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RESUMO

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética causada por uma

alteração do gene codificador de distrofina no cromossomo X de seres humanos e causa fraqueza

muscular progressiva, causada pela atrofia do tecido muscular e intensa inflamação. A DMD acomete

principalmente os músculos esqueléticos, contudo, alterações no tecido ósseo também são descritas.

Dessa maneira, o objetivo do estudo é avaliar, na epífise proximal do fêmur de camundongos mdx

submetidos ou não ao exercício físico, a morfometria, bem como a estrutura do colágeno e

proteoglicanos da cartilagem articular, com o intuito de se verificar possíveis alterações morfológicas

consequentes da ausência de distrofina.Materiais e métodos: Utilizando o exercício físico como meio

para exacerbação da progressão da doença, foram utilizados camundongos C57BL/10 e C57BL10-

DMD/mdx com 24 semanas de idade, os quais foram distribuídos em 3 grupos (n=10 cada): Controle

(CTRL), mdx sedentários (MDX-S) e mdx treinados (MDX-T), sendo que o grupo MDX-T foi

induzido à prática de exercícios físicos intensos diariamente. Após o período de 8 semanas os animais

foram eutanasiados com 32 semanas de idade e o fêmur coletado para análise histológica

(hematoxilina/eosina, picrosirius, Safranina-O) e morfométrica. Resultados: Os principais resultados

mostraram que apenas o grupo Mdx-S apresentou área da cartilagem articular menor que o grupo

controle. Ademais, verificaram-se alterações na organização das fibras colágenas e dos proteoglicanos

na cartilagem articular dos animais mdx, independente do grupo (MDX-S ou MDX-T). Conclusão: Os

animais distróficos demonstraram meio extracelular deficiente, caracterizado pela diminuição da

síntese de proteoglicanos e desorganização das fibras colágenas, o que pode significar que o processo

natural da distrofia muscular pode ter efeito negativo sobre a homeostasia da cartilagem articular de

camundongos distróficos, contudo, a exacerbação da doença por exercício físico não demonstrou ter

envolvimento com estes achados.

Palavras-chave: mdx, exercício, colágeno, proteoglicanos, fêmur, morfometria.



ABSTRACT

MORPHOMETRIC AND ORGANIZATIONAL CHARACTERIZATION OF COLLAGEN
FIBERS AND PROTEOGLYCANS AT FEMORAL HEAD OF MDX MICE SUBMITTED OR
NOT TO DISEASE EXACERBATION DUE TO PHYSICAL EXERCISE

Introduction: Duchenne Muscular Dystrophy is a genetic disease caused by an alteration in dystrophin

coding gene at X chromosome of human beings and causes progressive muscular weakness caused by

muscular tissue atrophy and intense inflammatory response. DMD compromises skeletal muscle,

however, bone tissue alterations can also be described. In this manner, the objective of this study was to

evaluate, in mdx mice submitted or not to an exercise routine, the morphological structures of collagen

and proteoglycans within the extracellular matrix, aiming to verify possible morphological alterations

due the lack of dystrophin. Materials and methods: By using physical exercises to exacerbate the

disease's progression, 24 weeks old mice C57BL/10 and C57BL/10-DMDmdx, were distributed into

three different groups (n=10 each): Control Group (CTRL), MDX-Sedentary (MDX-S) and MDX-

Trained (MDX-T) being the last one submitted to 8 weeks of daily physical exercises. After those 8

weeks, the animals were euthanized with 32 weeks old and the femur collected for histological

(hematoxylin/eosin, Sirius Red, Safranin-O) and morphometrical analisys. Results: Main results

showed that only the MDX-S group presented a smaller articular cartilage area. Besides that, we verified

altered collagen fibers and proteoglycan organization in articular cartilage in mdx animals,

independently of the group (MDX-S or MDX-T). Conclusion: The dystrophic animals showed deficient

extracellular matrix, characterized by proteoglycan synthesis decrease, collagen fibers disorganization,

which could mean that the muscular dystrophy natural process may have a negative effect over

dystrophic mice articular cartilage homeostasis, however, disease exacerbation by physical exercise

have not shown any involvement with these findings.

Keywords: mdx, exercise, collagen, proteoglycans, femur, morphometry.
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1.0 INTRODUÇÃO

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética ligada ao cromossomo X e

tende a acometer, com maior frequência, indivíduos do sexo masculino (KORNEGAY, 2017). Tem

prevalência de aproximadamente 1 caso a cada 5000 meninos nascidos vivos (BRINKMEYER-

LANGFORD et al., 2018) e é caracterizada pela ausência da proteína distrofina (ALDERTON et al.,

2000) causando degeneração muscular progressiva (ABOUKALIL et al., 2014) e substituição dos

músculos por tecido adiposo e conjuntivo, causando fraqueza muscular progressiva (BIANCHI et

al., 2003; BIANCHI et al., 2010). Pode afetar indivíduos do sexo feminino também, embora o

número de casos sintomáticos seja muito menor em relação ao sexo masculino (ZHONG et al.,

2019). Os indivíduos com DMD do sexo masculino tendem a apresentar o fenótipo mais severo da

doença. As portadoras do sexo feminino, por outro lado, que apresentam desordens relacionadas ao

cromossomo X costumam ser “mosaicos” devido à inativação do X defeituoso suprimindo assim o

fenótipo da doença na grande maioria dos casos (HOFFMAN, 1996). Cabe salientar que os

primeiros sintomas da DMD tendem a aparecer quando o indivíduo completa entre 3 e 5 anos de

idade (HOFFMAN et al., 1987; BIANCHI et al., 2010; PERKINS & DAVIES, 2012; GUIRAUD et

al., 2015).

1.1 Distrofina

Em sua forma integral, a expressão da distrofina é dirigida por 3 diferentes promotores ativos

no cérebro, músculos esqueléticos e cardíacos, codificando uma proteína de 427kDa, contudo, pode-

se observar que o mesmo gene codifica outras diversas isoformas úteis em demais partes do corpo

(LAPIDOS et al., 2004). Esse gene pode conter diversas isoformas; nos músculos a variante

importante é a Dp427m, contudo, podemos encontrar expressão de outras isoformas importantes no

cérebro, retina, rins e células de Schwann (BLAKE et al., 2002).

O complexo estrutural da qual a distrofina atua como integrante é chamado de complexo

distrofina-glicoproteína das quais são participantes as distroglicanas e sarcoglicanas, que, embora

sejam codificadas por genes próprios, a ausência da distrofina causa instabilidade no complexo das

sarcoglicanas (ALLEN et al., 2016). Agindo como uma ponte que promove conexão entre o

citoesqueleto de actina das miofibras e os componentes da meio extracelular, a ausência de

distrofina desestabiliza essa conexão, o que promove instabilidade no sarcolema e subsequente

necrose muscular (ERVASTI & CAMPBELL, 1995; ALLIKIAN & McNALLY, 2007; GUIRAUD
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et al., 2015).

A ausência da distrofina também caracteriza dano muscular crônico associado ao ciclo de

degeneração/regeneração, provocando a exaustão das células precursoras musculares e células-

satélite (ABOUKALIL et al., 2014). A distrofina é expressa com maior frequência no sarcolema das

fibras musculares, causando eventual atrofia muscular e processo inflamatório devido a fragilização

dos complexos que utilizam essa proteína (ALLEN et al., 2016). A deficiência da distrofina está

associada à inflamação crônica e degeneração muscular severa que se estendem para a formação de

fibrose muscular decorrente de processo necrótico, agravando a progressão da DMD (ABDEL-

SALAM et al., 2009).

