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Introducao: O número de fibras musculares (FM) nos animais adultos já está definido ao nascimento, não havendo aumento ao longo da
vida. Entretanto algumas características como área, tipos de fibras e contração são diretamente dependentes da idade, sexo, raça e estado
nutricional, sendo ainda passíveis de alterações nas diferentes patologias neuromusculares.

Objetivos: Estudar a freqüência dos distintos tipos de FM, Slow Twitch Oxydative (SO), Fast Twitch Oxydative Glicolytic (FOG) e Fast
Twitch Glycolytic (FG) constituintes do músculo extensor longo dos dedos (EDL) após reparação do seu nervo motor por meio da
neurorrafia e da cola de fibrina derivada do veneno de serpente.

Método: Foram utilizados 42 ratos Wistar (Rattus norvegiccus) divididos em três grupos, grupo controle (GC), grupo neurorrafia (GN) e
grupo cola de fibrina (GCO). Os animais dos grupos GN e GCO foram anestesiados com pentobarbital intraperitonealmente (30mg/Kg) e
tiveram o nervo ciático seccionado e reparado imediatamente pelas respectivas técnicas. No GN foram dados dois pontos epineurais com
fio mononylon 10-0 Ethicon nylon 10.0 e no GC foram instilado duas gotas da cola derivada de veneno da serpente (Crotalus durissus
terrificus). Passadas dez semanas o músculo EDL foi coletado para tipagem das FM por meio das reações de Nicotinamida-
Dinucleotídeo-diaforase (NADH-diaforase) e a Adenosina Trifosfato miofibilar, (mATPase). Foi utilizado o teste do Qui-quadrado e o
teste de GOODMAN (1965), em nível de 5%.

Resultados: Os animais do GC apresentaram 38% de FM tipo SO, 31% tipo FOG e 31% tipo FG. No GN 3% de FM tipo SO, 55% tipo
FOG e 42% tipo FG. Finalmente, no GCO observou-se 1% de fibras tipo SO, 43% de fibras FOG e 56% de fibras tipo FG. Os animais do
GC apresentaram os três tipos de FM distribuídas de forma homogênea. Por outro lado, nos animais do GN e GCO ocorreu uma drástica
redução significantemente na frequência das fibras do tipo SO, com predomínio das fibras do tipo FOG no GN e FG no GCO.

Conclusão: Em todos os animais onde ocorreu a regeneração do nervo ciático, o músculo EDL sofreu uma alteração na frequência dos
seus tipos de fibras musculares."
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