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RESUMO 

BAGGIO, B. R. Efeito da suplementação com glutamina sobre a regeneração 
muscular esquelética em ratos. 2020. 70p. Dissertação (Mestrado em Biologia de 
Sistemas) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2020. 

Introdução: Estratégias não farmacológicas para atenuar a morbidade causada por 

lesões musculares induzidas por congelamento estão sob constante investigação. 

Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação com 

glutamina, imediatamente após a lesão por congelamento, na recuperação morfológica e 

funcional dos músculos soleus e extensor longo dos dedos (EDL) de ratos. Métodos: 
Ratos Wistar jovens foram submetidos à criolesão dos músculos soleus e EDL. 

Imediatamente após, receberam doses diárias de glutamina (1g/kg/dia) por 3 ou 10 dias. 

Em seguida, os músculos foram destinados às análises histológicas, de 

imunofluorescência, de Western Blotting e de função contrátil. Resultados: A 

suplementação com glutamina aumentou significativamente o tamanho das fibras 

musculares em regeneração, diminuiu a área de inflamação e preveniu o declínio da força 

tetânica máxima do soleus e EDL no décimo dia após a criolesão. Os músculos soleus e 

EDL do grupo criolesado e suplementado com glutamina por 10 dias apresentaram um 

aumento maior na fosforilação da proteína P70S6K (phosphorylation of 70-kDa ribosomal 

protein S6 kinase) um componente downstream da sinalização mechanistic target of 

rapamycin complex 1 (mTORC1), em comparação a aqueles do grupo apenas criolesado. 

Além disso, a suplementação com glutamina reduziu significantemente o número de 

macrófagos CD11b positivos, fibroblastos TCF4 positivos e a expressão da chaperona 

molecular colágeno-específica proteína de choque térmico 47 nos músculos soleus e EDL 

em regeneração avaliados em 10 após lesão. Conclusão: A suplementação com 

glutamina acelera a recuperação da função contrátil do soleus e EDL após lesão por 

congelamento, por meio do aumento do tamanho das fibras musculares em regeneração 

via ativação da sinalização mTORC1 e da aceleração do remodelamento de alguns 

componentes da matriz extracelular. Esses resultados poderão servir de base para que 

futuros estudos de reabilitação não-farmacológica testem a aplicação da suplementação 

com glutamina com o intuito de melhorar a recuperação dos músculos esqueléticos em 

vítimas de congelamento. 

Palavras-chave: Glutamina. Lesão por congelamento. Regeneração do músculo 

esquelético. Recuperação funcional contrátil. mTORC1. 
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ABSTRACT 

BAGGIO, B. R. Effect of glutamine supplementation on skeletal muscle regeneration 
in rats. 2020. 70p. Dissertation (Master thesis in Life Systems Biology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

Introduction: Non-pharmacological approaches to attenuate morbidity of freezing muscle 

injuries are under continuous investigation. Therefore, the present study investigated the 

effects of glutamine supplementation immediately after freezing injury on morphological 

and functional repair of soleus and extensor digitorum longus (EDL) muscles from rats. 

Methods: Young male Wistar rats were subjected to cryolesion of soleus and EDL 

muscles. Immediately after, they received daily doses of glutamine (1g/kg/day) for 3 or 10 

days. Afterwards, the muscles were submitted to histological, immunofluorescence, 

Western Blotting and contractile function analyzes. Results: Glutamine supplementation 

markedly increased the size of regenerating myofibers, reduced the inflammatory area and 

prevented the decline in maximum tetanic force of both soleus and EDL on post-cryolesion 

day 10. Soleus and EDL muscles from the glutamine-supplemented injured group 

evaluated on post-cryolesion day 10 presented a higher increase in the phosphorylation of 

70-kDa ribosomal protein S6 kinase, a downstream component of the mechanistic target 

of rapamycin complex 1 (mTORC1) pathway, compared to those from the cryolesioned 

group. Additionally, glutamine supplementation markedly decreased the number of CD11b 

positive macrophages, TCF4 positive fibroblasts and the expression of the collagen 

specific molecular chaperone heat shock protein 47 in regenerating soleus and EDL 

muscle tissues evaluated on post-cryolesion day 10. Conclusion: Glutamine 

supplementation accelerates recovery of soleus and EDL contractile function after freezing 

injury by increasing the size of regenerating myofibers via activation of mTORC1 signaling 

pathway and accelerating the remodeling of some extracellular matrix components. These 

results may serve as a guide for future non-pharmacological rehabilitation studies to test 

the application of glutamine supplementation for better outcome of skeletal muscles in 

patients with frostbite injuries. 

Keywords: Glutamine. Freezing injury. Skeletal muscle repair. Functional contractile 

recovery. mTORC1. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1  Regeneração do músculo esquelético 
 

 Quase metade da massa corporal total é composta por músculo 

esquelético, sendo este o órgão em maior abundância no corpo humano (Grefte et 

al., 2007; Karagounis; Hawley, 2010). Este órgão tem como principais funções a 

atividade locomotora, o controle postural, a respiração, a união de ossos e 

termogênese (Lieber, 2002; Rudnicki; Chargé, 2004; Bassel-Duby; Olson, 2006; 

Boldrin; Morgan, 2007). O tecido muscular esquelético é formado por feixes de 

células longas e com formato poligonal denominadas de fibras musculares, as quais 

são originadas da fusão de mioblastos durante a embriogênese e, por isso, possuem 

vários núcleos dispostos em sua periferia (Junqueira; Carneiro, 2008; Yin et al., 

2013; Ross; Pawlina, 2016). Além de ser constituído de fibras musculares, o 

músculo esquelético também é composto por tecido conjuntivo, vasos e nervos 

(MacIntosh et al., 2006; Junqueira; Carneiro, 2008).   

A musculatura esquelética apresenta uma marcante capacidade de 

regeneração após lesão, desencadeada por um estímulo lesivo, podendo este ser de 

natureza química (injeção de toxinas, por exemplo) (Garry et al., 2016; Gutiérrez et 

al., 2018; Jaćević; Nepovimova; Kuča, 2019), mecânica (como as distensões e 

lacerações) (Huard; Li; Fu, 2002; Jarvinen et al., 2005; Baoge et al., 2012) e térmica 

(por exemplo, na exposição a altas temperaturas e ao congelamento) (Wu; Walters; 

Rathbone, 2013; Porter et al., 2013; Klein, 2015; Miyabara et al., 2010; Le; Lowe; 

Kyba, 2016).  

As lesões por congelamento podem danificar os músculos esqueléticos. A 

necrose muscular causada por congelamento (Petrone; Asensio; Marini, 2014) leva a 

um processo inflamatório, incluindo a migração de neutrófilos e macrófagos para o 

local da lesão (Sass et al., 2018; Tidball, 2017), seguida pela ativação, proliferação e 

diferenciação de células satélites e subsequente maturação das fibras em 

regeneração (Yin; Price; Rudnicki, 2013; Betzinger et al., 2013). Finalmente, 
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terminando com o reparo da matriz extracelular e recuperação neurovascular e 

funcional (Yin; Price; Rudnicki, 2013; Betzinger et al., 2013). 

Imediatamente após uma lesão muscular esquelética, há ocorrência de 

necrose da fibra muscular caracterizada pela destruição do sarcolema com 

consequente influxo intracelular de cálcio e ativação de proteases dependentes de 

cálcio, levando a uma desintegração de miofibrilas e outros componentes do tecido 

muscular. Além disso, ocorre o recrutamento de células inflamatórias para o músculo 

lesado, sendo que os neutrófilos (responsáveis por capturar e destruir 

microrganismos invasores, através de fagocitose e degradação intracelular, além de 

terem importante participação como mediadores da inflamação) são as primeiras 

células a aumentar sua concentração no tecido muscular (dentro das 6 primeiras 

horas após lesão) e, posteriormente, são os macrófagos pró-inflamatórios (em 24 

horas após lesão) (Rudnicki; Chargé, 2004; Ciciliot; Schiaffino, 2010; Rosales, 2018). 

Estes macrófagos, ao chegarem no tecido muscular lesado, secretam citocinas pró-

inflamatórias, tais como o TNF-α (fator de necrose tumoral α) e a IL-1 (interleucina-1) 

(Schmidt et al., 2019). Em seguida, os macrófagos anti-inflamatórios aumentam sua 

incidência no tecido muscular por volta de 2 a 4 dias após lesão e secretam citocinas 

anti-inflamatória como a IL-10, a qual induz proliferação e diferenciação de células 

satélite (Schmidt et al., 2019).  

As células satélite são células tronco musculares que conferem ao tecido 

muscular seu marcante potencial regenerativo (Mauro, 1961). Estas células são 

mononucleadas e indiferenciadas e, em estado quiescente, se situam entre o 

sarcolema e a lâmina basal da fibra muscular (Chang; Rudnicki, 2014) e apresentam 

altos níveis de expressão do fator de transcrição paired box 7 (Pax7) (Chen et al., 

2006; Almada; Wagers, 2016, Yin et al., 2013).  

Quando as células satélite são ativadas, após um evento lesivo no músculo 

esquelético, passam a expressar altos níveis do fator regulatório miogênico 

(myogenic regulatory factor; MRF) da família basic helix-loop-helix (bHLH) MyoD 

(Almada; Wagers, 2016, Yin et al., 2013). Em seguida, as células satélite Pax7 e 

MyoD-positivas se proliferam e passam a ser nomeadas mioblastos ou células 

precursoras miogênicas. Nesta ocasião, a expressão de Pax7 começa a reduzir 

gradualmente, até ser abolida no início da diferenciação dessas células (Almada; 
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Wagers, 2016, Yin et al., 2013), etapa em que as células precursoras miogênicas 

MyoD-positivas passam a expressar altos níveis do fator de transcrição miogenina, 

sendo este também um MRF da família bHLH (Almada; Wagers, 2016, Yin et al., 

2013). Subsequentemente ocorre a diferenciação terminal caracterizada pela fusão 

de mioblastos entre si ou a regiões não danificadas das fibras musculares; 

acarretando, portanto, na recomposição das fibras musculares lesadas (Ciciliot; 

Schiaffino, 2010) (Figura 1).  