1.2 Progressão e complicações da DMD
Os sintomas comumente apresentados por indivíduos com DMD tendem a ser percebidos pela

maioria dos pais e cuidadores das crianças a partir dos 3 anos. Em um estudo realizado com dados

dos pacientes do “Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network (MD

STARnet)”, o qual avaliou os casos nascidos à partir de 1982 do Arizona, Colorado, Iowa e no Oeste

do estado de New York, verificou-se que nesse grupo os diagnósticos definitivos só poderiam ser

conclusivos em média 2 anos e meio após o aparecimento dos primeiros sintomas (CIAFALONI et

al., 2009). Sinais e sintomas comumente apresentados podem incluir atraso do desenvolvimento da

habilidade motora, inabilidade de correr e pular, caminhar na ponta dos pés, dificuldade de subir

escadas e hipertrofia dos músculos da panturrilha, e sinais não-motores como atraso de fala, fadiga,

transaminases anormais, mioglobinúria e complicações às anestesias (como hipertermia maligna ou

rabdomiólise), atrasos no desenvolvimento geral também são reportados (BIANCHI et al., 2010;

PERKINS & DAVIES, 2012; LEIGH et al., 2018).

Cerca de 30% dos pacientes com DMD demonstram déficit cognitivo e dificuldade de

aprendizado (SNOW et al., 2013). As crianças jovens afetadas pela DMD tendem a exibir

comprometimento generalizado em diversas áreas da cognição e funções adaptativas (CYRULNIK

et al., 2008). Com a assistência ventilatória, a expectativa de vida passou de 22 anos para 36 anos de

idade, mostrando que a utilização de ventilação assistida pode aumentar a expectativa de vida de

pacientes com DMD até 40 anos de idade (KIENY et al., 2013) ou até mais, contudo, estes ainda

sofrem com os problemas cardíacos (BIANCHI et al., 2010 ; KIENY et al., 2013). Segundo Finister

et al. (2018) as manifestações musculares podem ocorrer antes que os sintomas cardíacos, como

disfunção sistólica e problemas com a condução do impulso que são atribuídos à fibrose do

miocárdio, sejam aparentes. Além disso, tais manifestações tendem a crescer lentamente ao longo
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dos anos, necessitando inclusive de cautela com a administração dos esteroides, os quais podem

agravar o envolvimento cardíaco.

1.3 Modelos Experimentais

Nos últimos 30 anos os modelos animais demonstraram resultados que proporcionaram

entendimento das funções biológicas das distrofinopatias como a DMD, promovendo investigações

da eficácia e toxicidade de terapias genéticas experimentais (PERKINS & DAVIES, 2012).

Um dos modelos experimentais in vivo utiliza cães da raça Golden Retriever, os quais possuem

uma distrofia muito parecida com a dos humanos, inclusive demonstrando fenótipo semelhante à

DMD (ALLEN et al., 2016). A Golden Retriever Muscular Dystrophy (GRMD) é considerada

geneticamente homóloga à DMD (GONÇALVES et al.., 2014). Os cães acometidos pela GRMD

possuem expectativa de vida mais baixa que a média dos cães saudáveis e tendem a desenvolver

atrofia da musculatura esquelética e insuficiência cardíaca (KORNEGAY, 2017).

Um dos modelos mais utilizados atualmente para estudo da DMD é o de camundongos mdx,

que são animais que sofrem de uma distrofia muscular recessiva ligada ao cromossomo X no locus

Xp21.1, tornado-os incapazes de expressarem distrofina (ROBERTS et al., 2015). A mutação dos

camundongos mdx foi identificada espontaneamente em colônias de camundongos C57BL10/ScSn

por resultados anormais das enzimas séricas marcadores de dano muscular como creatinoquinase.

Estudos genéticos posteriores demonstraram que os mdx possuem uma mutação no gene

codificador da distrofina (BULFIELD et al., 1984). O camundongo mdx é amplamente utilizado

para estudar a histopatologia das distrofias musculares como a DMD, entretanto, a progressão da

distrofia do mdx e a dos seres humanos (DMD) tende a destoar logo no início dos sintomas, haja

vista que nos animais mdx o processo inflamatório e a fibrose são menos expressivos e a

regeneração tecidual é maior (YUCEL et al., 2018). O fenótipo do modelo murino tende a ser mais

brando que o humano, permitindo que os mdx consigam se reproduzir e tenham uma média de vida

próxima à do normal. Com musculatura normal ao nascimento, o mdx demonstra danos a partir das

4 semanas de vida e demonstrativos de regeneração muscular, contudo, devido à proximidade entre

os genótipos da DMD e do mdx e facilidade na aquisição desses camundongos, o mdx se tornou o

modelo experimental da DMD mais utilizado no mundo (ALLEN et al., 2015). Apesar do GRMD

possuir maior semelhança à DMD, o custo de manutenção dos cães é mais alto e necessita de

espaço físico amplo, o que faz com que o modelo mdx seja satisfatório para estudos que envolvam

análises histomorfológicas e também que não necessitem das respostas fenotípicas da doença (NG
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et al., 2012).

1.4 Tecido ósseo, osteoblastos e osteoclastos

Os ossos são tecidos compostos de 10% de células, 60% de matriz mineral na forma de

hidroxiapatita e, por fim, a matriz orgânica, constituída principalmente de colágeno tipo 1 (FENG &

McDONALD, 2011). Os ossos promovem o arcabouço para deposição dos minerais, possuindo

diversas funções nos vertebrados, como suporte e ancoragem para os músculos, proteção de órgãos

vitais como medula óssea hematopoiética e cérebro, armazenagem de íons vitais como cálcio e

regulação do metabolismo do fosfato (FENG & McDONALD, 2011; CHARLES et al., 2014). A

parte cortical do osso, também conhecida como osso compacto, confere função mecânica e proteção,

já a parte trabecular, promove a força, resistência, armazenamento e proteção da medula óssea

hematopoiética e a maior parte de sua função metabólica (TANAKA et al., 2005; FENG &

McDONALD, 2011). Diferentemente de outros tipos de tecidos resistentes como dentes e tendões,

os ossos podem sofrer um processo chamado de remodelação óssea (BOYCE & XING, 2007 ;

BOYCE et al., 2009, CHARLES et al., 2014).

Os osteoclastos são células multinucleadas encontradas no tecido ósseo e sua função é realizar a

reabsorção óssea devido sua capacidade de degradar matriz mineralizada e proteínas nos ossos por

meio de diversos tipos de proteases (BOYCE & XING, 2007; RAGGATT & PARTRIDGE, 2010),

como exemplo, as metaloproteinases de matrix, principalmente as MMP-2 e MMP-9 (BEN DAVID

et al., 2008; BOYCE et al., 2009), responsáveis por degradar colágenos e outras proteínas. Com

origem na medula óssea hematopoiética, os osteoclastos são membros da família de

monócitos/macrófagos, que, ao serem estimulados pelo fator estimulante de crescimento de

macrófagos (M-CSF) se transformam em osteoclastos maduros (XING et al., 2005); seus receptores

de membrana chamados RANK acabam por serem ativados através do contato intercelular entre a

célula precursora de osteoclastos e células com RANKL expressos em suas membranas, como

células estromais da medula óssea e osteoblastos (MATSUO & IRIE, 2008; FACCIO et al., 2011).

