
Três grupos experimentais:

- mdx exercício tratado com ácido ascórbico (EAA)

- mdx exercício tratado com salina (ES)

- mdx sedentário tratado com salina (SS)
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Verificar o efeito do antioxidante Ácido ascórbico (AA) sobre os músculos

esternomastóide (STN) e diafragma (DIA) de camundongos mdx submetidos ao

exercício até exaustão.

Corrida contínua até exaustão.

Grupo mdxEAA: 6,2 mg/kg de AA, única dose, por gavagem.

Grupos mdxES e mdxSS: salina, única dose e por gavagem .

Análises:

-medida de força muscular.

- porcentagem de fibras musculares em degeneração (fibras

positivas ao Azul de Evans).

- porcentagem de fibras regeneradas (fibras com núcleo

central).

- porcentagem de área de inflamação.

-estatística: teste t de Student

M. Esternomastóide

Secções transversais do músculo STN de camundongos mdx do grupo mdxSS. Em A, fibras musculares com núcleo periférico (setas),

regeneradas com núcleo centralizado (cabeça de setas) e área de inflamação (demarcada). Em B, fibras em degeneração, positivas ao

Azul de Evans (seta branca).

Músculo Diafragma

Porcentagem de núcleos centrais (NC), núcleos periféricos (NP) e

fibras positivas ao AE (AE) no músculo STN. P<0,05. a difere do grupo

mdxSS; b difere do grupo mdxEAA.

Porcentagem de área de inflamação no músculo STN. P<0,05. a

difere do grupo mdxSS; b difere do grupo mdxEAA.

-A distrofia muscular de Duchenne (DMD), caracterizada pela falta da proteína

distrofina, destaca-se como a mais comum e devastadora das distrofias musculares.

-O camundongo mdx, modelo experimental da DMD, vem sendo empregado em

estudos morfológicos para maior compreensão dos aspectos da biologia da fibra

muscular distrófica e para investigação de novas terapias farmacológicas.

Os músculos STN e DIA apresentaram respostas diferentes ao tratamento com AA. Sugerimos

que como os músculos distróficos respondem com intensidade diferente à falta da distrofina,

também podem apresentar comportamentos diferentes frente as estratégias farmacológicas.

APOIO:

Secções transversais do músculo DIA de camundongos mdx do grupo mdxSS. Em A, fibras musculares com núcleo periférico (setas),

regeneradas com núcleo centralizado (cabeça de setas) e área de inflamação (demarcada). Em B, fibras em degeneração, positivas ao

Azul de Evans (seta branca).
Análise de Força Muscular

Teste de força realizado antes e após o tratamento nos grupos experimentais mdxSS,

mdxEAA, mdxES. Valores são expressos como média ± desvio padrão. mdxSS: camundongo

mdx tratado com salina sem exercício; mdxEAA: mdx tratado com AA com exercício; mdxES:

camundongo mdx tratado com salina com exercício. a difere do grupo mdxSS; b difere do

grupo mdxEAA.

Porcentagem de núcleos centrais (NC), núcleos periféricos (NP) e fibras

positivas ao AE (AE) no músculo DIA. P<0,05. a difere do grupo mdxSS;

b difere do grupo mdxEAA.

Porcentagem de área de inflamação no músculo DIA. P<0,05. a

difere do grupo mdxSS; b difere do grupo mdxEAA.