Na etapa de diferenciação terminal, as fibras musculares com núcleo 

centralizado, resultantes da fusão dos mioblastos, re-expressam as cadeias pesadas 

de miosina embrionária e neonatal (MyHCe e MyHCn), as quais serão 

posteriormente substituídas pelas isoformas adultas de MyHC (Yin et al., 2013, 

Ciciliot; Schiaffino, 2010) (Figura 1). 

O processo regenerativo muscular também engloba o remodelamento de 

componentes da matriz extracelular e a recuperação vascular, neural e funcional do 

músculo esquelético (Tidball, 2005; Ciciliot; Schiaffino, 2010; Almada; Wagers, 

2016). Com relação à recuperação neurovascular, os terminais nervosos começam a 

entrar em contato com os miotubos formados por volta de 3 dias após a lesão e a 

atividade do nervo é crucial para a regeneração do tecido, uma vez que a 

estimulação elétrica é capaz de promover o crescimento muscular (Ciciliot; 

Schiaffino, 2010; Almada; Wagers, 2016). 

 

Figura 1: Ação das céulas satélite no processo de regeneração muscular: Participação das 
células satélite na regeneração do tecido muscular esquelético após estímulo lesivo, identificando os 
processos de ativação, proliferação e diferenciação das células satélite, com exemplos de fatores 
miogênicos importantes envolvidos. Durante a fase quiescente, as células satélite expressam altos 
níveis do fator de transcrição Pax7. Durante a fase de proliferação, os mioblastos expressam altos 
níveis de Pax7 e MyoD, enquanto, durante a diferenciação inicial, expressam MyoD e miogenina. 
Durante a fusão destas células (diferenciação terminal), há expressão de MHCe e MHCn e durante a 
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maturação, estas são substituídas pelas isoformas adultas de MHC. FONTE: adaptado de Schmidt et 
al. (2019). 

Os aspectos morfológicos da regeneração muscular esquelética foram 

extensamente investigados e períodos chave desse processo são bem conhecidos. 

Por volta de um dia após lesão muscular há necrose das fibras musculares e, entre 

três a quatro dias após lesão é possível observar a presença de células satélite 

ativadas e em intensa proliferação (Ciciliot; Schiaffino, 2010, Hawke and Garry, 

2001; Miyabara et al., 2005). Em aproximadamente 10 dias após lesão, são 

observáveis os sinais clássicos de regeneração muscular: fragmentações celulares e 

fibras musculares com núcleo centralizado, as quais apresentam área de secção 

transversal reduzida e intensa síntese proteica para reconstituir o seu tamanho 

(Ciciliot; Schiaffino, 2010, Hawke and Garry, 2001; Miyabara et al., 2005). Em 

aproximadamente 21 dias após lesão, o tamanho da fibra muscular com núcleo 

centralizado e a sua função contrátil são considerados praticamente semelhantes 

aos de um músculo não lesado (Ciciliot; Schiaffino, 2010, Hawke and Garry, 2001; 

Miyabara et al., 2005).     

Apesar das alterações morfológicas do tecido muscular em regeneração 

serem bem conhecidas, os eventos celulares e moleculares que medeiam o 

processo regenerativo muscular continuam sendo intensamente investigados.  

Diversas citocinas, bem como fatores de crescimento, foram relatados como 

sendo estimuladores da ativação, proliferação e diferenciação das células satélite 

como, por exemplo, o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 e 2 (IGF I e 

II), fator de crescimento do hepatócito (HGF), fator de crescimento de fibroblastos 

(FGF), fator de transformação e crescimento beta (TGF-β), fator de necrose tumoral-

α (TNFα) e a interleucina-10 (IL-10) (Grefte et al., 2007; Ciciliot; Schiaffino, 2010; 

Carosio et al., 2011; Cheung; Rando, 2013). 

Várias vias de sinalização foram reportadas como sendo importantes 

reguladoras das etapas do processo regenerativo muscular. As vias de sinalização 

mediadas por Notch e Wingless (Wnt), por exemplo, controlam as fases de 

proliferação e diferenciação muscular, respectivamente, durante a regeneração de 

músculos esqueléticos (Conboy; Rando, 2002; Buas et al., 2009; Bi et al., 2016, 

Brack et al., 2007, 2009).  
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Vias de sinalização que controlam o turnover proteico e, consequentemente, o 

trofismo muscular são altamente reguladas durante a restauração do calibre da fibra 

muscular em regeneração. Um exemplo é a sinalização dependente da quinase 

mTOR (mechanistic target of rapamycin) (Ge et al., 2009; Pereira et al., 2014; 

Laufenberg et al., 2014), sendo que esta via também tem sido demonstrada ser 

importante na regulação de diversos processos celulares, tais como a proliferação 

celular, apoptose e autofagia (Hay; Sonenberg, 2004; Zhang et al., 2015). 

A sinalização dependente de mTOR pode ser iniciada no músculo esquelético 

a partir da ligação de fatores de crescimento (como o IGF-I ), hormônios (como a 

insulina) e nutrientes, tais como os aminoácidos leucina e glutamina, aos receptores 

do tipo tirosina quinase (RTK) presentes na membrana plasmática. Após essa 

ligação, a PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) é ativada, o que acarreta a 

fosforilação de AKT (protein kinase B) que, por sua vez, irá fosforilar mTOR (Fang et 

al., 2013). A quinase mTOR se associa a raptor (regulatory associated protein of 

mTOR) e GβL (G protein β-subunit-like protein), acarretando a formação do 

complexo denominado mTORC1 (mechanistic target of rapamycin complex 1). Tal 

complexo tem como alvos principais S6K (70 kDA ribosomal protein S6 kinase) e 4E-

BP1 (eukaryotic initiation fator 4E-binding protein 1). A quinase S6K, após ser 

ativada pelo mTORC1, estimula a tradução através da fosforilação do S6, um 

polipeptídio ribossômico. Além disso, há outra forma pela qual a mTORC1 consegue 

induzir a tradução: através da fosforilação inibitória do 4E-BP1, um regulador 

negativo do fator de iniciação da tradução eIF4E (eukaryotic translation initiation 

factor 4E) (Hara et al., 1998; Arthur; Cooley, 2012; Gumucio; Mendias, 2013) (Figura 

2). Ambos os eventos contribuem para o aumento da síntese proteica muscular. 

Um estudo utilizando animais nocaute para mTOR especificamente em 

células satélite demonstrou que mTOR tem um papel importante na ativação destas 

células e consequentemente na regeneração muscular, uma vez que a mesma foi 

severamente comprometida nos animais nocaute, indicada por aumento no número 

de fibras musculares necrosadas e menor calibre das fibras musculares em 

regeneração (Zhang et al., 2015). Além disso, a análise de mioblastos derivados de 

células satélite desses animais nocaute mostrou proliferação e diferenciação 

defeituosa quando comparados aos mioblastos de animais selvagens (Zhang et al., 

2015). 
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Figura 2: Representação geral da via de sinalização PI3K/Akt/mTOR. A via é iniciada no 
músculo esquelético a partir da ligação de fatores de crescimento, hormônios e nutrientes aos 
receptores do tipo tirosina quinase presentes na membrana plasmática, levando à ativação da PI3K, o 
que acarreta a fosforilação de AKT que, por sua vez, irá fosforilar mTOR. A quinase mTOR se associa 
a raptor e GβL, acarretando na formação do complexo denominado mTORC1, que tem como alvos 
principais S6K e 4E-BP1. A quinase S6K, após ser ativada pelo mTORC1, estimula a tradução 
através da fosforilação do S6, Além disso, mTORC1 fosforila de forma inibitória 4E-BP1, um regulador 
negativo do fator de iniciação da tradução eIF4E. As setas pretas indicam ativação via fosforilação. As 
setas vermelhas indicam inibição via fosforilação. FONTE: adaptado de White (2016). 

Outra via de sinalização modulada durante a regeneração muscular é o 

sistema ubiquitina proteassomo (UPS), a principal via proteolítica no músculo 

esquelético (Kirk-Ballard et al., 2014). O processo de ubiquitinação depende de 

fatores de transcrição FOXO (forkhead box O), os quais são responsáveis pela 

ativação da transcrição de genes envolvidos na degradação proteica, como atrogin-1 

e MURF-1 (Muscle Ring-finger protein-1), que são ubiquitina-ligases (Centner et al., 

2001; Sandri, 2013). Em geral, o sistema ubiquitina proteassomo é composto por 

uma cascata de reações enzimáticas. Inicialmente, as enzimas E1 (enzimas 

ativadoras de ubiquitinas) ativam moléculas de ubiquitina com gasto de ATP; em 

seguida as enzimas E2 (enzimas conjugadoras de ubiquitinas) formam um complexo 

de ubiquitinas; posteriormente, as enzimas E3 (enzimas ubiquitina-ligases) ligam o 

complexo de ubiquitina à proteína-alvo (Sandri, 2013). A proteína-alvo, então, é 

reconhecida e degradada em pequenos peptídeos pelo proteassomo 26S (Centner 

Raptor
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et al., 2001; Sandri, 2013). Porém, quando AKT é fosforilada, esta é capaz de 

fosforilar inibitoriamente o fator de transcrição FOXO3a, impedindo a migração deste 

fator para o núcleo e, consequentemente, ocorre inibição da degradação proteica 

(Sanchez; Candau; Bernardi, 2014; Kirk-Ballard et al., 2014; Stefanetti et al., 2018) 

(Figura 3). 

Um estudo observou que animais nocaute para o componente proteassomal 

crucial para a via ubiquitina-proteassomo, Rpt3 (26S proteasome AAA-ATPase 

subunit Rpt3), exclusivamente nas células satélite, apresentaram diminuída 

capacidade de proliferação, sobrevivência e diferenciação dessas células após uma 

lesão muscular, acarretando em regeneração muscular defeituosa (Kitajima et al., 

2018). Ademais, a inativação da atividade proteassomal nessas células causou 

defeitos na proliferação e apoptose das células satélite, comprovando o papel 

importante desta via em fases da regeneração muscular (Kitajima et al., 2018). 