Outros fatores possuem função de regulação da produção e maturação de osteoclastos, como uma

série de citocinas, incluíndo o TNF (fator de necrose tumoral), interleucinas e hormônios como o

PTH, hormônio produzido pela paratireoide. Vale lembrar que, enquanto o RANKL estimula a

maturação das células precursoras de osteoclastos, a OPG (osteoprotegerina), receptor pertencente à

superfamília do TNF possui função inibitória dessa maturação, regulando a produção de

osteoclastos (MARTIN & SEEMAN, 2007).
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Os osteoblastos são células mononucleadas derivadas do amadurecimento de células

precursoras mesenquimais e têm como função a produção e manutenção de matriz óssea (TANAKA

et al., 2005; BAUM et al., 2014). Essas células se proliferam e se diferenciam a partir de fatores de

crescimento intrínsecos e extrínsecos da própria célula, sinalizados por fatores de crescimento de

fibroblastos, fatores beta de transformação de crescimento (TANAKA et al., 2005), fatores de

crescimento insulina-like e proteína morfogenética do osso (PMO), alguns destes fatores sendo

expressos pelos próprios osteoblastos e alguns pelos osteoclastos (CAETANO-LOPES et al., 2007;

MATSUO & IRIE, 2008; BAUM et al., 2014).

1.5 Reparação, regeneração e remodelação óssea

A reparação é um processo rápido para se contornar uma lesão por substituir o tecido original

com outro não idêntico (BECERRA et al., 2010). A regeneração, diferentemente da reparação, é um

processo lento que lembra a morfogênese original do tecido, permitindo que o tecido lesado se

reconstrua com tecido semelhante ao original, restaurando as propriedades intrínsecas do tecido

original; A reparação da cartilagem é limitada e o resultante da mesma deixa os tecidos adjacentes

predispostos a dano e susceptíveis aos processos degradativos, podendo evoluir para quadros como

osteoartrite (MARTIN & SEEMAN, 2007; BEN DAVID et al., 2008).

Os ossos são capazes de se adaptarem constantemente devido o processo de remodelação óssea,

estima-se que o esqueleto humano adulto seja completamente renovado a cada 10 anos (RAGGATT

& PARTRIDGE, 2010; CHEN et al., 2018). Esse processo tem como objetivos principais a função

de renovar a matriz óssea para reparação de danos e adaptação ao estresse mecânico e regular a

homeostasia do cálcio e é mediado principalmente pela ação dos osteoblastos, com função de

secretar matriz óssea e produzir os colágenos e outras proteínas, os osteoclastos, com a capacidade

de remover e reabsorver os ossos em um processo coordenado e importante para a manutenção da

estrutura normal e funcional dos ossos e de células de revestimento ósseo (TANAKA et al., 2005;

RAGGATT & PARTRIDGE, 2010; MATIC et al., 2016).

A manutenção das partes trabecular e cortical dos ossos requer um processo coordenado, assim

como focos de alta e baixa reabsorção e formação (MARTIN & SEEMAN, 2007). A remodelação

óssea é um processo que envolve quatro principais passos, que ocorrem de formas distintas, mas que

podem se sobrepor (PARTIFF, 2002). A primeira fase envolve a iniciação/ativação de remodelação

óssea em determinada parte do osso, normalmente as células responsáveis por monitorizar o estado

do osso são os osteócitos, células derivadas dos osteoblastos (MARTIN & SEEMAN, 2007).
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A segunda fase envolve a reabsorção da matriz óssea a partir da ação dos osteoclastos, dos

quais seus precursores são recrutados para a região da qual foi sinalizado na primeira fase (MATIC

et al., 2016), é neste momento em que as células precursoras são diferenciadas em osteoclastos

decorrentes da atividade de osteoblastos e células de revestimento ósseo que expressam RANKL em

suas membranas plasmáticas, com isso, são formadas as lacunas a partir da atividade dos

osteoclastos, permitindo o recrutamento e adesão de mais células osteoprogenitoras como as células

pluripotentes mesenquimais, provocando a terceira fase da remodelação, que é a diferenciação de

células precursoras em osteoblastos e de sua função, a síntese de matriz óssea, e por fim, a quarta

fase, na qual ocorre a mineralização do tecido osteóide, ocasionando a conclusão da remodelação

óssea do tecido saudável (MARTIN & SEEMAN, 2007; MATIC et al., 2016; ROWE & SHARMA,

2019).

1.6 Cartilagem articular, condrócitos e condrogênese

A cartilagem é um tecido conjuntivo especializado viscoelástico e tem como função principal

promover a proteção das extremidades dos ossos em suas articulações por meio de uma superfície

lisa e lubrificada, que permite a facilitação da transmissão da carga motora e com a menor fricção

possível, distribuindo a carga de maneira a se minimizar o impacto (PEARLE et al., 2005; FOX et

al., 2009; AKKIRAJU & NOHE, 2015). Contudo, a cartilagem possui limitado potencial

regenerativo, comumente deixando os arredores do tecido reparado predisposto à danos posteriores

e suscetível à processos degenerativos (ONYEKWELU et al., 2009).

Os condrócitos são as células que compõem o tecido cartilagíneo, sendo isoladas das células

vizinhas pelo citoplasma, rodeadas por tecido extracelular, não possuem pronto acesso ao sistema

vascular e nem inervação (ARCHER & FRANCIS-WEST, 2003). Por diversas vezes considerada

um tecido embrionário devido sua extensão no corpo fetal, promovendo assim o arcabouço para a

formação dos primeiros ossos a partir do processo de ossificação (HALL & MIYAKE, 2000).

Embora esse processo seja muito mais expressivo em indivíduos jovens, a ossificação endocondral

se encontra presente em indivíduos jovens com a lâmina epifísial ainda preservada, não sendo

observada em indivíduos adultos (PEARLE et al., 2005; ARCHER & FRANCIS-WEST, 2003). A

cartilagem também está presente, e com importante função, nas articulações, em especial as

chamadas de sinoviais como joelhos, ombros e cotovelos (FOX et al., 2009).

A cartilagem articular é primariamente constituída dos elementos celulares como os condrócitos

e de MEC (meio extracelular) denso e composto principalmente por água, colágenos e
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proteoglicanas; o metabolismo, embora de baixa intensidade, é importante para a manutenção da

homeostasia da MEC, que é abundante neste tecido (PEARLE et al., 2005). As fibras colágenas do

tipo I e III são as mais abundantes na MEC da cartilagem articular embora possamos visualizar os

mais tipos de colágenos em menores quantidades; estas fibras se organizam de maneira a formar

malhas pantográficas complexas que permeiam os condrócitos e conferem a resistência ao tecido,

quanto mais fibras e sobreposições, mais forte o tecido, que, embora resistente, ainda assim podem

sofrer danos que, devido à natureza avascular da cartilagem articular, apresentam baixa capacidade

regenerativa (EYRE, 2002).

A cartilagem é organizada em camadas estruturadas com diferenças histológicas notáveis,

sendo que estas camadas são chamadas de zonas: zona superficial, zona de transição (média), zona

profunda e zona de cartilagem calcificada (EYRE, 2002; PEARLE et al., 2005, AKKIRAJU &

NOHE, 2015).

