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Introdução e objetivos: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma
doença genética, progressiva e o modelo animal mais utilizado para
compreender a doença é o camundongo mdx. O músculo diafragma sofre
maior processo patológico em relação aos demais músculos do camundongo
mdx, havendo diferenças marcantes em sua morfologia, refletindo o efeito
das intervenções terapêuticas. O objetivo do presente estudo é analisar as
características morfofuncionais no músculo diafragma do mdx submetido ao
treino de baixa intensidade.

Métodos: Foram estudados 3 grupos: camundongos mdx exercício (mdxE),
mdx controle (mdxC) e controle saudáveis (Cc) (n=8/grupo). 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). Após o
protocolo, foi realizada a eutanásia e coletado o músculo diafragma (porção
crural) para processamento histológico, inclusão em parafina, cortes de 5µm
e coloração com HE. As lâminas foram fotomicrografadas na objetiva 40x e
analisadas qualitativamente para determinar as características
histopatológicas do músculo distrófico.

Resultado: Na análise qualitativa, observa-se que no Cc as fibras do
músculo diafragma encontram-se com diâmetro regular, em sua maior parte
as fibras estão bem delineados e os núcleos estão localizados na periferia da
célula. No grupo mdxE e mdxC há presença de núcleos centrais, infiltrados
inflamatórios principalmente em perimísio, heterogeneidade das fibras, além
de fibras mal delineadas (sarcoplasma pouco visível) e miofibrilas
fragmentadas. No diafragma dos animais distróficos observa-se
caraterísticas histopatológicas de lesão e degeneração muscular, sem
diferenças morfológicas entre estes dois grupos.

Discussão e conclusão: O grupo mdxC e mdxE apresentam sinais de
degeneração-regeneração muscular com células hipertróficas nos mdxE e
células atróficas no mdxC em um mesmo corte. O exercício não modificou as
características morfofuncionais do diafragma a ponto de diferenciar-se dos



controles distróficos. Uma análise quantitativa das características
histopatológicas observadas, como a variabilidade do tamanho das fibras é
necessária para estabelecer critérios modificáveis do exercício de baixa
intensidade neste modelo.
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