 

 Figura 3: Representação geral da via de sinalização ubiquitina-proteassomo. As enzimas E1 
(enzimas ativadoras de ubiquitinas) ativam moléculas de ubiquitina; as enzimas E2 (enzimas 
conjugadoras de ubiquitinas) formam um complexo de ubiquitinas; as enzimas E3 (enzimas 
ubiquitina-ligases) ligam o complexo de ubiquitina à proteína-alvo. A proteína-alvo, então, é 
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reconhecida e degradada em pequenos peptídeos pelo proteassomo 26S, formado pelo complexo 
19S e pelo proteassomo principal 20S. FONTE: adaptado de Mitch; Goldberg (2009). 

Apesar da regeneração muscular ser amplamente conhecida e explorada em 

nível histológico, o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficientes para 

a recuperação de lesões musculares, como, por exemplo, as lesões induzidas por 

congelamento, permanece em constante investigação, a fim de diminuir a morbidade 

dos indivíduos afetados, o que pode ser atenuada se os pacientes forem tratados 

precocemente (Heil et al., 2016). Portanto, hipotetizamos que a suplementação com 

o aminoácido glutamina imediatamente após a lesão do músculo esquelético poderia 

ser uma estratégia não farmacológica viável para acelerar o reparo da massa 

muscular esquelética, uma vez que estudos realizados anteriormente demonstraram 

que há uma relação positiva entre a concentração desse aminoácido e a taxa de 

síntese de proteínas musculares in vivo (MacLennan; Brown; Rennie, 1987). Além 

disso, a glutamina tem sido descrita como estimuladora da síntese de proteínas em 

miotubos esqueléticos estressados por aumento de temperatura (Zhou; Thompson, 

1987), efeito que é mediado pela ativação da sinalização do mTORC1 (Rantala; 

Chaillou, 2019). 

 

1.2  Glutamina 

A glutamina foi primeiramente relatada por Ehrensvard et al. (1949) e 

completamente descrita por Eagle et al. (1956). A glutamina é um L-α-aminoácido 

não essencial de fórmula molecular C5H10N2O3, com peso molecular de 146.15 kDa 

e composta por carbono (41,1%), oxigênio (32,8%), nitrogênio (19,2%) e hidrogênio 

(6,9%), (Cruzat et al., 2018). Este aminoácido é sintetizado praticamente por todos 

os tecidos do organismo (Romero; Tirapegui, 2003; D’Souza; Powell-Tuck, 2004), 

sendo que a sua origem primária compreende os alimentos e a síntese endógena 

mediada pela glutamina sintetase, principalmente no músculo esquelético e cérebro 

(Holecek et al., 2015).  

A glutamina sintetase (GS) é uma aminotransferase considerada uma enzima 

chave para a biossíntese de glutamina a partir do glutamato e para a regulação do 

metabolismo celular do nitrogênio, portanto essa enzima participa da manutenção da 

quantidade de glutamina plasmática (Newsholme et al., 2003; Cruzat et al., 2009). A 
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glutamina é metabolizada principalmente nos órgãos que contêm alta atividade da 

glutaminase (GLS), como intestino, fígado e rins (Holecek et al., 2015). Esta enzima 

é encontrada principalmente nas mitocôndrias, e é responsável por catalisar a 

hidrólise de glutamina em glutamato e íon amônio (Newsholme et al., 2003; Cruzat et 

al., 2009) (Figura 4). 

 

Figura 4: Representação da síntese e hidrólise da glutamina: A glutamina é sintetizada 
principalmente pela enzima glutamina sintetase (GS) usando glutamato e amônia (NH3) e 
consumindo ATP. A enzima glutaminase (GLS) realiza a hidrólise da glutamina em glutamato e íon 
amônio (NH4). Adaptado de Cruzat et al. (2018). 

O aminoácido de maior prevalência na corrente sanguínea é a glutamina, 

representando de 30 a 35% dos aminoácidos presentes no plasma, sendo a principal 

fonte energética para os enterócitos (Miller, 1999; Newsholme, 2001). Entre as 

principais funções da glutamina, pode-se citar a sua participação nos processos de 

proliferação celular e desenvolvimento, em especial do sistema imunológico, na 

síntese de ácidos nucleicos, nucleotídeos e proteínas, no balanço acidobásico, na 

doação de carbono para a gliconeogênese e no transporte de amônia entre os 

diversos tecidos (Newsholme et al., 2003).  

Este aminoácido é considerado não essencial em condições normais, uma 

vez que as células, principalmente do músculo esquelético, fígado, cérebro e 

estômago conseguem prontamente sintetizá-lo (Miller, 1999). Porém, isso não se 

aplica a situações especiais em que a sua demanda aumenta, como em 

queimaduras, aumento da atividade física ou inflamações (Rowbottom et al., 1996; 
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Miller, 1999; Newsholme, 2001; Cruzat et al., 2009). Nessas circunstâncias, a 

produção de glutamina não é suficiente e as demandas serão atendidas, em parte, 

pela proteólise no músculo esquelético, acarretando a liberação de uma maior 

quantidade deste aminoácido e diminuindo a concentração de glutamina nesse 

órgão, sendo assim considerado um aminoácido condicionalmente essencial 

(D’Souza; Powell-Tuck, 2004; DeBerardinis; Cheng, 2010). Esse aumento na 

liberação de glutamina é importante para suprir as necessidades das células do 

sistema imunológico, além de contribuir para a formação de glicose a partir da 

gliconeogênese no sistema porta-hepático (Parry-Billings et al., 1988).  

O músculo esquelético contém a maior concentração intracelular de 

glutamina, compreendendo cerca de 60% dos estoques totais deste aminoácido no 

organismo, sendo, portanto, considerado o maior depósito da glutamina e o principal 

exportador da mesma para outros tecidos (Miller, 1999; Castell, 2003; D’Souza; 

Powell-Tuck, 2004). No músculo esquelético, a síntese da glutamina ocorre a partir 

da captação de glutamato presente na corrente sanguínea (Wagenmakers, 1998; 

Cruzat et al., 2018).  

Além disso, a concentração de glutamina no tecido muscular esquelético é 

afetada em várias situações, como, por exemplo, em lesões, sepse, estresse 

prolongado, fome e tratamento com glicocorticóides (Miller, 1999).  

De forma interessante, músculos fenotipicamente distintos apresentam 

diferença na concentração de glutamina. Os músculos com predomínio de fibras 

musculares do tipo I, tais como o músculo soleus, apresentam maior quantidade 

deste aminoácido, enquanto os músculos com predomínio de fibras do tipo II, tais 

como o plantaris, gastrocnemius e EDL, apresentam quantidade menor do mesmo 

(Turinsky e Long, 1990; Ceddia et al., 2003; Cruzat et al., 2018).  O motivo da 

existência desta diferença na concentração de glutamina em músculos 

fenotipicamente distintos permanece em investigação. Estudos sugerem que a maior 

disponibilidade de ATP para a síntese de glutamina e uma elevada atividade da 

glutamina sintetase podem contribuir para a maior concentração deste aminoácido 

nas fibras musculares do tipo I (Rowbottom; Keast; Morton, 1996). 
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Trabalhos sugerem que a glutamina tem um importante papel na síntese e 

degradação de proteínas do músculo esquelético (MacLennan et al., 1987; 

Mittendorfer et al., 2001), de forma a melhorar o balanço proteico neste órgão 

(Holecek et al., 2014), porém os mecanismos pelos quais este aminoácido participa 

destes efeitos ainda estão sendo investigados. Sabe-se que um aumento na 

disponibilidade de glutamina, por meio da suplementação com esse aminoácido, 

pode afetar o catabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA; valina, 

leucina e isoleucina), uma vez que estes aminoácidos representam a principal fonte 

de nitrogênio para a síntese de glutamina no músculo (Holecek, 2002). Estudos 

demonstraram que a infusão de glutamina diminuiu os níveis plasmáticos de BCAA, 

além de diminuir a fração oxidada de leucina e melhorar o equilíbrio proteico 

associado a uma redução na proteólise. Esses aminoácidos são conhecidos por 

terem uma participação importante no turnover proteico do músculo esquelético, 

portanto, os efeitos benéficos da suplementação com glutamina poderiam ser 

explicados, pelo menos em parte, pelo seu efeito no catabolismo dos BCAA no 

músculo esquelético, uma vez que um aumento nos níveis de glutamina resultaria 

em  uma diminuição na oxidação e, consequentemente, aumento da disponibilidade 

destes aminoácidos (Holecek, 2002).  

Holecek e colaboradores (2014), em um estudo envolvendo a suplementação 

com glutamina, propuseram uma hipótese que explicaria o efeito da glutamina na 

síntese e degradação proteica do músculo esquelético: uma elevação na 

disponibilidade de glutamina faria com que houvesse uma diminuição na síntese de 

glutamina a partir do glutamato e que, por sua vez, provocaria diminuição da síntese 

de glutamato a partir dos BCAA e do alfa-cetoglutarato no músculo esquelético. 

Consequentemente ocorreria uma diminuição na oxidação e aumento na 

disponibilidade destes aminoácidos, o que acarretaria o aumento da síntese e 

diminuição da degradação proteica muscular. 

Além da sua influência no metabolismo proteico muscular, a glutamina tem 

função relevante na sobrevivência e proliferação de diversos tipos celulares, tais 

como células renais, intestinais, hepáticas, neurais, beta-pancreáticas e do sistema 

imunológico (Ardawi; Newsholme, 1983; Rowbottom et al., 1996). As células do 

sistema imunológico consomem altas concentrações de glutamina como substrato 

energético durante diversos processos, como na proliferação das células T, 
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diferenciação de linfócitos B, fagocitose de macrófagos, e na produção de 

superóxido por parte dos neutrófilos (Ardawi; Newsholme, 1983). 

Os fibroblastos, linfócitos e macrófagos utilizam a glutamina como um 

“combustível” metabólico para a síntese de nucleotídeos (Miller, 1999) e durante os 

processos de tradução, divisão celular, produção de citocinas e de anticorpos 

(Rohde et al., 1998). Dessa forma, o aminoácido glutamina poderia ser considerado 

um agente importante na barreira funcional do intestino, na modulação de respostas 

imunológicas, na resposta regenerativa frente a uma lesão, na melhoria da função 

imunológica durante estresse e sepses e após traumas severos e queimaduras (Hu 

et al., 2014).  