Os ossos são formados a partir de dois processos, a ossificação intramembranosa, que consiste

na formação de tecido ósseo a partir de osteoblastos que são diferenciados das células

mesenquimais diretamente nos ossos enquanto na ossificação endocondral, primeiramente as células

mesenquimais são diferenciadas e formam os condrócitos e estruturas como a lâmina epifisial,

responsável pelo crescimento dos ossos, em que ocorre a proliferação, diferenciação e maturação

em condrócitos hipertróficos, iniciando a calcificação da matriz óssea; mesmo após esse processo de

ossificação, as extremidades dos ossos ainda demonstram resquícios de cartilagem articular em suas

camadas externalizadas (TAKIGAWA, 2013). O osso subcondral é definido como o tecido

calcificado localizado profundamente à cartilagem articular, formado por osso trabecular denso

adjacente à lamela cortical (MADRY & VAN DIJIK, 2010).

1.7 Colágenos I e III

Os colágenos são proteínas que, em sua maioria, se configuram no formato de tripla hélice e

formam uma superfamília, sendo consideradas as proteínas mais abundantes em mamíferos, sua

principal função é conferir resistência aos tecidos e é um dos componentes que pode estar presente no

MEC (meio extracelular), com isso, a superfamília dos colágenos conta, atualmente, com 28 tipos

diferentes de colágenos, sendo o tipo I o mais abundante em todo corpo (NIYBIZI & EYRE, 1994;

RICARD-BLUM, 2011).

O colágeno tipo I é uma molécula heterodimérica, na maioria dos casos formado por duas
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cadeias alfa 1 e uma cadeia alfa 2 (HENRIKSEN & KARSDAL, 2016). Cada cadeia consiste entre 662

e 3152 aminoácidos e sua molécula pode chegar até aproximadamente 300nm de comprimento e de 1nm

a 5nm de espessura (RICARD-BLUM & RUGGIERO, 2005), é o tipo mais abundante e pode ser

encontrado em praticamente todos os tecidos conjuntivos e é o principal colágeno em tecido ósseo

(cerca de 95% dos colágenos e 80% das proteínas em geral) (VIGUET-CARRIN et al., 2005).

O colágeno tipo III é uma molécula fibrilar, homodimérica, consistindo em apenas um tipo de

cadeia alfa, se organizando em tripla hélice e possui função importante quando se fala em doenças

associadas à processos inflamatórios (HENRIKSEN & KARSDAL, 2016). Este colágeno possui grande

função durante processos cicatriciais, no qual serve como arcabouço para a ancoragem de fibroblastos e

com o passar do tempo, essas fibras tipo III passarão a dar lugar ao colágeno tipo I, assim completando

o processo cicatricial e curativo (RICARD-BLUM & RUGGIERO, 2005 ; SHERIF et al., 2006).

Em processos de formação de fibrose, os colágenos tipo I e III se destacam como fibras

colágenas presentes nessas estruturas e na meio extracelular, estes dois tipos de colágenos também

tendem a aparecer em maiores quantidades, e ambos os colágenos são sintetizados por fibroblastos e

células mesênquimais (TEARE et al., 1993; MEDURI et al., 1998)

1.8 Proteoglicanos e Glicosaminoglicanos

Os proteoglicanos são macromoléculas complexas que formam eixos proteicos ligados a outras

moléculas chamadas glicosaminoglicanos (GAGs) que compõem e ajudam a estruturar a meio

extracelular, essas moléculas possuem um formato que se assemelha à escovas para tubos, com um eixo

proteico no centro e as “cerdas” que irradiam do centro, formadas por GAGs, estas moléculas possuem

diversas formas, composições e tamanhos e estão presentes em todos os tecidos conjuntivos do corpo de

mamíferos (YANASHITA, 1993), conferindo aporte tanto estrutural quanto bioquímico, agindo tanto

para servirem como âncoras para a células do tecido conjuntivo quanto para regulações complexas de

componentes intercelulares como citocinas inflamatórias, fatores de crescimento ou inibitórias (ESKO,

1991). Nas cartilagens, os proteoglicanos são produzidos em grandes quantidades pelos condrócitos e

condroblastos, representando 10% do peso seco do tecido, o maior representante dos proteoglicanos na

cartilagem é o agrecano (VYNIOS, 2014). Possuem diversas formas e funções e estão presentes na

maioria dos tecidos, contudo, ao que tange a cartilagem articular, nota-se que os glicosaminoglicanos

mais evidentes são ácido hialurônico, condroitina 4-sulfato, condroitina 6-sulfato, sulfato de dermatan e

sulfato de keratan (BUCKWALTER & ROSENBERG, 1988).

O agrecano é considerado o proteoglicano encontrado em maiores concentrações na cartilagem
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articular e suas funções conhecidas envolvem suporte estrutural, haja vista que a molécula tem a

capacidade de absorver altas cargas de compressão e é capaz de regular ressorção e dessorção (ESKO,

1991), o agrecano também tem função de inibir a formação de hidroxiapatita, também pode-se verificar

que a estrutura dos agrecanos está ligada ao estado do tecido, como por exemplo idade, demonstrando

alterações estruturais e moleculares (VYNIOS, 2014). A depleção de agrecanos e outros proteoglicanos

pode ser observada em cartilagens de indivíduos afetados por processos degenerativos de cartilagem

como osteoartrite (BREW et al., 2008).

Outros proteoglicanos encontrados em grandes concentrações na cartilagem são o biglicano e a

decorina, representados por cadeias bem menores em relação ao agrecano e tem função de estabilizar e

organizar as fibras de colágeno e são importantes marcadores e reguladores para diversos processos de

homeostase; A função do biglicano como sinalizador de processo inflamatório é bem descrito na

literatura, e sua ligação com interleucinas está conectada à maturação de diversos tipos de células

fagocíticas, enquanto a função da decorina, dentre outras, é sequestrar fatores de crescimento como

TGF-beta e retê-los nos tecidos, estudos afirmam que o biglicano está ligado a regulação de ativação dos

receptores TLR4 presentes nas membranas dos condrócitos e mediam a resposta inflamatória (ANDERS

& SCHAEFER, 2014; VYNIOS, 2014; BARRETO et al., 2015). A decorina se organiza pela extensão

das fibras, assim como os biglicanos, a decorina também possui importante papel de regular e estabilizar

as fibras colágenas até mesmo durante processos patológicos, em que ordena e orienta o posicionamento

da produção das fibras durante a reparação de tecidos (FADIC et al., 2006), interagindo com os

colágenos tipo I, II, III, IV, V, VI, XII e XIV, sendo o colágeno VI o que apresenta maior afinidade, mas,

além disso, elas tem importante papel regulatório, inibindo ou incentivando a repostas imunológicas,

sinalização inflamatória e fatores de crescimento (GUBBIOTTI et al., 2016).

Ambos biglicano e decorina são produzidos desde idade fetal até o fim da vida e estudos

afirmam que a expressão do gene que codifica o biglicano tende a diminuir com o passar da idade,

percebe-se também diminuição das cadeias de sulfato de dermatan ligadas ao esqueleto proteico, por

outro lado a produção de decorina tende a aumentar com a idade (ROUGHLEY et al., 1994; MIGUEZ,

2019).

1.9 Distrofia Muscular de Duchenne e as alterações ósseas e cartilagíneas

Diversos mecanismos patológicos podem contribuir com a deterioração da saúde do tecido

ósseo, a progressiva fraqueza muscular e necrose das fibras musculares, o que provoca a liberação

de citocinas nos músculos deficientes de distrofina devido o processo inflamatório; a fraqueza

muscular promove a ativação da osteoclastogênese e reabsorção óssea, a fim de antagonizar a
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inflamação (KHAN, 1993), que, mesmo tendo sua eficácia comprovada para aumento da força

muscular e tratamento da DMD, sua longa exposição pode causar efeitos colaterais como atraso da

puberdade devido à diminuição dos hormônios sexuais, prejuízo na diferenciação de osteoblastos e

formação óssea/mineralização e baixa absorção de cálcio pelos intestinos (BUCKNER et al., 2015).

