos elementos da via 
PI3K/Akt/mTOR. Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); soleus controle 
suplementado com leucina (Leu) e soleus submetido à criolesão e suplementado com leucina 
(Crio+Leu). MM: massa molecular em kDa. U. A.: unidade arbitrária. Como proteína normalizadora foi 
utilizada GAPDH (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase). 
a
 diferença significante vs. C; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 

 

As análises realizadas no músculo soleus no período de 10 dias após lesão 

mostraram que os músculos submetidos à criolesão (grupo Crio) apresentaram 

maior expressão de mTOR, mTOR fosforilada no resíduo Ser2448 e p70S6K fosforilada 

nos resíduos Ser371 e Thr389 em relação ao grupo C (90%, 30%, 100% e 80%, 

respectivamente) (p≤0,05; Figura 19A e B). A suplementação com leucina no 

músculo lesado (Crio+Leu) reduziu a expressão de mTOR e mTOR fosforilada no 

resíduo Ser2448 (42% e 45%, respectivamente) em relação ao grupo Crio (p≤0,05; 

Figura 19A e B). Por outro lado, o aumento na fosforilação da p70S6K induzido pela 

lesão não foi afetado pela leucina, pois a expressão dessa proteína (em ambos os 

resíduos avaliados) no grupo Crio+Leu foi similar à do grupo Crio. Além disso, o 

grupo suplementado com leucina (Leu) apresentou diminuição (25%) na fosforilação 

da mTOR (Ser2448) em relação ao grupo C (p≤0,05; Figura 19A e B). Nenhuma 
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alteração foi observada na expressão dos outros elementos avaliados, 4E-BP1, 4E-

BP1 fosforilada nos resíduos Thr70 e Thr37/46 e eIF-4E. 

No músculo TA, as análises realizadas no período de 10 dias após lesão 

mostraram aumentos na fosforilação da p70S6K em ambos os resíduos Ser371 (140%) 

e Thr389 (190%), quando os grupos submetidos à criolesão (Crio e Crio+Leu) foram 

comparados ao grupo controle (C) (p≤0,05; Figura 19C e D). Por outro lado, não 

foram observadas alterações nas expressões de 4E-BP1 e eIF-4E (Figura 19C e D). 
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Figura 19 – Expressão de elementos da via PI3K/Akt/mTOR nos músculos soleus e 
TA em 10 dias após lesão. 

 

 

A e C: expressão de elementos da via PI3K/Akt/mTOR no período de 10 dias após lesão nos 
músculos soleus e TA, respectivamente. mTOR total e fosforilada no resíduo Ser

2448
, p70

S6K
 

fosforilada nos resíduos Ser
371

 e Thr
389

, 4E-BP1 total e fosforilada nos resíduos Thr
70

 e Thr
37/46

 e eIF-
4E. B e D: análise densitométrica da expressão dos referidos elementos da via PI3K/Akt/mTOR nos 
músculos soleus e TA, respectivamente. Soleus e TA controle (C); soleus e TA submetidos à 
criolesão (Crio); soleus e TA controle suplementados com leucina (Leu) e soleus e TA submetidos à 
criolesão e suplementados com leucina (Crio+Leu). MM: massa molecular em kDa. U. A.: unidade 
arbitrária. Como proteína normalizadora foi utilizada GAPDH (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase). 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135, 136) 

 

5.7 Perfil de ativação do sistema ubiquitina-proteassomo 

Iniciamos o estudo do principal sistema proteolítico muscular por meio da 

imunodetecção do factor de transcrição FoXO3a ativado. No período de três dias 

após lesão o músculo soleus apresentou aumento da ordem de 13 vezes no número 
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de núcleos positivos para FoXO3a em relação ao grupo C (p≤0,05; Figura 20A e B) e 

a suplementação com leucina (grupo Crio+Leu) atenuou esse aumento (58% em 

relação ao grupo Crio, p≤0,05; Figura 20A e B). 
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Figura 20 – Núcleos positivos para FoXO3a no músculo soleus em três dias após 
lesão. 
 

 

A: fotomicrografias representativas de secções transversais dos músculos soleus. B: quantificação de 
núcleos positivos para FoXO3a. Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); soleus 
controle suplementado com leucina (Leu) e soleus submetido à criolesão e suplementado com 
leucina (Crio+Leu). Reação de imunofluorescência para identificação de núcleos positivos para 
FoXO3a. FoXO3a: marcação em verde, DAPI: marcação nuclear em azul, MERGE: co-marcação de 
FoXO3a e DAPI, indicados pelas cabeças de setas. Barra: 50 µm. 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135) 
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Resultados similares foram observados quando o músculo soleus foi 

analisado no período de 10 dias após lesão. O grupo Crio apresentou maior número 

de núcleos positivos para FoXO3a em relação ao grupo C (5,6 vezes, p≤0,05; Figura 

21A e B) e a leucina atenuou esse aumento no grupo Crio+Leu (55% em relação ao 

grupo Crio, p≤0,05; Figura 21A e B). 
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Figura 21 – Núcleos positivos para FoXO3a no músculo soleus em 10 dias após 
lesão. 

 

 

A: fotomicrografias representativas de secções transversais dos músculos soleus. B: quantificação de 
núcleos positivos para FoXO3a. Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); soleus 
controle suplementado com leucina (Leu) e soleus submetido à criolesão e suplementado com 
leucina (Crio+Leu). Reação de imunofluorescência para identificação de núcleos positivos para 
FoXO3a. FoXO3a: marcação em verde, DAPI: marcação nuclear em azul, MERGE: co-marcação de 
FoXO3a e DAPI, indicados pelas cabeças de setas. Barra: 50 µm. 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135) 
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Sendo FoXO um regulador transcricional de duas importantes E3-ligases 

atuantes no músculo esquelético, MAFbx/atrogin-1 e MuRF1, a expressão de ambas 

também foi analisada no músculo soleus no período de três dias após lesão. 

Entretanto, não foram observadas alterações nos grupos avaliados (Figura 22A e B). 

 

Figura 22 – Expressão de MAFbx/atrogin-1 e MuRF1 no músculo soleus em três 
dias após lesão. 