Considerando-se que em lesões graves e situações de estresse, como 

exercícios físicos de alta intensidade e prolongados, a concentração de glutamina no 

plasma e tecidos do organismo decresce drasticamente devido ao aumento das 

demandas teciduais desse aminoácido; a suplementação nutricional com glutamina 

torna-se uma estratégia viável para melhorar a recuperação de indivíduos nesses 

casos (Parry-Billings et al., 1989; Newsholme, 2001; Cruzat et al., 2014). Além disso, 

estudos realizados por Valencia et al. (2002), Flaring et al. (2003) e Moreira et al. 

(2007) demonstraram que, uma maior oferta da glutamina, administrada através da 

suplementação após um evento traumático, pode atenuar a redução desse 

aminoácido no meio intracelular e no plasma, havendo, portanto, uma melhora na 

recuperação de pacientes. Neste sentido, a suplementação com glutamina poderia 

ser uma estratégia viável para favorecer o processo regenerativo muscular. 

Estudos mostram que a glutamina é capaz de induzir aumento da síntese 

proteica e inibir proteólise muscular (Zhou and Thompson, 1997, MacLennan et al, 

1987; Hammarqvist et al., 1989). Porém, os mecanismos pelos quais a glutamina 

regula o metabolismo proteico muscular ainda não são bem conhecidos. Sabe-se 

que a glutamina aumenta a síntese proteica em células HeLa por meio da ativação 

da via PI3K/AKT/mTOR (Nicklin et al., 2009) e conforme previamente mencionado 

tem sido descrita como estimuladora da síntese de proteínas, via ativação de 

mTORC1, em miotubos esqueléticos estressados por aumento de temperatura 

(Zhou; Thompson, 1987; Rantala; Chaillou, 2019). Portanto, formulamos a hipótese 

de que a suplementação com glutamina poderia melhorar a regeneração muscular 
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esquelética, por meio do aumento da síntese proteica mediada pela ativação da via 

PI3K/AKT/mTOR.  

1.3 Justificativa e Relevância do estudo 
 

Considerando-se que: 1) nos últimos 20 anos, houve um aumento na 

frequência de lesões musculares por congelamento devido ao crescente interesse 

de indivíduos em esportes radicais ao ar livre, como esqui e alpinismo de inverno, 

combinado a um aumento significativo no número de desabrigados (Hallam et al., 

2010; Petrone; Asensio; Marini, 2014; Handford et al., 2014) e que 2) a glutamina é 

capaz e estimular a síntese de proteínas em miotubos esqueléticos com condição de 

estresse (Zhou; Thompson, 1987) por meio da ativação de mTORC1 (Rantala; 

Chaillou, 2019); foi possível formular a hipótese de que a suplementação com 

glutamina poderia melhorar a recuperação da massa muscular durante a 

regeneração muscular esquelética, por meio do aumento da síntese proteica 

mediada pela ativação da via PI3K/AKT/mTOR. Assim, este estudo teve como 

objetivo investigar o efeito da suplementação com glutamina sobre a recuperação da 

massa muscular do soleus e do extensor digitorum longus (EDL) em regeneração de 

ratos. 

O estudo dos músculos fenotipicamente distintos soleus (de contração lenta) 

e EDL (de contração rápida) se justifica, pois, como previamente mencionado, a 

concentração da glutamina é diferente em músculos de contração lenta e rápida e 

apesar de estudos sugerirem que essa diferença pode estar relacionada à 

diferenças na disponibilidade de ATP e na atividade da glutamina sintetase nos 

músculos fenotipicamente distintos (Turinsky e Long, 1990; Ceddia et al., 2003; 

Holecek et al. 2014), ainda não se sabe se os músculos fenotipicamente distintos 

responderiam diferente no processo de regeneração muscular frente à 

suplementação com glutamina.  Diante do exposto, além de contribuir para o melhor 

entendimento da resposta regenerativa de músculos esqueléticos após lesão, esse 

estudo poderá servir de base para o desenvolvimento de futuras estratégicas 

terapêuticas com o aminoácido glutamina visando a melhoria da regeneração 

muscular. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Este estudo teve como objetivo geral investigar o efeito da suplementação 

com glutamina na regeneração muscular esquelética em ratos.  

 

2.2 Objetivos específicos 

Avaliar os efeitos da suplementação com glutamina nos seguintes aspectos 

da regeneração do músculo soleus e EDL de ratos jovens após lesão por 

congelamento: 

• Aspectos macroscópicos e histológicos; 

• Perfil de ativação de elementos da via PI3K/AKT/mTOR; 

• Recuperação da função contrátil muscular. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Animais 

Os animais foram mantidos no biotério do Departamento de Anatomia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo sob condições 

padrão mencionadas abaixo. O presente projeto foi aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA, do ICB/USP), registrado sob o protocolo nº 

71/2017. 

Neste estudo foram utilizados ratos Wistar com idade de 2 meses. Os animais 

foram mantidos em caixas plásticas padrão em ambiente com luz e temperatura 

controlados (12h/12h ciclo claro/escuro, 24ºC) e alimentados com ração e água ad 

libitum (Pereira et al., 2014). 

 

3.2 Grupos experimentais 

 

Os animais foram divididos aleatoriamente em 4 grupos experimentais que 

foram examinados nos períodos de 3 e 10 dias após a criolesão:  

1) Grupo lesado - 3 dias (n=5): os animais foram submetidos à criolesão do 

músculo soleus esquerdo, o qual foi avaliado após 3 dias. O músculo soleus 

contralateral foi utilizado como controle intacto (Pereira et al.; 2014; Pereira et al.; 

2015); 

2) Grupo lesado e suplementado com glutamina - 3 dias (n=5): os animais 

foram submetidos à criolesão do músculo soleus esquerdo e suplementados com 

glutamina (via oral) diariamente. Em 3 dias após a criolesão, o músculo foi 

analisado. O músculo soleus contralateral foi utilizado como controle suplementado 

com glutamina (Pereira et al.; 2014; Pereira et al.; 2015). 

3) Grupo lesado - 10 dias (n=5): os animais foram submetidos à criolesão dos 

músculos soleus e EDL esquerdos, os quais foram avaliados após 10 dias. Os 
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músculos soleus e EDL contralaterais foram utilizados como controles intactos 

(Pereira et al.; 2014; Pereira et al.; 2015); 

4) Grupo lesado e suplementado com glutamina - 10 dias (n=5): os animais 

foram submetidos à criolesão dos músculos soleus e EDL esquerdos e 

suplementados com glutamina (via oral) diariamente. Em 10 dias após a criolesão, 

os músculos foram analisados. Os músculos soleus e EDL contralaterais foram 

utilizados como controles suplementados com glutamina (Pereira et al.; 2014; 

Pereira et al.; 2015). 

Nos grupos 2 e 4, iniciando imediatamente após a criolesão, administramos 

doses diárias de glutamina (L-glutamina; Ajinomoto Co. Inc, Tokyo, Japão; Cruzat et 

al., 2014) oralmente (via gavagem, dose de 1 g/kg de massa corporal) durante 3 e 

10 dias. A glutamina foi dissolvida em água destilada e cada animal recebeu cinco 

(5) mL dessa mistura (Cruzat et al., 2014; Cao et al., 1998), sendo que a última dose 

foi administrada 60 minutos antes da eutanásia (Rogero et al., 2004). Os animais 

dos grupos controle (1 e 3) receberam o mesmo volume (5 mL) de solução salina 

(NaCl, 0,9%) diariamente. 

Com o objetivo de analisar a massa corporal, todos os animais foram pesados 

antes da criolesão e após 3 e 10 dias, antes da eutanásia, indicando, 

respectivamente, os pesos iniciais e finais. 

Em 3 e 10 dias após a criolesão, cada animal foi anestesiado e eutanasiado e 

seus músculos soleus e EDL (dos membros posteriores direito e esquerdo) foram 

retirados e pesados em balança analítica. Em seguida, cada músculo foi seccionado 

transversalmente na região do ventre, sendo que um fragmento muscular foi 

destinado à análise histológica e o outro foi destinado à análise de western blot. Os 

fragmentos musculares destinados à análise histológica foram imersos em 

isopentano por 10 segundos e, depois congelados em nitrogênio líquido e 

armazenados em freezer a -80ºC. Os fragmentos musculares destinados ao western 

blot foram congelados em nitrogênio líquido. Todos os músculos foram armazenados 

em temperatura - 80ºC até o momento em que foram usados nos experimentos 

(Pereira et al., 2014).  
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No experimento de contração muscular in vivo, os músculos soleus e EDL 

foram utilizados apenas para essas análises, portanto os animais foram utilizados 

exclusivamente para este experimento (n=7). 

 

3.3 Protocolo de criolesão 

Antes da criolesão, os animais foram anestesiados com ketamina e xilazina 

(95 e 12 mg/kg, respectivamente) (Pereira et al., 2015)  e tiveram os músculos 

soleus e EDL (do membro posterior esquerdo) expostos cirurgicamente por meio de 

uma incisão lateral entre as fáscias dos músculos anteriores e posteriores do 

membro posterior esquerdo, e todos os esforços foram realizados para reduzir ao 

mínimo o sofrimento dos animais. A criolesão consistiu em um ciclo de 

congelamento-descongelamento dos músculos in situ. Uma pequena barra de ferro 

(0.4 x 1.0 cm) foi mergulhada em nitrogênio líquido e, em seguida, colocada em 

contato com toda a superfície dos músculos por 10 segundos. Após o 

descongelamento dos músculos, o ferimento foi fechado e os animais foram 

colocados em uma placa de aquecimento (37ºC) por alguns minutos para evitar 

hipotermia (Pereira et al., 2014). 

 

3.4 Análises morfológica e morfométrica 

Os músculos foram cortados em criostato para gerar secções transversais 

com 10 µm de espessura. As secções histológicas foram coradas com Hematoxilina 

e Eosina (H&E) para avaliação da morfologia geral em microscópio óptico.  

A área de secção transversal total de cada músculo foi mensurada. Para a 

análise do infiltrado inflamatório, foi mensurada toda a área do músculo não 

composta por fibras musculares, mas por espaços claros e por células do processo 

inflamatório, sendo que este dado foi expresso como porcentagem da área de 

secção transversal total. 