A função muscular e a idade são componentes importantes que contribuem com a perda de

densidade óssea em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne (DEL ROCÍO CRUZ-

GUZMÁN et al., 2019).

As anormalidades ósseas em pacientes com DMD são frequentemente atribuídas à fraqueza

muscular, que são resultado da diminuição de estímulos mecânicos oriundos das contrações

musculares, que servem como motivação para uma constante remodelação óssea (NAKAGAKI &

CAMILLI, 2012). Segundo ANDERSON et al., (1993) a espessura cortical e a porosidade dos ossos

do mdx com 18 semanas de idade é mais baixa e o diâmetro das fibras de Sharpey, maior, em

relação aos animais controle. Além da diminuição da espessura cortical e da porosidade, a tíbia

desses animais demonstrava menor elasticidade e maior suscetibilidade às fraturas.

1.10 Exercício físico moderado versus exercício físico intenso na DMD

A prática de exercícios físicos é recomendada como instrumento de melhora em quadros

clínicos de diversas doenças, entretanto não se pode dizer o mesmo quando se trata de

distrofinopatias (GIANOLA et al., 2013), embora o estudo de caso de ATAMTURK &

ATAMTURK (2018) envolvendo um jovem com DMD, a prática de exercícios aquáticos em piscina

tenha promovido melhora na qualidade de vida do mesmo. De acordo com GRANGE & CALL

(2007) o exercício extenuante pode exacerbar a degeneração e regeneração muscular, aumentando a

deposição de tecido conjuntivo e exaustão da capacidade proliferativa de células satélite. O exercício

físico leve pode beneficiar a qualidade de vida dos pacientes com DMD ao melhorar sua mobilidade

(VIGNOS et al., 1966; MARKERT et al., 2011).

Os exercícios físicos leves, moderados podem demonstrar resultados benéficos nos músculos

dos camundongos mdx, aumentando a força, resistência à fadiga e aumento da capacidade oxidativa

das mitocôndrias (BALTGALVIS et al., 2012; MORICI et al., 2016). Entretanto, quando a

intensidade do exercício aumenta, o efeito benéfico passa a se tornar maléfico, exacerbando a

progressão da doença, assim esse método pode ser utilizado como modo de acentuar e acelerar o

progresso da doença para fins de estudo (VILQUIN et al., 1998). Além do aumento das fibroses em

diversos músculos do corpo, o exercício físico aeróbico induz a produção de espécies reativas de
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oxigênio, causando estresse oxidativo; os músculos afetados pela doença perdem a capacidade de se

adaptarem e produzem ainda mais espécies reativas de oxigênio que os músculos saudáveis

(SCHILL et al., 2015).

Nye et al.. (2010) avaliaram camundongos fêmeas com 7 semanas de idade controle e mdx

sedentários ou submetidos a um programa de treinamento de 4 semanas com acesso voluntário das

cobaias à roda de atividades. No estudo verificaram que a condrogênese dos mdx foi reduzida em

resposta ao aumento do estímulo mecânico, quando comparado ao grupo controle. Já a atividade

física de acesso voluntário não afetou significativamente o diâmetro da cabeça do fêmur, espessura

da cartilagem articular, área tecidual e área de cartilagem ossificada. No entanto, não houve

significante redução da dimensão articular.

No estudo de Nakagaki et al. (2011), em que foram utilizados 38 camundongos machos

C57BL/10-mdx e outros 38 camundongos machos C57BL/210-ScCr como grupo controle, foi

sugerido que a redução da resistência mecânica e aumento a fragilidade dos fêmures dos

camundongos mdx estão ligadas à alteração da organização da meio extracelular, inclusive do

colágeno. Cabe salientar que os animais do estudo citado apresentavam 21 dias, idade em que ainda

não apresentavam prejuízos na atividade muscular, mas poderiam apresentar anormalidades ligadas

ao fator genético ou à falta de distrofina.

No estudo de Novotny et al. (2012) em que camundongos mdx receberam ou não prednisona

(glicocorticoide) e foram acondicionados em gaiolas normais ou em gaiolas pequenas as quais

provocavam restrição de movimentos, verificou-se que o tratamento com prednisona e a restrição da

atividade física independentemente acentuaram as reduções da geometria óssea mas não alteraram

as propriedades intrínsecas dos componentes desses ossos. Dessa maneira, a prednisona e a restrição

de atividade física podem ter efeitos negativos sobre os ossos, aumentando sua fragilidade e

facilitando a fratura em indivíduos com DMD.
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2.0 JUSTIFICATIVA

A distrofia muscular de Duchenne é amplamente estudada e existem diversos tipos de linhas de

pesquisa envolvendo essa condição e seus efeitos no tecido muscular, contudo, pouco se consegue

encontrar quando se procura a interação do estresse mecânico causado pelo esforço físico no sistema

ósseo e cartilagens de indivíduos com a distrofia. Não apenas os músculos são danificados pela

distrofia, mas os ossos também podem sofrer com as complicações do avanço da doença. No caso do

ser humano, essas alterações ósseas são explicadas por alguns autores como consequência do uso

crônico de corticoides e também pela diminuição e até ausência, dependendo do estado da doença, dos

movimentos musculares. Sabe-se que o modelo experimental mdx não possui o fenótipo semelhante

ao do humano para a doença, de maneira que tal modelo murino não apresenta diminuição de

movimentos musculares. Dessa maneira, é preciso estudar os aspectos histológicos e morfológicos em

modelos experimentais mdx, os quais além de não possuírem ausência de movimentos musculares,

também não são submetidos ao uso crônico de antiinflamatórios, para que se possa contribuir com

informações que possam ser úteis em métodos de tratamento da doença. Associado a isso, pretende-se

ainda avaliar se o exercício excêntrico, conhecido por exacerbar o processo inflamatório e a fibrose

muscular, interfere no tecido ósseo dos animais mdx.

3.0 HIPÓTESE

A hipótese do estudo é que o processo inflamatório sistêmico, exacerbado por meio de

exercício físico intenso, altere negativamente a produção e organização de fibras colágenas e

proteoglicanos, alterando a morfologia e estabilidade estrutural do tecido ósseo e cartilagíneo

4.0 OBJETIVOS

Avaliar em camundongos C57BL/10 e C57BL/10-DMDmdx, a morfometria, bem como a

estrutura do colágeno e dos proteoglicanos da cartilagem articular e osso subcondral da cabeça do fêmur,

com o intuito de se verificar possíveis as alterações morfológicas consequentes da ausência de distrofina,

utilizando o exercício físico intenso como meio de exacerbar a doença.
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5.0 MATERIAIS E MÉTODOS
Para a execução do protocolo de exercícios foram adquirido, anteriormente ao presente estudo, 30

camundongos, sendo estes 10 camundongos C57BL/10 para o grupo Controle, e 20 animais C57BL/10-

DMDmdx, que por sua vez foram distribuídos em outros 2 grupos experimentais, sendo estes o grupo

MDX-Treinado (n=10) e o grupo MDX-Sedentário (n=10), todos machos com 24 semanas de vida;

foram mantidos na Sala de Guarda de Camundongos do Departamento de Biociências da UNIFESP

Baixada Santista, onde viveram pela duração do protocolo de treinamento sob um ciclo de claro/escuro

de 12h, sob temperatura ambiente controlada entre 22/24ºC e com água e ração (Nuvilab®) ad libitum.