 

 

A: expressão das E3-ligases, MAFbx/atrogin-1 e MuRF1, no músculo soleus. B: análise 
densitométrica da expressão das referidas E3-ligases. Soleus controle (C); soleus submetido à 
criolesão (Crio); soleus controle suplementado com leucina (Leu) e soleus submetido à criolesão e 
suplementado com leucina (Crio+Leu). MM: massa molecular em kDa. U. A.: unidade arbitrária. Como 
proteína normalizadora foi utilizada GAPDH (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase). 
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 

 

Em prosseguimento às análises, o acúmulo de proteínas ubiquitinadas foi 

mensurado nos períodos de três dias (músculo soleus) e 10 dias (músculos soleus e 

TA) após lesão. Houve aumento no acúmulo de proteínas ubiquitinadas no grupo 

Crio em relação ao grupo C do músculo soleus em ambos os períodos avaliados 

(70% e 65%, p≤0,05; Figura 23A e B, respectivamente). A suplementação com 

leucina reduziu tal acúmulo gerado em decorrência da lesão (30% e 25%, p≤0,05; 

Figura 23A e B, respectivamente). No músculo TA, por sua vez, não houve alteração 

no acúmulo de proteínas ubiquitinadas aos 10 dias após lesão (Figura 23C). 
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Figura 23 – Expressão de proteínas ubiquitinadas nos músculos soleus e TA em 
três e 10 dias após lesão. 

 

 

 
A e B: expressão de proteínas ubiquitinadas e análises densitométicas no músculo soleus nos 
períodos de três e 10 dias após lesão, respectivamente. C: expressão de proteínas ubiquitinadas e 
análise densitométrica no músculo TA no período de 10 dias após lesão. Soleus e TA controle (C); 
soleus e TA submetidos à criolesão (Crio); soleus e TA controle suplementados com leucina (Leu) e 
soleus e TA submetidos à criolesão e suplementados com leucina (Crio+Leu). MM: massa molecular 
em kDa. U. A.: unidade arbitrária. 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135, 136) 

 

Finalmente, a atividade do proteassomo 26S foi avaliada no músculo soleus 

no período de três dias após lesão. Houve aumento da atividade do tipo 

quimiotripsina apenas no grupo Crio+Leu quando comparado ao grupo Crio (100%, 

p≤0,05; Figura 24A). Em relação à atividade do proteassomo 26S do tipo tripsina, 

observou-se aumento somente nos grupos Crio e Crio+Leu em relação ao grupo C 

(100% e 133%, respectivamente, p≤0,05; Figura 24B). 
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Figura 24 – Atividade do proteassomo 26S no músculo soleus em três dias após 
lesão. 
 

 

A: atividade do proteassomo 26S do tipo quimiotripsina. B: atividade do proteassomo 26S do tipo 
tripsina. Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); soleus controle suplementado com 
leucina (Leu) e soleus submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu). U. A. F./min: 
unidade arbitrária de fluorescência por minuto. 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. Crio. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (General Linear 

Model – GLM) com post-hoc de Tukey (p0,05). 

 

5.8 Avaliação da função contrátil muscular 

No intuito de investigar os efeitos da suplementação com leucina na 

recuperação funcional dos músculos soleus e TA, foram avaliadas a força tetânica 

máxima e a capacidade do músculo em resistir à fadiga. 

Nos músculos soleus e TA avaliados no período de 10 dias, não foram 

observadas diferenças na força tetânica máxima mensurada antes do protocolo de 

fadiga muscular (pré-fadiga) entre os grupos não lesados (C e Leu) (Figura 25A e C, 

respectivamente). No músculo soleus avaliado após lesão (grupos Crio e Crio+Leu) 

a força tetânica máxima na condição pré-fadiga foi menor (50%) em relação àqueles 

não lesados (C e Leu) (p≤0,05; Figura 25A). No músculo TA avaliado após lesão, a 

força tetânica máxima na condição pré-fadiga foi menor (50%) apenas no grupo não 

suplementado com leucina (Crio) em relação ao grupo controle (p≤0,05; Figura 25C); 

e nenhuma alteração foi observada na força tetânica máxima quando o grupo lesado 
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e suplementado com leucina (Crio+Leu) foi comparado àqueles não lesados (C e 

Leu) (Figura 25C). 

Após o primeiro estímulo tetânico para analisar a produção de força máxima 

(pré-fadiga), foi realizado o protocolo para indução de fadiga nos músculos soleus e 

TA e quatro valores, em um total de 10 estímulos coletados, foram analisados (1º, 

4º, 7º e 10º estímulos, respectivamente). No grupo controle (C) do músculo soleus 

observou-se significante perda de força, indicando fadiga, a partir do 4º estímulo 

(26% em relação ao 1º estímulo) e essa diferença permaneceu até o final do 

protocolo (7º e 10º estímulos – 31% e 27%, respectivamente, p≤0,05; Figura 25B). 

Porém, a suplementação com leucina (grupo Leu), fez com que o soleus não 

apresentasse sinais de fadiga, pois não foram observadas diferenças entre os quatro 

estímulos analisados (Figura 25B). O grupo submetido à criolesão (Crio) apresentou 

prejuízos funcionais ao longo dos quatro estímulos analisados (56%, 46%, 57% e 

63% de queda, respectivamente) em relação ao grupo C (p≤0,05; Figura 25B). Além 

disso, quando os quatro estímulos foram comparados entre si, foi comprovado o 

desenvolvimento de fadiga, pois houve significante queda na produção de força nos 

7º e 10º estímulos analisados (37% em ambos quando comparados ao 1º estímulo, 

p≤0,05; Figura 25B). No grupo submetido à criolesão e suplementado com leucina 

(Crio+Leu), também foram observados prejuízos na produção de força (62%, 52%, 

50% e 57% de queda, respectivamente) em relação aos grupos não lesados 

(p≤0,05; Figura 25B). No entanto, neste grupo não foram observadas alterações 

quando o 4º, 7º e 10º estímulos foram comparados ao 1º, sugerindo que a leucina 

preveniu o desenvolvimento de fadiga muscular mesmo durante o processo de 

regeneração (Figura 25B). 

