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Introdução e objetivos: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma
doença genética, progressiva e letal que afeta 1:3.500 meninos. A
fisioterapia motora atua em seu tratamento, porém não existe consenso
sobre os parâmetros de exercício terapêutico. A presença de fibras
musculares com núcleos centrais reflete o processo de degeneração-
regeneração muscular. O objetivo desse estudo foi elucidar os efeitos do
exercício de baixa intensidade na proporção de núcleos centrais do músculo
distrófico do modelo mdx.

Métodos: Foram estudados 3 grupos: camundongos mdx exercício (mdxE),
mdx controle (mdxC) (n=6/grupo) e controle saudáveis (Cc) (n=4). Os mdxE
foram estimulados a correr em esteira horizontal, em baixa intensidade, 9m/
min, 30 min/dia, 3 vezes/semana, por 8 semanas (CEUA UFVJM 017/11). Foi
realizada a eutanásia e coletado o músculo tibial cranial para processamento
histológico para inclusão em parafina, cortes de 5µm e coloração com
Hematoxilina-Eosina. As lâminas foram fotomicrografadas na objetiva 10x e
analisadas 1000 fibras/animal para determinar a porcentagem de fibras com
núcleo central. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA, considerando
significativo p<0.05.

Resultado: A porcentagem de fibras musculares com núcleos centrais no
grupo mdxC foi de 70%±4.12 e no grupo mdxE 67.8%±6.26. O grupo Cc
apresentou 3.1%±1.38 de fibras com núcleos centrais. No teste ANOVA foi
encontrado diferença significativa entre os grupos sendo 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
entres os grupos mdxE e mdxC (p=1,000).

Discussão e conclusão: A porcentagem de fibras com núcleo central é um
marcador de regeneração-degeneração muscular (Briguet et al., 2004), e
não foi influenciada pelo protocolo em esteira no mdx. Uma vez que o
sedentarismo gera atrofia pelo desuso, além da perda de massa muscular da
própria evolução da doença, e buscando um consenso sobre atividades que



promovam adaptações benéficas no músculo distrófico, o treino de baixa
intensidade deve ser considerado uma vez que não exacerbou o dano
muscular no modelo mdx.
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