Os animais e protocolo de treinamento descrito foram submetidos e aprovados previamente pelo

CEUA-UNIFESP (6379151116) para execução de pesquisa anterior, e então foi submetido e aprovado

novamente pelo CEUA-UNIFESP (2831080419) para a execução desta pesquisa subsequente (ANEXO

I). Tal procedimento foi realizado a fim de se utilizar a menor quantidade de animais possível, conforme

preceitos do princípio de ética na experimentação com animais.

5.1 Delineamento experimental e Protocolo de exercício físico

O delineamento experimental teve a duração de oito semanas, em que os grupos treinados

foram submetidos a um protocolo de treinamento físico para exacerbação do processo inflamatório

muscular, enquanto os animais sedentários não passaram por nenhuma intervenção além da rotina

da sala de guarda. O protocolo de exercício físico foi composto pela primeira semana de adaptação

e por outras sete semanas seguintes de treinamento físico aeróbico. A semana de adaptação teve

como objetivo a familiarização do animal com o ambiente de treinamento, no caso a esteira rolante.

No primeiro dia, o animal foi colocado na esteira ainda desligada e permaneceu na mesma por 30

minutos. No dia seguinte, o tempo foi aumentado para 60 minutos. Já no terceiro, quarto e quinto

dias de adaptação, a esteira foi ligada e houve um incremento gradual da velocidade: 3, 5 e 7 m/min,

respectivamente (Tabela1).

Tabela 1. Protocolo de Adaptação
Velocidade Duração da sessão
(m/min) (min)

1º dia 0 30
2º dia 0 60
3º dia 3 60
4º dia 5 60
5º dia 7 60
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Após o período de adaptação, os animais foram submetidos ao protocolo de treinamento físico

adaptado a partir de TANIGUTI et al..(2011), com frequência semanal de cinco vezes. Cada sessão de

treino teve duração de 60 minutos, sendo que os primeiros minutos foram utilizados para atingir, de

forma progressiva, a velocidade estabelecida para a sessão. A intensidade de cada sessão de

treinamento foi alta, para isso, os animais correram na esteira a uma velocidade considerada máxima

para o dia de treinamento. O animal partiu da velocidade de 7m/min (velocidade da semana de

adaptação) e a cada 1 minuto teve o incremento de 1 m/min, com inclinação da esteira de -15º. A

velocidade de cada sessão de treinamento foi a velocidade máxima que o animal conseguiu atingir,

permitindo que ele mantivesse o padrão de corrida e completasse os 60 minutos de treinamento ou

atingisse a exaustão nos minutos finais. Não foi executado nenhum teste de carga nos animais

treinados, e podemos especificar uma velocidade máxima para os animais, pois devido ao processo de

aumento gradual da velocidade, a mesma era acrescida até o máximo que o animal suportasse correr

pelo tempo estipulado. Assim que os animais atingiam seu limite de vigor, estes se recusavam a

continuar com o exercício eram removidos da baia de treino e voltavam para a gaiola.

Tanto a adaptação como o protocolo de treinamento foram realizados em esteira rolante

motorizada, inclinada, com os animais em baias individuais durante toda a duração do treino. Além

disso, todo o procedimento foi realizado no período vespertino.

5.2 Eutanásia e obtenção do tecido

Após um período de 48 horas da última sessão de treino, agora com 32 semanas de vida, os

animais de todos os grupos foram eutanasiados por decapitação após anestesia prévia com Isoflurano.

A indução anestésica foi realizada em câmara fechada contendo algodão embebido de isoflurano,

com barreira física de separação para que o animal não tivesse contato direto com o líquido, sendo

exposto somente ao vapor, evitando irritação de mucosas. Após a eutanásia, ocorreu a coleta e a

dissecção do fêmur.

5.3 Análise histopatológica

Os espécimes armazenados foram fixados em formaldeído tamponado por 24 horas,

descalcificados (MORSE, 1945) em EDTA 10% (ácido etinelodiaminotetraedico-acético) por 12

meses e em seguida armazenados no álcool 70% até que os materiais fossem utilizados para as
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análises.

O fêmur obtido foi dividido em duas metades, sendo que a metade utilizada foi a proximal.

Foi realizada a desidratação em etanol (70-100%) de forma crescente, seguido pela diafanização em

xilol e incluído em Paraplast®. Foram obtidos cortes de 4μm em micrótomo Leica®, os quais foram

dispostos em lâminas histológicas de forma seriada, descartando cortes defeituosos e acomodando

quatro cortes por lâmina.

Os cortes obtidos foram corados com Hematoxilina-Eosina (TOLOSA et al.., 2003) e

analisados em microscópio de luz para análise histopatológica. Para evidenciação das fibras

colágenas, foi utilizado o método do Picro-Sírius (JUNQUEIRA et al.., 1979).

As fotomicrografias coradas pelo método picro-sírius foram levadas ao microscópio com e

sem luz polarizada para a evidenciação do colágeno do tipo I e o III. Tais fotomicrografias foram

obtidas por microscopia de luz com uma câmera acoplada ao microscópio1.

5.4 Evidenciação dos proteoglicanos da meio extracelular da cartilagem articular

Para tal, foi utilizada a coloração Safranina-O e Fast Green, a qual destaca em vermelho os

proteoglicanos constituintes da meio extracelular da cartilagem articular. Para esta técnica, os espécimes

nas lâminas permaneceram durante 3 minutos em solução de Fast Green 0,02%, posteriormente, foram

lavados em solução aquosa de ácido acético 1% por 10 segundos. Em seguida, as lâminas

permaneceram por 10 minutos em solução de Safranina-O seguida de lavagem rápida em água. Finda a

etapa da coloração, as lâminas foram desidratadas com uma passagem rápida em álcoois 95% I e II,

álcoois absoluto I e II por 2 minutos e, finalmente, diafanizadas em três baterias de xilol por, no mínimo,

2 minutos em cada uma.

5.5 Densidade de volume (Vv) do tecido ósseo, cartilagíneo e medular

De todas as lâminas preparadas e coradas por Hematoxilina-Eosina, foram

fotomicrografados três imagens por animal, utilizando a objetiva de 2,5x. Como limitação da área a

ser analisada, foi traçada uma linha delimitante a partir da fossa trocantérica que seguia no ângulo de

45º, inferiormente, até que alcançasse o osso do lado oposto, delimitando o que foi considerado o

inicio do colo do fêmur. Os cortes fotografados foram submetidos ao sistema teste “em cruz”

contando com um total de 912 cruzes, e convencionou-se que seriam quantificadas as estruturas

localizadas no quadrante superior direito (Figura 1). Para obtenção da densidade de volume (Vv),

quantificou-se o número de pontos localizados sobre a área total do osso (Pt), iniciando-se da linha

h
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delimitante, da mesma forma, quantificamos os pontos que estivessem sobrepostos de cada um dos

tipos de tecido à serem contabilizados (Pp). Esses valores foram então submetidos a seguinte formula:

Vv=ΣPp/ΣPt

Figura 1. Fotomicrografia com aumento de 2,5x de corte corado em H.E da epífise proximal do fêmur
de camundongo do grupo controle. As cruzes pretas são o sistema teste e a linha vermelha é a linha
delimitante.