Na análise da fadiga do músculo TA, o grupo controle (C) apresentou indícios 

de fadiga a partir do 4º estímulo (30% em relação ao 1º estímulo) e essa diferença 

foi mantida até o final do protocolo (50% em relação ao 1º estímulo, p≤0,05; Figura 

25D). A suplementação com leucina no grupo não submetido à criolesão (grupo Leu) 

não impediu o desenvolvimento de fadiga, pois houve queda na produção de força 

ao longo das 10 contrações (atingindo 30% em relação ao 1º estímulo, p≤0,05; 

Figura 25D). O grupo Crio não apresentou prejuízos funcionais significantes quando 

o 1º estímulo foi comparado àquele do grupo C (20%); no entanto, a produção de 

força diminuiu ao longo dos demais estímulos (atingindo 35% em relação ao 1º 
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estímulo, p≤0,05; Figura 25D). No grupo submetido à criolesão e suplementado com 

leucina (Crio+Leu), nenhuma diferença foi observada no 1º estímulo quando 

comparado ao grupo C; porém, a produção de força diminuiu 35% nos demais 

estímulos em relação ao 1º (p≤0,05; Figura 25D). 

Finalmente, após o protocolo de indução de fadiga, aplicou-se a segunda 

estimulação tetânica máxima (pós-fadiga). No músculo soleus, os grupos não 

submetidos à lesão (C e Leu) não apresentaram diferenças em relação à 

estimulação pré-fadiga (Figura 25A). No grupo Crio observou-se queda na produção 

de força (42%) quando a estimulação pós-fadiga foi comparada à pré-fadiga (p≤0,05; 

Figura 25A). No grupo submetido à criolesão e suplementado com leucina 

(Crio+Leu) não houve prejuízo funcional na condição pós-fadiga (Figura 25A). No 

músculo TA todos os grupos apresentaram queda na produção de força tetânica 

máxima quando a condição pós-fadiga foi comparada à pré-fadiga (43%, 24%, 25% 

e 25% nos grupos C, Crio, Leu e Crio+Leu, respectivamente, p≤0,05; Figura 25D). 
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Figura 25 – Análise da função contrátil dos músculos soleus e TA em 10 dias após 
lesão. 

 

 
 
A e C: força tetânica máxima dos músculos soleus e TA, respectivamente. B e D: desenvolvimento de 
fadiga muscular dos músculos soleus e TA, respectivamente. Soleus e TA controle (C); soleus e TA 
submetidos à criolesão (Crio); soleus e TA controle suplementados com leucina (Leu) e soleus e TA 
submetidos à criolesão e suplementados com leucina (Crio+Leu). Pré-fadiga e pós-fadiga, 
estimulações tetânicas máximas realizadas antes e depois do protocolo de indução de fadiga, 
respectivamente. 1º, 4º, 7º e 10º, estimulações avaliadas em um total de 10 coletadas. mN: 
miliNewton. 
a
 diferença significante vs. C e Leu; 

b
 diferença significante vs. pré-fadiga; 

c
 diferença significante vs. 1ª estimulação. 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de modelos mistos para medidas repetidas 

(Mixed Models) com post-hoc de Tukey (p0,05). 
FONTE: Pereira et al. (2014) (135, 136) 
 

Quando a análise funcional nos animais do grupo de 21 dias após lesão foi 

realizada, não houve alteração na força tetância máxima do músculo soleus nos 

quatro grupos avaliados (Figura 26). 
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Figura 26 – Análise da função contrátil do músculo soleus em 21 dias após lesão. 

 

 

Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); soleus controle suplementado com leucina 
(Leu) e soleus submetido à criolesão e suplementado com leucina (Crio+Leu). Pré-fadiga e pós-
fadiga, estimulações tetânicas máximas realizadas antes e depois do protocolo de indução de fadiga, 
respectivamente. mN: miliNewton. 
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de modelos mistos para medidas repetidas 
(Mixed Models) com post-hoc de Tukey. 
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6 DISCUSSÃO 

Para que a função muscular seja preservada ao longo da vida é fundamental 

que o processo de regeneração do tecido muscular esquelético seja bem sucedido. 

Mecanismos reguladores da massa e da função muscular participam ativamente do 

processo de regeneração e, nesse aspecto, a suplementação com o aminoácido 

leucina pode representar uma boa estratégia terapêutica para maximizar a 

recuperação do músculo esquelético. Os resultados do presente estudo sugerem 

que a suplementação com leucina melhora a recuperação estrutural e funcional do 

músculo esquelético após lesão, pois minimiza a incidência de macrófagos, aumenta 

o número de células satélites em proliferação, acelera a reparação do tecido 

conjuntivo, além de contribuir para o controle da massa muscular. 

 

6.1 Efeito da suplementação com leucina sobre a massa corporal e o 
comportamento alimentar dos animais 

No presente estudo, foi avaliado se a massa corporal dos animais sofreria 

alterações devido à suplementação com leucina e se esse fato estaria relacionado a 

mudanças no comportamento alimentar. A suplementação com leucina via dieta, 

como a ração enriquecida com leucina, por exemplo, pode induzir alterações no 

paladar em roedores, o que causaria possíveis modificações no comportamento 

alimentar dos mesmos (137). Assim, no intuito de evitar possíveis interferências da 

leucina sobre o comportamento alimentar dos animais, utilizamos a suplementação 

via gavagem, pois evidências sugerem que esta não provoca alterações na ingestão 

alimentar (138). Os animais suplementados consumiram quantidades similares de 

ração e água quando comparados aos do grupo controle, apesar da alta dose 

suplementar de leucina utilizada (1,35 g/kg; equivalente a 100% das necessidades 

diárias do animal). Tal fato contribuiu para que a massa corporal fosse semelhante 

entre os grupos quando avaliados durante o período mais longo do protocolo 

experimental (21 dias). Estudos prévios nos quais a intolerância alimentar provocada 

pela leucina não foi observada, corroboram tais resultados (139, 140). 
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6.2 Efeito da suplementação com leucina sobre as alterações morfológicas do 
músculo esquelético em regeneração 