Para a análise da área de secção transversal das fibras musculares com 

núcleo centralizado nos músculos lesados, foram mensuradas todas as fibras com 

núcleo centralizado. Nos músculos dos grupos controles, a área de secção 
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transversal de 100 fibras musculares foi mensurada de maneira aleatória. O software 

Image Pro Plus foi utilizado na mensuração das áreas de secção transversal total e 

das fibras musculares e de infiltrado inflamatório. 

 

3.5 Imunohistoquímica 

As secções histológicas também foram usadas para imunodetecção de TCF4 

(fator de transcrição 4 - marcador de fibroblasto), CD11b (marcador de macrófago) e 

HSP47 (marcador da proteína de choque térmico 47) nos músculos soleus e EDL. 

As secções transversais foram fixadas utilizando-se paraformaldeído (PFA) 4% por 

dez minutos em temperatura ambiente. Após a fixação, foram bloqueadas com 

tampão fosfato salino (PBS) com glicina 0,2M por um período de 5 minutos. Em 

seguida, as secções foram permeabilizadas utilizando 0,2% triton X-100/PBS por um 

período de 10 minutos. Após esta etapa, as lâminas foram incubadas overnight a 

4ºC com o anticorpo primário que, por sua vez, foi diluído em solução contendo 3% 

de NGS (normal goat serum) e 0,3% de Triton X-100/0,1M PB. No dia seguinte, as 

lâminas foram lavadas com 0,1M PB por 3 vezes, 10 minutos cada. Após as 

lavagens, as lâminas foram incubadas com anticorpo secundário (diluído em solução 

contendo 0,3% de Triton X-100/0,1PB) durante um período de duas horas em 

recipiente escuro. Em seguida, as lâminas foram, novamente, lavadas com 0,1M PB 

por 3 vezes (10 minutos cada), cobertas com a resina Vectashield mounting medium 

for fluorescence with DAPI (H-1200, Vector Labs) e fechadas com lamínulas (Pereira 

et al., 2015) 

Os anticorpos primários usados foram rabbit polyclonal anti-TCF4 (1:200; 

Abcam, Cambridge, MA, USA), rabbit polyclonal anti-CD11b (1:100; NovusBio, 

Littleton, CO, USA) e rabbit polyclonal anti-HSP47 (1:200; Bioss, Woburn, MA, USA) 

e o anticorpo secundário usado foi rhodamine anti-rabbit (1:250; Jackson 

ImmunoResearch, West Grove, PA, USA). 

A quantificação de fibroblastos e macrófagos foi realizada utilizando o 

software Image-Pro Plus (Medica Cybernetics, Rockville, MD, EUA). A expressão de 

HSP47 em toda a secção transversal do músculo foi analisada usando o software 
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Image J (Meyers; Townsend, 2015) e foi expressa como a porcentagem da área 

transversal total do músculo. 

 

3.6 Western Blot  

 Para analisar a expressão das proteínas componentes da via mTORC1 

(4E-BP1 total e fosforiladas, p70S6K total e fosforiladas) nos músculos soleus e 

EDL, as amostras musculares foram homogeneizadas em tampão de extração (Silva 

et al., 2016). Após a homogeneização, as amostras foram centrifugadas por 10 

minutos a 4ºC e 10.000 rpm. Posteriormente, o sobrenadante das amostras foi 

retirado e foi obtida a concentração de proteínas presentes utilizando-se o método 

de Bradford (Bio-Rad, Hercules, California, EUA), tendo como referência a albumina 

de soro bovino (BSA). 

Sessenta microgramas de proteínas de cada amostra, ou seja, de cada 

animal, foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 10% (SDS-PAGE). 

Em seguida, as amostras foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose 

(Hercules, California, EUA) e coradas com Ponceau S, com a finalidade de confirmar 

se houve transferência das mesmas quantidades das proteínas. As membranas 

foram, então, lavadas com o tampão TBST, cortadas em diferentes tamanhos (para 

que fosse possível utilizar mais de um anticorpo por membrana) e incubadas 

overnight a 4ºC com o anticorpo primário que, por sua vez, foi diluído em Tween 

Tris-TBST. Para os anticorpos que apresentavam o mesmo peso molecular, foram 

utilizadas membranas diferentes. 

Após o período de incubação, as membranas foram lavadas com TBST por 

três vezes (5 minutos cada) e incubadas com o anticorpo secundário (conjugado a 

horseradish peroxidase) por um período de 1 hora em temperatura ambiente, 

anticorpo este capaz de produzir uma reação de quimioluminescência (ECL; 

Amersham, UK) que foi detectada por um fotodocumentador. A análise 

densitométrica, então, foi realizada utilizando o software Vision-Capt (Vilber Lourmat, 

Collegien, França).  

 Foram utilizados os seguintes anticorpos primários: 4E-BP1 total (rabbit 

polyclonal anti-4EBP1; Cat. no. 9452; Cell Signaling Technology, EUA), e 4E-BP1 
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fosforiladas (rabbit polyclonal phospho-4EBP1 Thr70; Cat. no. 9455; Cell Signaling 

Technology, EUA; rabbit polyclonal phospho-4EBP1 Thr37/46; Cat. no. 9459; Cell 

Signaling Technology, EUA), p70S6K total (rabbit polyclonal anti-p70 S6 Kinase; Cat. 

no. 9202; Cell Signaling Technology, EUA), p70S6K fosforiladas (rabbit polyclonal 

phospho-p70 S6 Kinase Ser371; Cat. no. 9208; Cell Signaling Technology, EUA; 

rabbit polyclonal phospho-p70 S6 Kinase Thr389; Cat. no. 9205; Cell Signaling 

Technology, EUA), e GAPDH (Rabbit mAb #2118; Cell Signaling Technology, EUA), 

o qual foi utilizado como normalizador. 

 O anticorpo secundário usado foi: goat anti-rabbit (peroxidase-

conjugated AffiniPure goat anti-rabbit IgG; Cat. no. 111-035-003; Jackson 

ImmunoResearch Laboratories). 

 

3.7 Análise de função contrátil 

Cada rato foi anestesiado com uma injeção intraperitoneal de tribromoetanol 

(20 mg/100 g de massa corporal) (Pereira et al., 2014a). Uma pequena incisão foi 

feita nos tornozelos de ambas as patas dos animais para que o tendão distal dos 

músculos soleus e EDL fossem expostos. Em seguida, os animais foram colocados 

em uma plataforma com o joelho e tornozelo fixados. O tendão distal de cada 

músculo foi amarrado com uma linha (4-0) a um transdutor de força (BIOPAC 

Systems, CA, USA), o qual transferiu a tensão mecânica ao computador. A coleta 

dos dados de força contrátil foi realizada utilizando-se o software AQCAD e, a 

análise, pelo software ANCAD (AVS Projetos, São Paulo, Brasil). A pequena região 

de exposição dos tendões foi mantida hidratada com solução salina (NaCl, 0,9%) ao 

longo do experimento (Pereira et al., 2014a). Os músculos soleus e EDL foram 

ativados via nervo isquiático (Mendler et al., 2008; MacIntosh et al., 2011; Pereira et 

al., 2014a) que, por sua vez, foi cuidadosamente isolado e conectado a um eletro-

estimulador (AVS Projetos, São Paulo, Brasil).  

Primeiramente, para padronização do protocolo utilizado, realizamos uma 

curva força-frequência em que foram feitas estimulações em frequência inicialmente 

fixada a 50 Hz e ajustada com incrementos de 50 Hz até atingirmos a força tetânica 

máxima dos músculos soleus e EDL intactos. 
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Para iniciar o experimento, o músculo foi ajustado em seu comprimento ótimo, 

havendo entre cada contração tetânica um intervalo de 2 minutos em que o músculo 

foi estimulado a 2 Hz (Pereira et al., 2014a), sendo que a força tetânica máxima foi 

obtida a 100 Hz para ambos os músculos.  

Baseado em Pereira et al. (2014a), contrações isoladas (2 Hz) foram geradas 

durante um período de 2 minutos, seguido de uma contração tetânica máxima (a 100 

Hz por 2 s) de cada músculo. Os resultados de contração tetânica máxima absoluta 

foram expressos em miliNewtons (mN). 

 

3.8 Análise estatística  

O teste t-student foi aplicado para a comparação entre dois grupos. A análise 

de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey foi utilizada para a comparação 

múltipla entre mais de dois grupos. Os dados foram expressos como média e desvio 

padrão. Os dados foram considerados estatisticamente significantes quando p< 

0,05. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Análises de massa corporal e muscular 
 

As massas corporais iniciais e finais se mantiveram inalteradas em ambos os 

grupos (não suplementado e suplementado), tanto no período de 3 dias, como no 

período de 10 dias (Tabela 1). Além disso, as quantidades de ração ingeridas em 10 

dias também não foram diferentes entre os grupos não suplementado e 

suplementado (Consumo de ração em 10 dias pelos grupos C/Crio: 468,6 g versus 

Gln/Crio+Gln: 443,2 g). 

 

Tabela 1: Massa corporal dos ratos criolesados e suplementados com 
glutamina por 3 e 10 dias.  

Grupos               Massa inicial (g) Massa final (g) 

C/Crio 
Dia 3 329,79 ± 25,40 334,25 ± 17,40 

Dia 10 289,79 ± 26,60 289,0 ± 28,55 

Gln/Crio+Gln 
Dia 3 317,84 ± 27,85 323,75 ± 24,90 

Dia 10 297,7 ± 28,05 301,05 ± 30,86 
Dados são expressos em média ± desvio padrão (n=5). Análise de variância ANOVA seguido do 
teste post hoc Tukey. Grupo controle (C); Grupo submetido à criolesão (Crio); Grupo controle 
suplementados com glutamina por 3 ou 10 dias (Gln); Grupo submetido à criolesão e 
suplementado com glutamina por 3 ou 10 dias (Crio+Gln) 

 

No período de 3 dias não houve diferenças na massa dos músculos soleus 

não suplementados e suplementados quando comparados aos seus respectivos 

controles (Tabela 2).   

No período de 10 dias houve queda na massa dos músculos soleus lesados 

dos animais não suplementados e suplementados quando comparados aos seus 

respectivos controles (queda de 30,8% e 29%, respectivamente, p<0.05, Tabela 2). 

