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INTRODUÇÃO 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença que afeta uma em cada 3500 

crianças do sexo masculino nascidas vivas. Os pacientes com DMD apresentam 

dificuldade locomotora, podendo vir a óbito por volta dos 30 anos de idade devido à 

falência  cardiorrespiratória. A DMD é causada pela falta de uma proteína chamada 

distrofina, que se localiza no sarcolema da fibra muscular. A ausência da distrofina 

torna as fibras musculares  sujeitas às lesões durante os ciclos de contração e 

relaxamento. O camundongo mdx é o animal mais utilizado como modelo 

experimental para a DMD.  Estes apresentam inflamação  decorrente da infiltração de 

células imunes no tecido muscular lesado. Os músculos distróficos não apresentam 

capacidade regenerativa para compensar essa degeneração, assim as fibras degeneradas 

são substituídas por tecido fibroadiposo levando a perda funcional. 

 

 

Fig.1 Complexo distrofina-glicoproteinas. 

Esquema realizado pelo IB – Unicamp SP 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto visa à quantificação da degeneração e regeneração do músculo reto abdominal do camundongo mdx em diferentes idades. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os músculos Reto abdominal (RA) e Diafragma (DIA) de camundongos mdx e C57BL/10 (controle, com idade entre 1 e 12 meses) foram analisados 

qualitativa e quantitativamente, avaliando a degeneração e regeneração muscular. Para isso foi realizada a técnica de coloração com Hematoxilina e 

Eosina (HE) e Tricrômico de Masson (TM). 

RESULTADOS 

Foi observado em todos os músculos estudados aumento 

significativo (p≤0,05) na porcentagem de fibras com NC e 

diminuição significativa (p≤0,05) na porcentagem de fibras com 

NP quando comparamos os músculos dos animais distróficos 

com os animais controle (Fig1).  

Fig 1: Porcentagem de fibras com núcleo central (NC) e com núcleo periférico (NP), média e desvio padrão dos grupos 

controle e mdx 

CONCLUSÃO 

O músculo reto abdominal de camundongos mdx é afetado pela distrofia muscular. 

Para melhor comparar a intensidade da lesão neste músculo com a observada no 

músculo diafragma será necessário aumentar o número das amostras, bem como das 

idades estudadas, para quantificar a mionecrose e a fibrose de forma conclusiva. 
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Fig2: A e B Imagens do músculo diafragma (DIA) corados com HE; C Imagem do músculo DIA corado com TM: D e E Imagens do músculo  reto 

abdominal (RA) corados com HE; E Imagem do músculo RA corado com TM. Área de inflamação (*); núcleo periférico (        ); núcleo central (     ); 

Fibrose (       )  

   

Análise qualitativa dos músculos estudados  