Como esperado, o aumento na massa do músculo soleus foi observado 

apenas no grupo avaliado no período de um dia após lesão, uma vez que o intenso 

edema muscular é característico dessa fase (41, 141). Além disso, nenhuma 

alteração na massa muscular em resposta apenas à leucina foi observada quando 

os grupos suplementados foram comparados aos respectivos controles do mesmo 

período. Estudos que também utilizaram a suplementação com leucina por longos 

períodos (10 dias até oito semanas) corroboram, pelo menos em parte, esses 

resultados, uma vez que os mesmos não relataram alterações na massa muscular 

em seus grupos experimentais (142, 143). Observou-se aumento na massa do 

músculo soleus causado pela suplementação com leucina quando o grupo 

suplementado (Leu) do período de 10 dias foi comparado ao mesmo grupo do 

período de um dia. Por outro lado, a leucina não provocou alterações na massa do 

músculo TA. 

Aumentos significantes na AST das fibras musculares do soleus, em ambos 

os grupos suplementados com leucina (Leu e Crio+Leu), foram observados no 

período de 10 dias; entretanto, nenhuma alteração foi observada na AST do soleus 

aos 21 dias e do TA aos 10 dias. Esse resultado corrobora, pelo menos em parte, o 

estudo de Baptista et al. (2010) (112), onde os autores observaram que a 

suplementação com leucina por um período próximo ao abordado neste estudo (sete 

dias), aumentou a AST das fibras do músculo soleus durante recuperação de atrofia 

induzida por imobilização. 

As diferenças observadas nos efeitos da leucina sobre a AST das fibras 

musculares do soleus e do TA em regeneração, sem ter provocado aumento na 

massa muscular, levantou a hipótese de um possível efeito desse aminoácido sobre 

o remodelamento da matriz extracelular. O tecido conjuntivo garante a estrutura do 

músculo esquelético além de transferir a força, gerada pelas fibras, aos tendões 

através da fáscia muscular (20). Nesse contexto, Kaasik et al. (2011) (144) 

mostraram que alterações na estrutura da matriz extracelular estão relacionadas a 

prejuízos funcionais. Além disso, alterações na matriz extracelular podem afetar a 

plasticidade do músculo esquelético, uma vez que o reservatório biológico (nicho) 

das células satélites depende de sua adequada estrutura (145). Dessa forma, 
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analisamos a densidade da área do tecido conjuntivo e sua organização, o conteúdo 

de colágeno e a densidade da área de colágeno tipo III nos músculos em 

regeneração suplementados com leucina. 

Observou-se a presença de fibras colágenas de coloração amarela e verde no 

perimísio e no endomísio dos músculos soleus e TA analisados aos 10 dias após 

lesão. Considerando-se que procolágenos e fibras colágenas finas e recém-

formadas apresentam coloração entre amarela e verde, e fibras colágenas espessas 

apresentam coloração entre laranja e vermelha (146, 147), houve aumento da 

incidência de novas fibras colágenas (amarelas/verdes) em ambos os músculos, o 

que pode ser corroborado pelo aumento na densidade da área do tecido conjuntivo e 

no conteúdo de colágeno observado. Houve redução na incidência de fibras 

colágenas laranjas/vermelhas no grupo suplementado, porém não lesado. No 

entanto, o conteúdo de colágeno não foi alterado nesse grupo, sugerindo que a 

leucina não representa riscos ao funcionamento do músculo esquelético e de outros 

órgãos. A suplementação com leucina no músculo lesado provocou redução na 

incidência de fibras colágenas finas (amarelas/verdes), diminuição da densidade da 

área do tecido conjuntivo e diminuição do conteúdo de colágeno, fatores que 

possivelmente contribuiram para a melhora da função contrátil muscular no período 

de 10 dias após lesão. 

Além disso, no músculo soleus também foi avaliada a expressão de colágeno 

tipo III, uma das mais abundantes proteínas da matriz extracelular e presente, 

predominantemente, no perimísio e endomísio (148). Nesse caso, a suplementação 

com leucina no músculo não lesado também não alterou a expressão do colágeno 

tipo III, o que não exclui a possibilidade de outras proteínas da matriz extracelular 

serem mais responsivas à leucina. Aos 10 dias após lesão, a leucina foi eficaz em 

reduzir a expressão de colágeno tipo III mostrando, portanto, que esse aminoácido 

pode contribuir para uma efetiva reparação do nicho das células satélites e de suas 

conexões vascular e neural. 

No intuito de melhor compreender o possível efeito da leucina sobre o 

remodelamento da matriz extracelular durante o processo de regeneração muscular, 

a ativação de elementos da via indutora de fibrose TGF-β/Smad, o receptor de TGF-

β (TβRI) e Smad2/3, foram avaliados; uma vez que estes elementos estão 

envolvidos na indução de fibrose em vários tecidos, incluindo o muscular esquelético 
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(26, 149). As análises indicaram que, no período de 10 dias após lesão, a leucina 

reduziu a expressão de TβRI e Smad2/3 em ambos os músculos estudados, o que 

corrobora a hipótese de que a suplementação com leucina minimiza o acúmulo de 

componentes da matriz extracelular por meio da atenuação da sinalização da via 

TGF-β. Estes dados estão de acordo com o achado de que a decorina, um 

proteoglicano que possui uma região interna rica em leucina, é capaz de modular a 

sinalização dependente de TGF-β por meio de sua interação com low-density 

lipoprotein receptor-related protein-1 e, consequentemente, inibir o processo de 

fibrose muscular dependente de TGF-β (150). 

A superfamília do TGF-β é composta de TGF-β’s (TGF- β1, β2 e β3), as bone 

morphogenic proteins (BMP’s), os fatores de crescimento e diferenciação (Growth 

Differentiation Factor – GDF’s) e as activinas (149). A cascata de sinalização dessa 

superfamília ocorre por meio dos receptores transmembrânicos serina/treonina 

quinase dos tipos I e II (TβRI e TβRII), os quais também são denominados de 

activin-receptor like kinases (ALK) (151). Co-receptores auxiliares também foram 

identificados como reguladores do acesso dos membros da superfamília do TGF-β 

aos seus receptores. No caso do TGF-β, dois co-receptores são bem conhecidos, a 

betaglicana (receptor III do TGF-β) e a endoglicana (149, 151). As betaglicanas 

interagem com todas as três isoformas de TGF-β, embora com menos afinidade do 

que dos receptores do tipo I e II. O TGF-β liga-se primeiramente a betaglicana e 

então ao receptor II (TβRII), com o qual forma um complexo heteromérico. 

