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Introdução e objetivos: O camundongo mdx é o modelo de escolha para
estudos da Distrofia Muscular de Duchenne. Não há um consenso em
relação ao exercício terapêutico na DMD. A fibrose no músculo distrófico
reflete a presença de ciclos de degeneração/regeneração, traduz a perda da
função muscular e indica adaptações de reparação do músculo distrófico
submetido ao exercício. O objetivo foi analisar os efeitos do exercício na
reparação tecidual na DMD por meio da análise morfológica e morfométrica
da fibrose muscular.

Métodos: Foram estudados 3 grupos (n=8/grupo): mdx exercício (mdxE),
mdx controle (mdxC) e controles C57BL/10 (Cc). Os mdxE foram submetidos
ao exercício de baixa intensidade em esteira horizontal (9m/min, 30 min/dia,
3x/sem, 8 sem). Foi coletado o músculo tibial cranial após eutanásia (CEUA-
UFVJM nº017/11) e o material processado para reação histoquímica com
picrossírius para identificação das fibras colágenas no tecido. A morfologia
das lâminas foi analisada e 15 fotomicrografias/animal na objetiva 40x foram
quantificadas para determinar a porcentagem de área de colágeno em
relação à área total muscular (ImageJ®). Os dados foram analisados pelo
teste ANOVA, considerando significativo p<0.05.

Resultado: Foi verificada a presença de fibrose no endomísio e perimísio
dos três grupos estudados sendo, a espessura dos feixes em ordem
crescente no grupo controle saudável, seguido pelo mdxE e por último no
grupo mdxC. Na análise morfométrica, o teste ANOVA demonstrou diferença
significativa (p=0,021) entre as médias dos grupos mdxE (7,03±0,83), mdxC
(8,42±0,85), Cc (6,71±1,5) em relação à fibrose muscular. No
desdobramento do teste, foi observado que a porcentagem da área de
fibrose foi significante maior no grupo mdxC em relação ao Cc (p=0,025).
Não houve diferença significativa entres os grupos mdxE e mdxC (p=0,95) e
do mdxE em relação ao Cc (p=1,00).

Discussão e conclusão: O modelo mdx sofre um processo maciço de
degeneração/regeneração das fibras musculares, e o músculo tibial cranial



possui grande susceptibilidade a lesões por contrações sendo por isso
considerado de escolha para análise de lesões. Os danos causados pelo
exercício de baixa intensidade foram mínimos para o músculo distrófico uma
vez que a porcentagem da fibrose encontrada no grupo mdxE possui valor
próximo ao grupo saudável, além de um valor menor quando comparado ao
grupo distrófico sedentário.
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