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Introdução e objetivos: Na Distrofia Muscular de Duchenne a ausência da
distrofina leva a uma degeneração muscular progressiva. As fibras
musculares sofrem alterações histopatológicas como aumento da
heterogeneidade do diâmetro. Para tentar impedir a progressão da doença,
a fisioterapia motora tem sido empregada com recomendações controversas.
O objetivo deste trabalho foi analisar o coeficiente de variação do diâmetro
das fibras musculares do modelo mdx submetido ao exercício de baixa
intensidade e controles.

Métodos: Foram estudados três grupos: camundongos mdx exercício
(mdxE), mdx controle (mdxC) e controle saudáveis (Cc) (n=8/grupo). O
grupo mdxE foi estimulado a correr em esteira horizontal motorizada para
ratos, em baixa intensidade, 9m/min por 30 minutos/dia, 3 vezes/semana,
por 8 semanas (CEUA UFVJM 017/11). Após o protocolo de exercício foi
realizada a eutanásia dos animais e coletado o músculo gastrocnêmio. Foi
realizado processamento histológico para inclusão em parafina, cortes de
5µm e coloração Hematoxilina-Eosina. As lâminas foram fotomicrografadas
na objetiva de 40x e o diâmetro mínimo de Feret de 100 fibras musculares/
animal foi quantificado para análise do seu coeficiente de variação.

Resultado: A média (±dp) do coeficiente de variação (CV) da análise do
diâmetro mínimo de Feret por grupos foi de 34,58 (±4,4), 30,61 (±5,8) e
20,78 (±7,3) para os grupos mdxE, mdxC e Cc, respectivamente. Pelo teste
ANOVA foi encontrado diferença significativa entre os grupos, sendo o
p<0,000. No desdobramento do teste, foi observado que os grupos mdxE e
mdxC foram estatisticamente diferentes do grupo Cc (p<0,001), mas não
houve diferença entre os grupos mdxE e mdxC (p=0,309).

Discussão e conclusão: A variabilidade do diâmetro das fibras musculares
é indicativa de fibras em processo de degeneração-regeneração. O diâmetro
mínimo de Feret é uma medida confiável para discriminar a fibra muscular



distrófica de fenótipos normais . Visto que não houve diferença significativa
entre o CV do diâmetro das fibras dos grupos mdxE e mdxC, acredita-se que
o protocolo de baixa intensidade não tenha exacerbado a lesão no músculo
esquelético distrófico estudado.


	EFEITO DO TREINO DE BAIXA INTENSIDADE NO DIÂMETRO DAS FIBRAS MUSCULARES DO MODELO EXPERIMENTAL MDX