Subsequentemente, TβRI é recrutado, ocorre a dissociação da βglicana e o mesmo 

é fosforilado por TβRII, iniciando a sinalização intracelular com a fosforilação da 

proteína Smad2/3 (149, 151). Estas, quando ativadas, formam complexos 

heteroméricos com uma co-smad (Smad 4), a qual tem a função de conduzi-las ao 

núcleo da célula. Esses complexos Smad interagem com outros fatores de 

transcrição em regiões promotoras de genes alvo (como colágeno e fibronectina, por 

exemplo), regulando a transcrição dos mesmos (149, 151). 

Esses resultados sugerem um impacto relevante da leucina na regeneração 

muscular, pois o remodelamento da matriz extracelular, por meio da atenuação da 

ativação de elementos da via indutora de fibrose TGF-β/Smad, pode contribuir para 

a reparação do nicho das células satélites. De fato, evidências sugerem que fatores 

extracelulares em contato com as células satélites, incluindo proteínas da matriz 
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extracelular, atuam no controle de suas funções (152). Além disso, o recente estudo 

de Urciolo et al. (2013) (153) mostrou que o colágeno tipo VI, outra proteína 

constituinte da matriz extracelular, é de fundamental importância para a manutenção 

do nicho das células satélites durante a regeneração muscular. 

Outro evento importante que ocorre durante a regeneração muscular diz 

respeito ao processo inflamatório. A partir da ruptura do sarcolema das fibras 

musculares e o consequente aumento do conteúdo de Ca2+ citoplasmático, ocorre a 

ativação de proteases dependentes de Ca2+ e o início do processo inflamatório com 

a migração de, principalmente, neutrófilos e macrófagos para o local da lesão (59). 

Estudos mostraram que essas células inflamatórias possuem como função inicial a 

remoção de debris celulares; entretanto, recentemente, tais células têm sido 

associadas como promotoras do processo regenerativo, pois secretam citocinas 

capazes de ativar as células satélites (41, 47). Assim, em associação aos efeitos 

benéficos da leucina sobre o remodelamento da matriz extracelular de músculos em 

processo de regeneração, observou-se que este aminoácido também foi capaz de 

reduzir a incidência de macrófagos no tecido muscular no período de três dias, bem 

como a área do infiltrado inflamatório aos 10 dias após lesão. Sabe-se que, os 

aminoácidos de cadeia ramificada, dos quais a leucina faz parte, podem influenciar o 

processo inflamatório muscular, pois podem ser transaminados em glutamato para 

aumentar a síntese de glutamina, o qual, por sua vez, é um aminoácido altamente 

consumido por células inflamatórias em condições patológicas (154). Outro ponto a 

ser ressaltado é que os BCAA’s poderiam atuar como doadores de nitrogênio para a 

síntese de glutamina no músculo esquelético (155). Dessa maneira, é possível 

lançar a hipótese de que a instalação do processo inflamatório tenha sido acelerada 

e tais células atuado de forma mais efetiva estimuladas pelo aumento do substrato 

energético derivado da suplementação com leucina aos três e 10 dias do processo 

de regeneração. 

 

6.3 Efeito da suplementação com leucina nas células satélites em proliferação 
e nas células musculares em diferenciação durante a regeneração do 
músculo esquelético 

Nossos resultados mostraram que a suplementação com leucina 

proporcionou aumento no número de células satélites em proliferação quando o 

músculo soleus foi avaliado aos três dias após lesão. Esses dados estão de acordo 
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com o estudo de Alway et al. (2013) (156), o qual reportou que a suplementação 

com β-hydroxy β-methylbutyrate (HMB), um metabólito da leucina, aumenta a 

proliferação das células satélites no músculo esquelético de animais idosos durante 

recuperação após atrofia induzida por desuso. Hao et al. (2011) (157) também 

mostraram que a suplementação com HMB auxilia na recuperação muscular de 

animais idosos por meio do aumento na proliferação das células satélites e redução 

da apoptose. Além disso, tem sido demonstrado que o IFG-1 e a leucina podem 

ativar mioblastos in vitro por meio da ativação de mTOR (111). 

Aos 10 dias após lesão houve redução do número de fibras musculares em 

diferenciação marcadas com MyHC-neonatal no grupo suplementado com leucina e, 

concomitantemente, aumento na expressão das isoformas adultas de MyHC-I e 

MyHC-II nos músculos soleus e TA, respectivamente; sugerindo que a leucina tenha 

acelerado a conversão da isoforma neonatal em isoformas adultas. Considerando-se 

que Haegens et al. (2012) (158) mostraram que a leucina induz acréscimo de 

proteínas miofibrilares em meio de cultura de células musculares, o aumento na AST 

das fibras do músculo soleus, assim como o aumento na taxa de síntese proteica no 

músculo EDL causados pela suplementação com leucina aos 10 dias após lesão, 

podem ter sido reflexo da conversão acelerada entre as isoformas de MyHC. 

 

6.4 Efeito da suplementação com leucina sobre vias reguladoras da massa 
muscular durante o processo de regeneração do músculo esquelético 

O aumento da AST das fibras do músculo soleus e da taxa de síntese 

proteica no músculo TA dos grupos suplementados com leucina aos 10 dias após 

lesão, nos levaram a investigar os mecanismos celulares responsáveis por controlar 

a síntese e a degradação de proteínas musculares. As vias de sinalização 

intracelular que controlam a síntese e a degradação proteica atuam de maneira 

coordenada e podem ser moduladas de acordo com a biodisponibilidade de 

aminoácidos (109, 159). 