5.6 Medida da área total da cartilagem articular

Para medição da área total da cartilagem, foram fotografados três campos de cada animal, as

micrografias com a objetiva de 2,5x foram então submetidas ao contorno manual no software

AxioVision (4.8) (Zeiss®), que calculou, a partir disto, a área pela qual se estendia a cartilagem articular

total de cada animal (Figura 2).



30

Figura 2. Fotomicrografia a objetiva de 2,5x de corte corado em H.E da epífise proximal do fêmur de
camundongo do grupo controle. Na figura é possível observar que a cartilagem articular está sendo
delimitada por uma linha vermelha e pode-se observar a medição feita pelo software.

5.7 Densidade celular da cartilagem articular (número de células/mm2)
Para a execução da análise da densidade celular, foi selecionado um corte para cada animal

corado com hematoxilina-eosina. Foram microfotografados, com objetiva de 63x, seis campos de cada

corte selecionado, em diferentes localizações da cartilagem articular.

Sendo assim, utilizamos um sistema teste de área conhecida (0,06mm² x 0,06mm²), que consiste

em um quadrado no qual duas de suas faces apresentam linhas contínuas (linhas proibidas), enquanto as

demais faces, são compostas por linhas pontilhadas, denominadas linhas permitidas (Figura 3). Partindo

disto, as células que atendiam aos requisitos e respeitavam as delimitações do sistema teste foram

devidamente contabilizadas (DE OLIVEIRA et al.., 2010).
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Figura 3. Fotomicrografia com objetiva de 63x, corte corado em H.E da cartilagem articular do fêmur
de um camundongo do grupo controle demonstrando o sistema teste aplicado em que a célula
circundada em vermelho está tangenciando a linha proibida (linha contínua) e com isso não é
contabilizada, por outro lado as células circundadas em verde e amarelo são contabilizadas; as células
em verde por estarem dentro da delimitação e a amarela por estar tangenciando a linha permitida (linha
pontilhada).

5.8 Área do perfil celular da cartilagem articular
Para executar este método, as imagens utilizadas foram as mesmas da técnica de densidade

celular da cartilagem articular, entretanto, desta vez mediu-se a área de cada condrócito, contando um

total de 10 células por campo, seis campos por animal, e não utilizando o sistema teste da densidade

devido à celularidade dispersa e desuniforme do tecido (Figura 4).

Figura 4. Fotomicrografia com objetiva de 63x, corte corado em H.E da cartilagem articular do fêmur
de um camundongo do grupo controle na qual se pode observar as dez células circundadas em vermelho
com suas dimensões aferidas pelo software.
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5.9 Análise estatística dos dados

Para análise do comportamento das variáveis de interesse, em relação aos grupos experimentais,

foi utilizado um modelo de análise de variância com fator fixo e método de comparações múltiplas de

Tukey.
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6.0 RESULTADOS

6.1 Análise morfométrica do fêmur: densidade de volume (Vv) do tecido ósseo, cartilagíneo e
medular

Na análise da densidade de volume (Vv), não houve diferenças entre os grupos experimentais.

Notou-se que as condições das diferentes partes do osso nos animais, foram similares entre todos os

grupos experimentais, como demonstrado nas Figuras 5 e 6.

Figura 5. Média e desvio padrão do Vv da cartilagem articular, osso compacto, osso trabecular e
medula óssea.

Figura 6. Média da Vv, a proporção de cartilagem articular, osso compacto, osso trabecular e medula
óssea e comparação das diferenças entre os grupos experimentais.
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6.2 Análise morfométrica do fêmur: Média da área da cartilagem articular total

Para a análise morfométrica da medida da área total da cartilagem articular (Figura 7), a análise

estatística revelou diferenças significativas entre os grupos experimentais CTRL e MDX-S, apontando

que os animais mdx sedentários possuem a área da cartilagem articular menor que a dos animais

controle (p<0,05). Ainda de acordo com a Figura 7, observa-se que o grupo MDX-T apresentou área da

cartilagem articular semelhante a do grupo CTRL. A Figura 8 ilustra as fotomicrografias da cartilagem

articular dos grupos investigados.

Figura 7. Média e desvio padrão da área total da cartilagem articular dos três grupos experimentais, o
grupo Controle (CTRL), camundongos mdx sedentários (MDX-S) e os camundongos treinados (MDX-
T). O grupo MDX-S apresentou a área da cartilagem articular menor que a do CTRL (*=p<0,05).

Figura 8. Cartilagem articular da cabeça do fêmur dos animais dos grupos Controle, Mdx-S e Mdx-T.
Hematoxilina e eosina. Notar a diferença da espessura da cartilagem articular do controle em relação ao

*
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grupo sedentário (MDX-S).

6.3 Análise morfométrica do fêmur: Padrão da densidade celular da cartilagem articular

Os resultados da análise da densidade de condrócitos na cartilagem articular demonstrou que não

houve diferença estatística entre os grupos investigados (Figura 9).

Figura 9. Média e desvio padrão da densidade da cartilagem articular de todos os grupos experimentais,
o grupo Controle (CTRL), camundongos mdx sedentários (MDX-S) e os camundongos treinados
(MDX-T).

6.4 Análise morfométrica do fêmur: Padrão da área dos condrócitos da cartilagem articular

A análise morfométrica da área celular dos condrócitos demonstrou que não houve diferença

estatística entre os grupos, como pode ser visto na Figura 10.
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Figura 10. Média e desvio padrão da área dos condrócitos da camada da cartilagem articular dos grupos,
o grupo Controle (CTRL), camundongos mdx sedentários (MDX-S) e os camundongos treinados
(MDX-T).

Ainda sobre a análise da área celular dos condrócitos, observou-se na Figura 11 o padrão de

distribuição dessas áreas e foi possível verificar que a maioria das células da cartilagem articular têm

aproximadamente entre 50µm e 100µm nos três grupos experimentais (inclusive os valores entre grupos

estão bastante aproximados) seguido pelas células com tamanhos entre 100 µm e 150 µm.

Figura 11. Frequência de distribuição da área dos condrócitos da cartilagem articular dos grupos
Controle (CTRL), camundongos mdx sedentários (MDX-S) e os camundongos treinados (MDX-T)

6.5 Análise das fibras colágenas da cabeça do fêmur

Através da coloração picro-sírius sob luz polarizada (Figura 12), pôde-se observar que, tanto os

animais do grupo controle, assim como os animais do grupo MDX (MDX-S e MDX-T), apresentaram

os dois tipos de fibras colágenas estudadas (tipo I, vermelha e laranja e tipo III, verde). Observou-se que

quando comparado ao controle, os animais Mdx, independente do grupo sedentário ou treinado,

apresentaram aparência de maior fragilidade no osso subcondral, revelada por trabéculas de colágeno

mais delgadas e, por vezes, com interrupção de continuidade das mesmas. O destaque das imagens da

coluna da esquerda são mostrados em maior aumento na coluna da direita. Trata-se da aparência da

malha pantográfica da cartilagem articular revelada por todos os grupos experimentais.
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Figura 12. Cabeça do fêmur dos animais dos grupos Controle, Mdx-S e Mdx-T. As imagens revelam,
de um modo geral, a presença de fibras colágenas tipo I (vermelho e laranja) e III (verde). Na coluna da
esquerda, a cabeça do fêmur com a cartilagem articular e osso subcondral. Observa-se que quando
comparado ao controle, os animais Mdx, independente do grupo sedentário ou treinado, apresentaram
aparência de maior fragilidade no osso subcondral quando comparado ao controle. O destaque das
imagens da coluna da esquerda são mostrados em maior aumento na coluna da direita. Trata-se da
aparência da malha pantográfica da cartilagem articular. Picro sírius sob luz polarizada.
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6.6 Análise dos proteoglicanos da cartilagem articular do fêmur

Na Figura 13, verificou-se que os grupos experimentais (MDX-S e MDX-T) possuem
diminuição da evidenciação dos proteoglicanos da cartilagem articular quando comparados ao controle.