O grupo Crio+Gln, inclusive, apresentou diminuição em sua massa muscular em 

relação ao grupo C (queda de 19,7%; p<0.05, Tabela 2). No músculo EDL não foram 

observadas quaisquer diferenças entre os grupos (Tabela 2). 
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Tabela 2: Massa muscular do soleus e EDL de ratos criolesados e suplementados 
com glutamina por 3 dias e 10 dias. 

Massa muscular (mg) 

Grupos C Crio Gln Crio+Gln 

Soleus (3 dias) 140,0 ± 8,0 145,0 ± 10,0 145,0 ± 5,0 137,0 ± 5,0 

Soleus (10 dias) 144,1 ± 9,8 99,22 ± 6,8* 149,1 ± 8,6 115,7 ± 9,06# ! 

EDL (10 dias) 133,4 ± 13,9 117,2 ± 14,9 138,1 ± 23,1 120,8 ± 22,9 

Dados são expressos em média ± desvio padrão (n 5-8). Análise de variância ANOVA seguido do 
teste post hoc Tukey. *p<0.05 vs C soleus 10 dias; # p<0.05 vs Gln soleus 10 dias; ! p<0.05 vs C 
soleus 10 dias. 

 

 

4.2 Análises morfológica e morfométrica  

Ao realizarmos a análise morfológica das secções transversais de ambos os 

músculos coradas com hematoxilina e eosina, nos dois períodos analisados, foi 

possível observar morfologia normal dos músculos controle (não suplementados e 

suplementados) com fibras musculares poliédricas e multinucleadas, com núcleos na 

periferia das fibras musculares (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5: Fotomicrografias representativas das secções transversais de músculos soleus 
criolesados e suplementados com glutamina por 3 e 10 dias. Coloração de Hematoxilina-Eosina (HE). 
Soleus controle (C); soleus submetidos à criolesão (Crio); soleus controle suplementados com 
glutamina por 3 ou 10 dias (Gln); soleus submetidos à criolesão e suplementados com glutamina por 
3 ou 10 dias (Crio+Gln). Asteriscos indicam infiltrado inflamatório e as setas indicam fibras 
musculares em regeneração com núcleo centralizado. Barra: 50 µm. 
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Figura 6: Fotomicrografias representativas de secções transversais de músculos EDL 
criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Coloração de Hematoxilina-Eosina (HE). 
EDL controle (C); EDL submetidos à criolesão (Crio); EDL controle suplementados com glutamina por 
10 dias (Gln); EDL submetidos à criolesão e suplementados com glutamina por 10 dias (Crio+Gln). 
Asteriscos indicam infiltrado inflamatório e setas indicam fibras musculares em regeneração com 
núcleo centralizado. Barra: 50 µm. 

 

Em todos os grupos, não houve alterações na área de secção transversal 

total dos músculos analisados em ambos os períodos (Figuras 7 e 8). Nos músculos 

soleus criolesados e suplementados com glutamina foi possível verificar menor 

infiltrado inflamatório em 3 e 10 dias quando comparados aos músculos criolesados 

(redução de 37,43% e 60,9%, respectivamente; Figura 7). Nos músculos EDL, da 

mesma forma, ocorreu uma diminuição no infiltrado inflamatório em 10 dias, quando 

comparado aos músculos apenas lesados (redução de 66,71%; Figura 8). 

As fibras musculares com núcleo centralizado dos músculos soleus 

criolesados e avaliados após 10 dias dos animais não suplementados e 

suplementados, apresentaram diminuição da área de secção transversal quando 

comparados aos músculos soleus controle (queda de 84.5% e 70%, 

respectivamente, p<0,05; Figura 7). No músculo EDL, houve uma queda na área de 

secção transversal das fibras com núcleo centralizado de 75,38% no grupo não 

suplementado e de 56,47% no grupo suplementado (p<0,05, Figura 8). Além disso, 

as fibras musculares em regeneração apresentaram área de secção transversal 

maior nos grupos suplementados com glutamina quando comparados aos não 
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suplementados, tanto no músculo soleus (aumento de 43%, p<0,05; Figura 7), como 

no EDL (aumento de 53.1%, p<0,05; Figura 8). 

O número de fibras musculares com núcleo centralizado de ambos os 

músculos soleus e EDL em regeneração dos grupos não suplementados e 

suplementados foi similar (Figura 7 e 8). 

 

Figura 7: A) Mensuração da área de secção transversal total (AST; µm²) do músculo soleus 
no período de 3 dias após lesão. B) Mensuração da área de secção transversal total (AST; µm²) do 
músculo soleus no período de 10 dias após lesão. C) Área do infiltrado inflamatório dos músculos 
soleus no período de 3 dias, *p<0.05 vs Crio. D) Área do infiltrado inflamatório dos músculos soleus 
no período de 10 dias, *p<0.05 vs Crio. E) Área de secção transversal das fibras musculares (µm²) 
em regeneração (com núcleo centralizado) dos músculos soleus de ratos criolesados e 
suplementados com glutamina por 10 dias, *p<0.05 vs C e #p<0.05 vs Crio. F) Número de fibras 
musculares com núcleo centralizado dos músculos soleus de ratos criolesados e suplementados com 
glutamina por 10 dias. Soleus controle (C); soleus submetidos à criolesão (Crio); soleus controle 
suplementados com glutamina por 3 ou 10 dias (Gln); soleus submetidos à criolesão e suplementados 
com glutamina por 3 ou 10 dias (Crio+Gln). N=5. Análise de variância ANOVA seguido do teste post 
hoc Tukey nas figuras A, B e E e teste t-Student nas figuras C, D e F.  
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Figura 8: A) Mensuração da área de secção transversal total (AST; µm²) do músculo EDL no 
período de 10 após lesão. B) Área do infiltrado inflamatório dos músculos EDL no período de 10 dias, 
*p<0.05 vs crio. C) Área de secção transversal das fibras musculares (µm²) em regeneração (com 
núcleo centralizado) dos músculos EDL de ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 
dias, *p<0.05 vs C e #p<0.05 vs Crio. D) Número de fibras musculares com núcleo centralizado dos 
músculos EDL de ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. EDL controle (C); 
EDL submetidos à criolesão (Crio); EDL controle suplementados com glutamina por 10 dias (Gln); 
EDL submetidos à criolesão e suplementados com glutamina por 10 dias (Crio+Gln). N=5. Análise de 
variância ANOVA seguido do teste post hoc Tukey nas figuras A e C e teste t-Student nas figuras B e 
D. 

 

4.3 Incidência de macrófagos 
 

 A incidência de macrófagos foi analisada nos músculos soleus em 3 

dias e 10 dias após a lesão. O grupo lesado e suplementado apresentou menor 

número de macrófagos em relação ao grupo apenas lesado nos períodos de 3 e 10 

dias (diminuição de 48,2% e 39,7%, respectivamente; p<0,05, Figura 9). A incidência 

de macrófagos nos músculos EDL foi avaliada em 10 dias após lesão, sendo que o 

grupo lesado e suplementado apresentou redução do número de macrófagos em 

relação ao grupo lesado (diminuição de 50,66% aumento de 49,4%; p<0,05; Figura 

10). 
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Figura 9: A) Número de macrófagos CD11b positivos de músculos soleus dos ratos 
criolesados e suplementados com glutamina por 3 dias. B) Número de macrófagos dos músculos 
soleus dos ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Azul: Dapi (marcação 
nuclear); Vermelho: CD11b. Setas indicam a marcação de macrófagos. Barra 200 µm. C) Incidência 
de macrófagos (número de células por mm2) nos músculos soleus dos ratos criolesados e 
suplementados com glutamina por 3 dias. D) Incidência de macrófagos (número de células por mm2) 
nos músculos soleus dos ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Dados são 
expressos em média ± desvio padrão (n=5). Teste t-Student. *p<0.05 vs Crio. 
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Figura 10: A) Número de macrófagos CD11b positivos de músculos EDL dos ratos 
criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Azul: Dapi (marcação nuclear); Vermelho: 
CD11b. Setas indicam a marcação de macrófagos. Barra 200 µm. B) Incidência de macrófagos 
(número de células por mm2) nos músculos EDL dos ratos criolesados e suplementados com 
glutamina por 10 dias. Dados são expressos em média ± desvio padrão (n=3). Teste t- Student. 
*p<0.05 vs Crio. 

 

4.4 Incidência de fibroblastos 
 

 O número de núcleos imunomarcados com o fator de transcrição TCF4 

(fibroblastos TCF4 positivos) nos músculos soleus lesados, suplementados com 

glutamina e avaliados após 10 dias diminuiu quando comparado ao grupo somente 

lesado (diminuição de 74,5%, p<0,05; Figura 11). O mesmo foi verificado nos 

músculos EDL, em que foi visto que os músculos lesados e suplementados com 

glutamina apresentaram uma diminuição de 56,01% (p<0,05) no número de 

fibroblastos TCF4 positivos quando comparados aos músculos somente lesados 

(Figura 12). 
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Figura 11: A) Núcleo positivos para TCF4 (fibroblastos) dos músculos soleus dos ratos 
criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Azul: Dapi (marcação nuclear); Vermelho: 
TCF4. Setas indicam a marcação de fibroblastos. Barra 200 µm. B) Número de núcleo positivos para 
TCF4 dos músculos soleus de ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Grupos: 
Crio (criolesado); Crio+Gln (criolesado e suplementado com glutamina). Dados são expressos em 
média ± desvio padrão (n=5). Teste t-Student. *p<0.05 vs Crio.  
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Figura 12: A) Núcleo positivos para TCF4 (fibroblastos) dos músculos EDL dos ratos 
criolesados e  suplementados com glutamina por 10 dias. Azul: Dapi (marcação nuclear); Vermelho: 
TCF4. Setas indicam a marcação de fibroblastos. Barra 200 µm. B) Número de núcleo positivos para 
TCF4 dos músculos EDL de ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Grupos: 
Crio (criolesado); Crio+Gln (criolesado e suplementado com glutamina). Dados são expressos em 
média ± desvio padrão (n=3). Teste t-Student. *p<0.05 vs Crio.  