No período de três dias após lesão houve maior expressão da proteína p70S6K 

fosforilada (Ser371 e Thr389) no músculo soleus, sugerindo que nessa fase aguda 

após lesão há ativação do complexo mTORC1 o que está de acordo com o estudo 

de Miyabara et al. (2010) (66), onde foi reportado aumento na expressão dessa 

proteína também em período agudo após criolesão (um dia) do músculo soleus. 
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Entretanto, não foram observados efeitos da suplementação com leucina sobre a 

fosforilação de p70S6K. Além disso, a lesão muscular acarretou em redução na 

expressão de 4E-BP1 e eIF-4E, possivelmente como consequência da proteólise 

característica dessa fase (41). Além disso, o intenso processo inflamatório muscular 

observado aos três dias após lesão pode ter sido a causa da menor expressão 

daquelas proteínas, pois estudos sugerem que a liberação de citocinas pró-

inflamatórias e espécies reativas de oxigênio podem inibir a formação do complexo 

mTORC1 e reduzir a fosforilação de 4E-BP1 (160, 161). Porém, a suplementação 

com leucina ocasionou a recuperação da expressão de 4E-BP1 e eIF-4E 

provavelmente via mecanismos independentes da ativação de p70S6K. Uma 

possibilidade seria que a leucina ao reduzir o processo inflamatório muscular teria 

contribuído para a restauração da expressão dessas proteínas. 

Aos 10 dias após lesão, fase caracterizada por franca regeneração com 

recuperação do tamanho das fibras musculares, observou-se maior expressão de 

mTOR, mTOR fosforilada (Ser2448) e p70S6K fosforilada (Ser371 e Thr389) no músculo 

soleus; e aumento na expressão de p70S6K fosforilada (Ser371 e Thr389) e na taxa de 

síntese proteica no músculo TA. De fato, estudos prévios do nosso grupo mostraram 

que nessa etapa do processo de regeneração, há aumento na expressão de mTOR 

e mTOR fosforilada, bem como na taxa de síntese proteica (66, 122), eventos 

importantes para a recuperação da AST das fibras musculares lesadas. No mesmo 

período, entretanto, não foram observadas quaisquer alterações nos demais 

elementos analisados, 4E-BP1, 4E-BP1 fosforilada (Thr70 e Thr37/46) e eIF-4E. 

Estudos têm demonstrado que uma única dose de leucina é capaz de 

desencadear a síntese de proteínas musculares, por meio da ativação de elementos 

da via PI3K/Akt/mTOR (95, 108, 121, 162). No entanto, os resultados do presente 

estudo mostraram que a suplementação com leucina, aos três e 10 dias do processo 

de regeneração do músculo sóleo não potencializou a ativação dessa via. No 

músculo TA avaliado aos 10 dias após lesão, observou-se que a leucina não alterou 

a expressão de elementos da via PI3K/Akt/mTOR; porém, aumentou a taxa de 

síntese proteica no músculo submetido à criolesão. Esse resultado sugere que a 

ativação aguda da via PI3K/Akt/mTOR pela leucina tenha estimulado o aumento da 

síntese proteica e mantido-a elevada ao longo do período de 10 dias após lesão, 

pois tal condição requer a síntese de proteinas miofibrilares previamente 
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danificadas. Além disso, não se pode descartar o possível efeito da leucina em 

outras vias de sinalização intracelular envolvidas no controle da massa muscular, 

como as vias β-adrenérgica e Bone Morphogenetic Protein (BMP) (163, 164). 

A menor expressão de mTOR e mTOR fosforilada no músculo soleus dos 

grupos suplementados com leucina (Leu e Crio+Leu) aos 10 dias do período 

experimental pode ser interpretada como um mecanismo protetor desencadeado 

pelo tecido muscular. Tal hipótese baseia-se em um recente estudo, no qual os 

autores reportaram que a hiperativação do complexo mTORC1 promove inibição do 

processo de autofagia, o que, em longo prazo, resulta em miopatia vacuolar no 

músculo esquelético (165). Outros estudos reportaram que a suplementação com 

leucina em longo prazo (cinco até oito semanas) não provocou estimulação de 

etapas essenciais da via de síntese proteica, sugerindo que a suplementação 

crônica não induz a fosforilação sustentada de mTOR, p70S6K e 4E-BP1 (142, 143). 

Além disso, Newgard et al. (2009) (166) mostraram que a suplementação com BCAA 

por períodos variando entre 12 e 16 semanas foi responsável por elevar a 

fosforilação de mTOR e p70S6K apenas em animais alimentados com ração rica em 

ácidos graxos. Esses dados ajudam a explicar os resultados do presente estudo, 

pois os autores não observaram alterações quando os animais foram alimentados 

com ração padrão. 

Apesar dessa aparente discrepância envolvendo os efeitos agudos e crônicos 

da suplementação com leucina sobre a ativação da via PI3K/Akt/mTOR, alguns 

estudos sugerem possíveis mecanismos. Uma das possibilidades é que a própria 

ativação da p70S6K, que ocorre em resposta à leucina (95), poderia induzir um 

possível mecanismo de feedback negativo, diminuindo a ativação da sinalização 

intracelular por meio da inibição do receptor de insulina do tipo 1 (IR-1) (167). Outra 

hipótese é em relação à diminuição da biodisponibilidade de outros aminoácidos 

essenciais, especialmente isoleucina e valina. A maior disponibilidade de leucina 

ativaria complexos enzimáticos responsáveis pela degradação dos BCAA’s, 

resultando na redução da biodisponibilidade de isoleucina e valina, o que poderia 

acarretar em prejuízos na ativação da via de síntese proteica (168). Além disso, um 

fenômeno conhecido por “resistência anabólica aos aminoácidos”, ou seja, a perda 

da capacidade do músculo esquelético em responder aos estímulos desse nutriente, 
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poderia ocorrer, uma vez que a síntese proteica é refratária às altas concentrações 

de aminoácidos (169). 

Esses resultados reforçam a hipótese de que o controle da massa muscular 

durante o processo de regeneração, mesmo sob os efeitos da leucina, não depende 

unicamente da modulação da via PI3K/Akt/mTOR e do consequente aumento da 

síntese proteica, mas também de vias que controlam a proteólise muscular. Dessa 

maneira, no presente estudo, optou-se pela análise do sistema ubiquitina-

proteassomo por ser o principal sistema proteolítico muscular (84). 