 

4.5 Expressão de HSP47 

As secções histológicas dos músculos soleus e EDL foram submetidas à 

reação de imunofluorescência para análise da expressão de HSP47 (Figuras 13 e 

14).  

Nos músculos soleus, o grupo lesado que recebeu a suplementação com 

glutamina por 10 dias apresentou uma redução significante (52,9%) na expressão 

HSP47 quando comparado ao grupo apenas lesado (Figura 13). Nos músculos EDL, 

o grupo lesado e suplementado com glutamina por 10 dias também apresentou 

diminuição (51,74%) da expressão de HSP47 quando comparado ao grupo lesado 

(Figura 14). 
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Figura 13. A) Expressão de HSP47 dos músculos soleus de ratos criolesados e 
suplementados com glutamina por 10 dias. Azul: Dapi (marcação nuclear); Vermelho: HSP47. Barra 
50 µm. B) Expressão de HSP47 em porcentagem (%) da área de secção transversal total dos 
músculos soleus dos ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Grupos: Crio 
(criolesado); Crio+Gln (criolesado e suplementado com glutamina). Dados são expressos em média ± 
desvio padrão (n=5). Teste t-Student. *p<0.05 vs Crio. 
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Figura 14: A) Expressão de HSP47 dos músculos EDL de ratos criolesados e suplementados 
com glutamina por 10 dias. Azul: Dapi (marcação nuclear); Vermelho: HSP47. Barra 50 µm. B) 
Expressão de HSP47 em porcentagem (%) da área de secção transversal total dos músculos EDL 
dos ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. Grupos: Crio (criolesado); 
Crio+Gln (criolesado e suplementado com glutamina). Dados são expressos em média ± desvio 
padrão (n=3). Teste t-Student. *p<0.05 vs Crio. 

 

4.6 Western Blot 
A expressão dos componentes da via de sinalização mTORC1 foi examinada 

nos músculos soleus e EDL no período de 10 dias após a lesão.  

Na análise dos músculos soleus foi possível observar que o grupo apenas 

criolesado apresentou um aumento significante na expressão da proteína p70S6K 

fosforilada no resíduo Ser371 em comparação ao grupo controle (aumento de 5,1 

vezes, p<0,05; Figura 15). Um aumento maior na expressão dessa proteína foi 

observado no grupo lesado e suplementado com glutamina (aumento de 8,4 vezes, 

p<0,05; Figura 15) e não houve alteração da expressão desta proteína nos músculos 

somente suplementados (Figura 15). A expressão da proteína p70S6K fosforilada no 

resíduo Thr389 aumentou de maneira semelhante nos grupos lesados (Crio e 
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Crio+Gln) em comparação ao grupo controle (aumento de 5,15 vezes e 4,91 vezes, 

respectivamente, p<0,05; Figura 15) e não houve alteração na expressão desta 

proteína nos músculos suplementados com glutamina (Figura 15). A expressão das 

proteínas p70s6k total, 4E-BP1 total e fosforiladas nos resíduos Thr37/46 e Thr70 

não foi alterada em todos os grupos avaliados (Figura 15). 

 

Figura 15: A) Expressão das proteínas p70s6k total e fosforiladas nos resíduos Ser371 e 
Thr389 e das proteínas 4E-BP1 total e fosforiladas nos resíduos Thr37/46 e Thr70 nos músculos 
soleus de ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. B) Análise densitométrica 
das proteínas mencionada. Soleus controle (C); soleus submetido à criolesão (Crio); soleus controle 
suplementado com glutamina (Gln); soleus submetido à criolesão e suplementado com glutamina 
(Crio+Gln). U.A.: unidade arbitrária. O GAPDH foi utilizado como normalizador (gliceraldeído 3-fosfato 
desidrogenase). Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. ANOVA seguido do teste 
post hoc Tukey. N=3. 

Expressão das proteínas p70s6k total e fosforiladas nos resíduos Ser371 e 

Thr389 e das proteínas 4E-BP1 total e fosforiladas nos resíduos Thr 37/46 e Thr 70 

no período de 10 dias pós-criolesão nos músculos soleus 

Na análise dos músculos EDL, observou-se que o grupo apenas criolesado 

apresentou um aumento robusto na expressão da proteína p70S6K fosforilada no 

resíduo Ser371 em comparação ao grupo controle (aumento de 4,8 vezes, p<0,05; 

Figura 16). Um aumento maior na expressão dessa proteína foi observado no grupo 

lesado e suplementado com glutamina (aumento de 12,8 vezes, p<0,05; Figura 16). 
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Além disso, a suplementação com glutamina não alterou a expressão da proteína 

p70S6K fosforilada no resíduo em Ser371 (Figura 16). A expressão da proteína 

p70S6K fosforilada no resíduo Thr389 aumentou de maneira semelhante nos grupos 

lesado e lesado e suplementado com glutamina em comparação ao grupo controle 

(aumento de 3,9 e 5,6 vezes, respectivamente, p<0,05; Figura 16) e não houve 

mudança na expressão desta proteína nos músculos suplementados com glutamina 

(Figura 16). A expressão das proteínas p70S6k total, 4E-BP1 total e fosforiladas nos 

resíduos Thr37/46 e Thr70 não sofreu alterações em todos os grupos avaliados 

(Figura 16). 

 

Figura 16: A) Expressão das proteínas p70s6k total e fosforiladas nos resíduos Ser371 e 
Thr389 e das proteínas 4E-BP1 total e fosforiladas nos resíduos thr 37/46 e thr 70 nos músculos EDL 
de ratos criolesados e suplementados com glutamina por 10 dias. B) Análise densitométrica das 
proteínas mencionada. EDL controle (C); EDL submetido à criolesão (Crio); EDL controle 
suplementado com glutamina (Gln); EDL submetido à criolesão e suplementado com glutamina 
(Crio+Gln). U.A.: unidade arbitrária. O GAPDH foi utilizado como normalizador (gliceraldeído 3-fosfato 
desidrogenase). Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. ANOVA seguido do teste 
post hoc Tukey. N=3. 
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4.7 Análise da função contrátil 
 

A influência da glutamina sobre a recuperação da função contrátil dos 

músculos em regeneração foi avaliada por meio da análise da força tetânica máxima 

muscular em 10 dias após lesão.  

Nos músculos soleus houve uma queda significativa na contração tetânica 

máxima no grupo somente lesado quando comparado ao grupo controle (queda de 

74.19%, p<0,05, Figura 17). No entanto, o grupo lesado e suplementado com 

glutamina não apresentou diferenças em sua contração tetânica máxima quando 

comparado ao grupo controle (Figura 17). Os músculos suplementados com 

glutamina não apresentaram alteração na contração tetânica máxima (Figura 17).  

 

Figura 17: A) Força tetânica máxima (mN) dos músculos soleus criolesados e suplementados com 
glutamina por 10 dias. Grupos: C:controle; Crio: criolesado e avaliado após 10 dias; Gln: 
suplementado com glutamina por 10 dias; Crio+Gln: criolesado e suplementado com glutamina por 10 
dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. ANOVA seguido do post-hoc de 
Tukey foi utilizado. N= 3 animais por grupo. *p<0,05 vs grupo C.  

 

Houve uma queda significativa na contração tetânica máxima do músculo 

EDL no grupo somente lesado quando comparado ao grupo controle (queda de 

81.2%, p<0,05, Figura 18). De forma interessante, o músculo EDL do grupo lesado e 

suplementado apresentou prevenção da queda da força tetânica máxima quando 

comparado ao grupo somente lesado (Figura 18). O grupo somente suplementado 

com glutamina não apresentou diferença na contração tetânica máxima quando 

comparado ao grupo controle (Figura 18).  
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Figura 18: A) Força tetânica máxima (mN) dos músculos EDL criolesados e suplementados com 
glutamina por 10 dias. Grupos: C:controle; Crio: criolesado e avaliado após 10 dias; Gln: 
suplementado com glutamina por 10 dias; Crio+Gln: criolesado e suplementado com glutamina por 10 
dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. ANOVA seguido do post-hoc de 
Tukey foi utilizado. N= 4-7 animais por grupo. *p<0,05 vs grupo C; #p<0,05 vs grupo Crio.  
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5 DISCUSSÃO 
 

A regeneração do tecido muscular esquelético é um processo fundamental 

para recuperar a massa e função musculares após lesões por congelamento. Dessa 

forma, estratégias para acelerar a recuperação da função muscular permanecem em 

constante investigação. Neste sentido, a suplementação com glutamina aplicada 

imediatamente após a lesão por congelamento, representa uma estratégia não 

farmacológica viável para acelerar a recuperação da massa muscular após lesão. 

Além disso, esta estratégia é de baixo custo (Kusumoto, 2001) e, a curto prazo, não 

apresenta efeitos colaterais (Holecek, 2012). De fato, nossos resultados mostram 

que a suplementação com glutamina aplicada imediatamente após a criolesão 

acelerou a recuperação morfológica e funcional dos músculos soleus e EDL.   

Inicialmente, observamos que a administração de 1g/Kg/dia de glutamina em 

ratos jovens durante 3 e 10 dias não alterou o consumo de ração e a massa 

corporal, assim como verificado em estudo realizado por Cao et al. (1998), em que 

foi demonstrado que a suplementação com glutamina, nesta mesma dose, por um 

período de 38 dias não alterou esses parâmetros em ratas jovens. Rogero e 

colaboradores (2004) (2006) e Coqueiro et al. (2018), também verificaram que a 

suplementação com 1g/Kg/dia de glutamina não alterou a ingestão de ração e a 

massa corporal dos animais avaliados em diversos períodos após a suplementação. 

Dessa forma, as quantidades similares de ração ingeridas pelos grupos não 

suplementados e suplementados contribuíram para a ausência de diferenças na 

massa corporal observada nos períodos analisados. Além disso, esta dose de 

glutamina não tem demonstrado efeitos tóxicos em animais (Tsubuku et al., 2004). 

 Os períodos de 3 e 10 dias após lesão muscular foram estudados, pois estes 

representam estágio cruciais durante a regeneração muscular. O período de 3 dias 

após injúria muscular é tipicamente marcado por intenso processo inflamatório e 

proliferação de mioblastos. Dez dias é um período caracterizado por diminuído 

infiltrado inflamatório, presença de fibras musculares em regeneração de calibre 

pequeno e com intensa síntese proteica e remodelamento dos componentes da 

matriz extracelular (Ciciliot; Schiaffino, 2010; Conte et al., 2012; Pereira et al., 2014; 

Silva et al., 2014; Silva et al., 2016).  
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De acordo com estudos realizados anteriormente por Pereira et al. (2014) e 

Miyabara et al. (2005), não foram verificadas alterações na massa muscular do 

soleus no período de 3 dias após lesão, porém, em 10 dias pós criolesão houve uma 

diminuição significativa na massa desse músculo. Com relação ao músculo de 

contração rápida EDL, não foram observadas alterações na massa muscular em 10 

dias após a criolesão, assim como visto anteriormente por Miyabara et al. (2006). 

Sendo a massa muscular uma variável pouco específica, é provável que essas 

diferenças observadas entre os músculos soleus e o EDL não estejam relacionadas 

à diferença de fenótipo destes. Além disso, a suplementação com glutamina não 

alterou a massa dos músculos não lesados e lesados, assim como a área de secção 

transversal total dos músculos analisados em ambos os períodos.  

Conforme previamente mencionado, uma das fases importantes durante a 

regeneração muscular é o processo inflamatório, o qual é predominante em 3 dias 

após lesão muscular (Tidball, 2005; Ciciliot; Schiaffino, 2010). Em nosso estudo foi 

possível notar redução da área do infiltrado inflamatório nos músculos soleus 

lesados e suplementados com glutamina por 3 dias, o que persistiu no dia 10 após a 

lesão. Resultado semelhante foi observado na área inflamatória dos músculos EDL 

suplementados com glutamina e analisados em 10 dias após criolesão.  

Além disso, foi observada uma diminuição da incidência de macrófagos 

CD11b positivos causada pela suplementação de glutamina nos músculos soleus em 

regeneração aos 3 e 10 dias após lesão e nos músculos EDL em 10 dias após lesão, 

o que pode ser correlacionada com a redução na área de infiltrado inflamatório 

destes músculos. Considerando-se que estudos anteriores demonstraram que uma 

das principais funções da glutamina é a de servir como substrato energético para 

células do processo inflamatório (Rohde et al., 1998; Miller, 1999; Raizel et al., 2016) 

e que a glutamina é eficaz na redução da inflamação muscular induzida por 14 dias 

de imobilização de membros posteriores (Petry et al., 2019) e por exercício resistido 

(Raizel et al., 2016), é possível hipotetizar que a suplementação com glutamina seja 

capaz de acelerar a instalação do processo inflamatório no músculo lesado, além de 

estimular a atuação mais eficiente das células envolvidas no processo inflamatório, 

tais como o macrófago. 
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No período de 10 dias após lesão muscular há acentuada síntese proteica 

com o objetivo de reestabelecer as proteínas musculares danificadas após a lesão 

(Zhou; Thompson, 1997; Miyabara et al., 2010; Conte et al., 2012). O efeito benéfico 

da suplementação com glutamina na atenuação da diminuição do tamanho das 

fibras musculares em regeneração dos músculos soleus e EDL lesados, combinado 

à ausência de alteração no número de fibras em regeneração em 10 dias após a 

lesão, contribui para a ideia de que esse aminoácido exerce uma estimulação 

significativa da síntese de proteínas miofibrilares sob condições de estresse, como, 

por exemplo, descrito anteriormente em miotubos submetidos a estresse térmico 

(Zhou; Thompson, 1997). Além disso, foi descrito previamente que a glutamina é 

capaz de atenuar a atrofia muscular induzida por lesão medular (Golding et al., 

1985). Esta recuperação acelerada do tamanho das fibras dos músculos soleus e 

EDL em regeneração frente à suplementação com glutamina refletiu na prevenção 

da redução da força tetânica máxima causada pela criolesão. A melhora da função 

contrátil muscular em resposta à administração de glutamina também foi descrita por 

Chamney et al. (2013), os quais mostraram que este aminoácido foi capaz de 

atenuar a queda na força isométrica máxima de músculo atrofiado, por meio da 

atenuação da perda de proteínas miofibrilares.  

Não apenas a atenuação da diminuição do tamanho das fibras musculares 

em regeneração, mas também a atenuação da área de inflamação nos músculos 

lesados e suplementados com glutamina por 3 e 10 dias contribuíram para a 

aceleração da recuperação da função contrátil destes. Os efeitos benéficos da 

suplementação com glutamina sobre a morfologia e função dos músculos 

fenotipicamente distintos soleus e EDL, combinados ao fato de que alterações na 

matriz extracelular podem impactar na produção de força muscular (Fry et al., 2014), 

nos levaram a aprofundar nossa investigação por meio da análise dos efeitos da 

suplementação com glutamina na ativação de componentes da via de síntese 

proteica mTORC1  e em alguns componentes da matriz extracelular (número de 

macrófagos e fibroblastos e expressão de HSP47) nos músculos em regeneração.  

Notamos um aumento marcante na ativação da proteína P70S6K e ausência 

de alteração na fosforilação da proteína 4E-BP1 nos músculos soleus e EDL em 10 

dias após criolesão, o que está de acordo com estudos anteriores que mostram que 

a recuperação do tamanho da fibra muscular em regeneração está relacionada ao 
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aumento da síntese de proteínas via ativação do componente downstream da via 

mTORC1,  P70S6K, mas sem envolver alterações na ativação de fatores de 

iniciação da tradução (Pereira et al., 2014a; Pereira et al., 2014b). Embora a 

suplementação com glutamina não tenha alterado a ativação dos componentes do 

mTORC1 avaliados em músculos soleus e EDL não lesados, foi capaz de aumentar 

acentuadamente a ativação da proteína P70S6K (no resíduo Ser 371) nestes 

músculos em 10 dias após a criolesão. Esses resultados estão de acordo com a 

ideia de que a glutamina é um aminoácido estimulador de via indutora de síntese 

proteica em células musculares em situação nociva, como por exemplo em lesão, 

uma vez que miotubos esqueléticos estressados por hipertermia (a 37ºC) e 

suplementados com glutamina apresentaram ativação aumentada da sinalização 

mTORC1, via fosforilação da proteína P70S6K (Rantala; Chaillou, 2019). 

Também analisamos a expressão da HSP47, uma chaperona molecular 

colágeno-específica, indispensável para a maturação molecular de colágeno, um 

componente importante da matriz extracelular (Ito; Nagata, 2017). A HSP47 localiza-

se no retículo endoplasmático e sua expressão está altamente associada à 

expressão de colágenos em vários tipos de células e tecidos, incluindo o tecido 

muscular esquelético (Ito; Nagata, 2017; Biressi et al., 2014). Considerando-se que a 

suplementação com glutamina, de forma benéfica, reduziu substancialmente a 

expressão de HSP47 nos músculos soleus e EDL em 10 após a lesão, procuramos 

determinar a incidência de fibroblastos positivos para TCF4 no interstício muscular.  

Segundo Cornelison (2008) e Murphy et al. (2011), durante a regeneração do 

tecido muscular esquelético ocorre aumento da síntese de componentes da matriz 

extracelular, sendo que esta matriz fibrótica é sintetizada por fibroblastos presentes 

no tecido conjuntivo muscular, os quais participam da regulação da regeneração 

muscular por meio de seu envolvimento na ativação da proliferação de mioblastos e 

na autorrenovação de células satélite (Mathew et al., 2011, Murphy et al., 2011).  

Após um dano muscular, os fibroblastos positivos para TCF4 se expandem 

rapidamente, tendo seu pico de incidência por volta de 5 a 7 dias após lesão, ao 

mesmo tempo em que há maior quantidade de tecido conjuntivo muscular sendo 

secretado por estas células e, posteriormente, ocorre uma diminuição no número de 

fibroblastos, os quais persistem durante todo o processo de regeneração muscular 



 
 

 

58 

(Mathew et al., 2011, Murphy et al., 2011). Considerando-se que os fibroblastos 

utilizam a glutamina como combustível metabólico para síntese de nucleotídeos e 

proliferação celular, e que a depleção de glutamina retarda o crescimento de 

fibroblastos (Miller, 1999); pode-se inferir que a menor quantidade de fibroblastos 

TCF4 positivos combinada à reduzida expressão de HSP47 nos músculos soleus e 

EDL suplementados com glutamina e avaliados em 10 dias após lesão poderia 

ocorrer devido à melhora da função dos fibroblastos e consequente aceleração do 

remodelamento da matriz extracelular causadas pela glutamina. 

Apesar da suplementação com glutamina ter acarretado os efeitos benéficos 

sobre a regeneração muscular descritos no presente trabalho, os possíveis efeitos 

colaterais que a glutamina poderia causar ao ser ingerida por longos períodos 

necessita de investigações mais aprofundadas. Holecek (2012) mostrou que a 

ingestão a curto prazo de glutamina é segura, porém reportou que a ingestão crônica 

desse aminoácido pode resultar em diversas respostas fisiológicas, tais como 

alterações no transporte de aminoácidos pela membrana celular, devido à 

competição da GLN com outros aminoácidos pelo mesmo transportador; acúmulo de 

precursores de GLN devido à síntese endógena prejudicada desse aminoácido; e 

alterações nas concentrações de aminoácidos nos fluidos corporais, como a 

diminuição de aminoacidemia, provavelmente devido à absorção prejudicada de 

alguns aminoácidos no intestino e sua excreção aumentada nos rins. 
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6 CONCLUSÃO 

  Em geral, os resultados deste estudo indicam que a suplementação com 

glutamina, administrada logo após lesão muscular por congelamento, é capaz de 

acelerar a recuperação da função contrátil dos músculos soleus e EDL, por meio do 

aumento do tamanho das fibras musculares em regeneração via ativação da 

sinalização mTORC1, e da aceleração do remodelamento de alguns componentes 

da matriz extracelular. Esses resultados poderão estimular futuros estudos 

envolvendo reabilitação não-farmacológica a testarem a aplicação da suplementação 

com glutamina imediatamente após a ocorrência de lesão muscular por 

congelamento no intuito de atenuar a morbidade e reduzir o tempo de recuperação 

de indivíduos com lesões por congelamento, incluindo atletas de esportes radicais 

de inverno. 
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