A família de fatores de transcrição FoXO é responsável por integrar diferentes 

programações gênicas a fim de manter o controle de qualidade celular. Dentre os 

membros dessa família, FoXO3a é o mais expresso no tecido muscular além de ser 

regulador transcricional de duas importantes E3-ligases, MAFbx/atrogin-1 e MuRF1 

(170). Nossos resultados indicaram aumento na ativação de FoXO3a e no acúmulo 

de proteínas ubiquitinadas aos três e 10 dias após lesão do músculo soleus; e os 

grupos submetidos à criolesão e suplementados com leucina, apresentaram 

atenuação da ativação de FoXO3a e do acúmulo de proteínas ubiquitinadas. Esses 

efeitos, no entanto, não foram acompanhados por alterações na expressão de 

MAFbx/atrogin-1 e MuRF1. Tais resultados estão de acordo com estudo prévio de 

nosso grupo, no qual foi reportado acúmulo de proteínas ubiquitinadas nos períodos 

de um e 10 dias após criolesão (66). Além disso, o estudo de Baptista et al. (2010) 

(112), conduzido em modelo de atrofia muscular induzida por imobilização, também 

mostrou que a leucina atenuou o acúmulo de proteínas ubiquitinadas e, nesse caso, 

reduziu a expressão de E3-ligases. Os efeitos da leucina no acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas também foram previamente observados no tecido muscular de animais 

idosos. Após serem submetidos a oito dias de imobilização, tais animais foram 

acompanhados ao longo de 10, 20, 30 e 40 dias de recuperação e suplementação 

com leucina, e em todos os períodos houve redução do acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas (171). 

A suplementação com leucina tem sido utilizada como forma de terapia frente 

a diversos estímulos catabólicos. O estudo de Ventrucci et al. (2004) (172), por 

exemplo, investigou os efeitos da leucina sobre o sistema ubiquitina-proteassomo 

em ratas com tumor de Walker durante o período gestacional. Os resultados 

mostraram que o músculo gastrocnêmio dos animais que receberam a dieta 
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enriquecida com leucina apresentou menor atividade do proteassomo em relação ao 

grupo controle em resposta ao desenvolvimento das células tumorais. Além disso, 

de acordo com Siu et al. (2011) (173), a redução da atividade do sistema ubiquitina-

proteassomo foi responsável por minimizar os sinais patológicos observados após 

lesão muscular. Neste estudo, utilizando um inibidor específico da atividade do 

sistema ubiquitina-protesssomo (MG132), os autores reportaram melhoras 

estruturais no músculo esquelético de animais submetidos à lesão por compressão. 

Recentemente, Rom et al. (2013) (174) avaliaram os efeitos do MG132 e também da 

leucina sobre o catabolismo induzido pela toxicidade da fumaça do cigarro em 

cultura celular de miotubos. Os autores observaram que o tratamento com leucina 

preveniu a redução no diâmetro dos miotubos e a degradação de proteínas por meio 

da inibição das E3-ligases. 

Esses estudos, portanto, sugerem que a inibição da atividade do sistema 

ubiquitina-proteassomo pode ser um mecanismo benéfico para a adaptação do 

tecido muscular frente aos mais diferentes estímulos. Uma possível explicação é que 

com a inibição da atividade do proteassomo pode ocorrer maior ativação do 

processo de autofagia (175); não significando, portanto, inibição da atividade 

proteolítica muscular, pois já é conhecido que para o adequado controle da massa 

muscular é necessária a ativação de tal processo (176). 

Nossos resultados mostraram que a suplementação com leucina aumentou a 

atividade do proteassomo 26S no músculo soleus aos três dias após lesão. Este 

dado sugere que a leucina tenha contribuído para uma reciclagem mais eficiente das 

proteínas musculares danificadas o que, consequentemente, acarretou em redução 

no acúmulo de proteínas ubiquitinadas como mecanismo compensatório, o qual se 

estendeu até o período de 10 dias após lesão. Este resultado corrobora, pelo menos 

em parte, o estudo de Baehr et al. (2014) (177), no qual os autores reportaram maior 

atividade do proteassomo 26S em modelo de hipertrofia induzida por sobrecarga 

funcional, sugerindo que a ativação do sistema ubiquitina-proteassomo é parte 

essencial do processo de plasticidade do tecido muscular. O sistema ubiquitina-

proteassomo também se mostra importante para o crescimento e desenvolvimento 

muscular, pois Kitajima et al. (2014) (178) avaliando a relação entre a atividade do 

proteassomo e o crescimento muscular em animais nocaute músculo-específico para 

Rpt3, um gene proteassomal, reportaram graves deficiências no desenvolvimento 
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muscular dos mesmos, uma vez que a atividade do proteassomo estava reduzida. 

Nesse estudo, os autores atribuíram tais resultados à menor taxa de reciclagem de 

proteínas musculares. 

Além disso, o aumento da atividade do proteassomo não foi acompanhado de 

alterações na expressão das E3-ligases MAFbx/atrogin-1 e MuRF1. De fato, estudos 

apontam para uma aparente desconexão entre a expressão dessas E3-ligases e a 

atividade proteolítica muscular, fortalecendo a hipótese de que a análise isolada de 

ambas nem sempre pode ser considerada como reflexo da atividade proteolítica 

(177, 179, 180). No entanto, não se pode descartar o envolvimento de outras E3-

ligases associadas à regulação da proteólise muscular (181). 

Portanto, nossos resultados sugerem que a leucina auxilia na regeneração do 

tecido muscular após lesão por meio da modulação dos mecanismos celulares 

envolvidos na síntese e degradação de proteínas. Porém, tal interpretação ainda 

requer abordagens mais específicas; além disso, as relações entre a via 

PI3K/Akt/mTOR e o sistema ubiquitina-proteassomo ainda não foram 

completamente elucidadas (182, 183). 

 

6.5 Efeito da suplementação com leucina sobre a função contrátil muscular 
durante o processo de regeneração do músculo esquelético 

No intuito de investigar se as alterações estruturais moleculares induzidas 

pela suplementação com leucina durante o processo de regeneração muscular 

teriam impacto sobre a função contrátil muscular, análises funcionais foram 

realizadas nos períodos de 10 dias após lesão nos músculos soleus e TA e aos 21 

dias apenas no músculo soleus. 

Em 10 dias após lesão, os músculos soleus e TA apresentaram menor 

capacidade de produção de força máxima (contração tetânica máxima), bem como 

menor resistência à fadiga. Esses resultados corroboram estudos prévios do nosso 

grupo, os quais também indicaram prejuízos funcionais nessa etapa do processo de 

regeneração (66, 122). Entretanto, no músculo soleus, o grupo Crio+Leu não 

apresentou desenvolvimento de fadiga e manteve os níveis de força tetânica 

máxima entre as condições pré e pós-fadiga. Essa melhora funcional pode ser 

resultante da atenuação da ativação de elementos da via TGF-β/Smad, aumento do 

número de células satélites em proliferação, aceleração da conversão da isoforma 
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de MyHC-neonatal em MyHC adulta e modulação dos mecanismos reguladores da 

massa muscular, os quais contribuíram para a recuperação estrutural do tecido 

muscular. 

A suplementação com leucina no músculo TA em regeneração teve um efeito 

estimulador sobre a função contrátil, pois não houve queda na produção de força 

tetânica máxima na condição pré-fadiga em relação ao grupo controle. Entretanto, 

tal efeito não foi suficiente para evitar o desenvolvimento de fadiga. Esse resultado 

pode estar relacionado à conversão acelerada da isoforma de MyHC-neonatal em 

MyHC adulta, que pode ter sido consequência do aumento da taxa de síntese 

proteica (66, 67, 123). Por outro lado, nos músculos TA não lesados e 

suplementados com leucina (grupo Leu), a força tetânica máxima pré-fadiga não foi 

diferente em relação ao controle, possivelmente porque nesse grupo a leucina não 

foi capaz de aumentar a síntese proteica. Além disso, nossos resultados estão de 

acordo com o estudo de van Norren et al. (2009) (184), o qual mostrou que após 20 

dias de suplementação com leucina combinada a outros nutrientes, animais com 

caquexia induzida por câncer apresentaram melhora na função contrátil muscular. 

Nossos achados também podem ser explicados, pelo menos em parte, pelo estudo 

de Pinheiro et al. (2012) (185), em que animais suplementados por quatro semanas 

com HMB apresentaram maior capacidade de produção de força máxima (força 

tetânica) e maior resistência à fadiga, benefícios funcionais atribuídos ao aumento 

nos conteúdos de ATP e glicogênio muscular. 

Os estudos envolvendo estratégias nutricionais e desempenho físico em 

seres humanos também são escassos no que diz respeito à suplementação com 

leucina. Entretanto, os benefícios parecem ser evidentes tanto em relação ao 

desenvolvimento de força máxima quanto no que diz respeito à resistência a fadiga 

muscular. Walker et al. (2011) (186), por exemplo, mostraram que após oito 

semanas de suplementação com leucina e Whey-Protein os indivíduos 

apresentaram maior desenvolvimento de força nos membros superiores, fato 

atribuído ao aumento na quantidade de massa magra. Além disso, existem 

evidências de que a suplementação com leucina associada à manutenção de outros 

nutrientes fundamentais, como carboidratos e ácidos graxos, resulta em maior 

desenvolvimento de potência muscular e menor percepção de fadiga; o que pode 
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estar associado à atenuação da lesão muscular também em atletas de alto 

rendimento (187). 

No período de 21 dias após lesão do músculo soleus nenhuma alteração 

funcional foi observada tanto no grupo controle quanto no grupo suplementado, 

indicando que a capacidade funcional, nessa fase do processo de regeneração, foi 

reestabelecida e não é influenciada pela suplementação com leucina. 

 

6.6 Comparação do efeito da suplementação com leucina nos músculos soleus 
e TA durante o processo de regeneração muscular 

Diante do exposto, observou-se que a suplementação com leucina induziu 

aumento na AST das fibras do músculo soleus em 10 dias após lesão, mas não na 

AST das fibras do músculo TA, embora a taxa de síntese proteica tenha aumentado 

no EDL, um músculo fenotipicamente similar ao TA. Além disso, houve atenuação 

da expressão de proteínas ubiquitinadas em 10 dias após lesão apenas no músculo 

soleus suplementado com leucina. Estes resultados sugerem que os mecanismos 

indutores do aumento na AST das fibras do músculo TA em resposta à leucina 

tenham ocorrido em período mais tardio após lesão (após 10 dias) e podem estar 

relacionados ao fato de que aminoácidos são captados e metabolizados de maneira 

menos eficiente em músculos com predomínio de fibras do tipo II (119). Tais eventos 

tiveram consequências funcionais, pois a leucina preveniu o desenvolvimento de 

fadiga no músculo soleus lesado enquanto no músculo TA lesado houve prevenção 

da queda da força tetânica máxima pré-fadiga. Por outro lado, em ambos os 

músculos, a leucina minimizou a área de infiltrado inflamatório, acelerou a 

restauração do tecido conjuntivo atenuando a ativação de elementos da via TGF-

β/Smad e também estimulou a conversão entre as isoformas neonatal e adulta de 

MyHC. 
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7 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo mostram que a suplementação com leucina 

melhora a recuperação estrutural e funcional dos músculos soleus e TA após lesão. 

Mais especificamente, os efeitos da leucina em melhorar a recuperação do tamanho 

das fibras musculares em regeneração do soleus e do tecido conjuntivo dos 

músculos soleus e TA após lesão, parecem envolver a modulação de elementos do 

sistema ubiquitina-proteassomo e a atenuação da ativação de elementos da via 

TGF-β/Smad, respectivamente. Esses dados poderão servir de base para o 

desenvolvimento de futuras abordagens terapêuticas para a recuperação muscular 

após diversas situações de lesão ou mesmo em condições patológicas. 
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