Figura 13. Cartilagem articular da cabeça do fêmur dos animais dos grupos Controle, Mdx-S e Mdx-T.
As setas apontam a região da cartilagem articular em que houve a presença dos proteoglicanos.
Evidenciou-se maior intensidade da coloração no grupo controle em relação aos grupos Mdx-Sedentário
e Mdx-Treinado. Safranina-O e Fast Green.

7.0 DISCUSSÃO

Os efeitos da perda de massa óssea são amplamente investigados na literatura, podendo ocorrer

pelo tratamento com corticoides para redução do dano muscular (NOVOTNY et al., 2012) ou pela

diminuição da tensão mecânica causada nos ossos gerada pela contração muscular (NYE et al., 2010).

É sabido que, a ausência ou diminuição dos movimentos musculares bem como o uso crônico de

corticoides em indivíduos com a distrofia muscular de Duchenne, provoca alterações ósseas. Já o

modelo murino mdx, além de não possuir o fenótipo da doença relacionado à diminuição ou ausência

dos movimentos musculares, no presente estudo também não foi submetido ao uso de

antiinflamatórios. Dessa maneira, a presente pesquisa traz informações sobre mudanças estritamente

relacionadas à ausência de distrofina no tecido cartilagíneo. Buscou-se, como objetvos, encontrar

evidências com análises morfométricas da cabeça do fêmur e cartilagem articular que corroborem com

a hipótese de que o processo de exacerbação da doença por meio de exercício físico intenso, altere

negativamente a produção e organização de fibras colágenas e proteoglicanos, alterando a morfologia

e estabilidade estrutural do tecido ósseo e cartilagíneo.

Ressalta-se que a existência de um grupo experimental de animais saudáveis (não distróficos)
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treinados não se fez necessária pois não foi objetivo do presente estudo avaliar os já conhecidos

efeitos do exercício extenuante nos mesmos. Utilizou-se o exercício físico intenso como forma de

exacerbar a progressão da doença apenas nos animais mdx, sendo os animais do grupo controle sem

exercício um importante parâmetro para avaliação da morfologia dos tecidos investigados. Nosso

laboratório segue os Princípios de Russell-Burch, os 3R’s da ética com estudos animais, que são os de

reduzir o “n” amostral ao mínimo necessário para uma amostragem satisfatória, aliviando estes

animais de desconforto desnecessário.

Nos resultados das análises morfométricas da densidade de volume das diferentes estruturas que

formam a cabeça e colo da cabeça do fêmur, percebeu-se que não houve diferença significativa nas

áreas de osso compacto, trabecular, medula óssea e cartilagem, o que difere dos resultados de pesquisa

anterior realizada por Fontes (2021). O referido autor, que estudou parâmetros semelhantes em animais

mdx sedentários com 24 semanas de vida, encontrou diferenças significativas entre os grupos controle e

mdx nos parâmetros previamente descritos. Cabe salientar que os animais no presente estudo eram mais

velhos que os utilizados no estudo citado. Estudos de Nakagaki & Camilli (2012) afirmam que, tanto a

quantidade quanto a qualidade dos ossos são comprometidos devido à diminuição de estímulo mecânico

proveniente dos músculos, contudo, os efeitos só poderiam ser percebidos até um determinado período

da vida dos animais, o que corrobora com os achados do presente estudo.

Ainda que possa parecer pouco intuitivo, o exercício físico intenso, descrito em 1998 por

Vilquin et al. e caracterizado por corrida em esteira inclinada, é prejudicial aos músculos dos animais

mdx, assim como desenvolvimento cartilagíneo de animais jovens (NYE, et al. 2010), até mesmo em

animais de 12 semanas. Segundo Terrill et al. (2011), com apenas uma sessão de 30 minutos de duração,

o exercício extenuante foi suficiente para elevar os níveis de creatino-kinase sérica (marcador de dano

muscular) e necrose muscular. Nos achados deste experimento, ao analisar animais com 32 semanas,

sendo que as últimas 8 semanas de vida dos mesmos foi exposta a exercícios diários com sessões de 1h

de duração, foi verificado que os animais tendem a se adaptar à agressão contínua, de maneira que,

mesmo com o desenvolvimento ósseo e cartilagíneo destes, quando jovens, sejam tão discrepantes,

quando envelhecem, ossos e cartilagens tendem a se tornar estatisticamente semelhantes entre os grupos

MDX-S e MDX-T.

Observou-se que a área da cartilagem do grupo MDX-S foi estatisticamente menor que o grupo

Controle, sendo que o grupo MDX-T não demonstrou diferença quando comparado com qualquer um

dos demais grupos experimentais. De acordo com esse resultado, inesperadamente verificou-se que a

cartilagem articular do fêmur do animal mdx é menor que a do controle e que, o exercício aplicado neste

estudo, anulou essa diferença, haja vista que os animais MDX-T apresentaram tamanho de cartilagem
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articular semelhante à dos animais do grupo controle. Esses resultados contradizem uma parte da

hipótese do presente estudo ao demonstrar que os animais do grupo mdx que passaram por treinamento

demonstraram restabelecimento do tamanho da cartilagem articular, enquanto os animais mdx que não

passaram por exercícios físicos tiveram suas cartilagens articulares reduzidas pela condição de atrofia

muscular e provável função hipertrofiante causada pelo treinamento, sugerindo que, mesmo que o

exercício físico intenso possa exacerbar a progressão da doença, o simples ato de causar esforço

mecânico sob as articulações pode auxiliar a proteger a cartilagem contra a redução de sua área.

Embora a análise histomorfométrica da cabeça do fêmur destes animais tenha demonstrado

resultados semelhantes entre os grupos experimentais, os achados na malha pantográfica das fibras de

colágeno na cartilagem articular indicaram que os animais MDX, tanto sedentários quanto treinados

demonstram densidade e organização fragilizadas quando comparados com o grupo controle. Dessa

maneira, a análise morfológica do tecido conjuntivo mostrou que, apesar do restabelecimento da área da

cartilagem articular verificada no grupo MDX-T, as alterações da qualidade morfofuncional da rede de

colágeno persistiu, independentemente do exercício físico aplicado.

Comparando com Fontes (2019), a malha pantográfica de colágenos evidenciados pela técnica

de coloração picrossírius sob luz polarizada, podemos observar que, independente da idade dos animais

que formaram os grupos experimentais, a estrutura das fibras colágenas dos tipos I (vermelho e amarelo)

e III (verde) dos animais mdx sedentários e treinados, apresentaram entrelaçamento desorganizado,

fibras não-contínuas e colorações menos intensas, tanto na cartilagem articular quanto no osso

subcondral, o que pode indicar que, devido ao processo inflamatório e estresse do processo de

ossificação subcondral a deposição de matrix extracelular foi prejudicada. Segundo Nakagaki et al.

(2011), a redução de resistência e aumento da fragilidade óssea estão ligadas à deterioração da malha de

colágeno, o que corrobora com o estudo de Joseph (2019) que apontou maiores taxas de fratura óssea

em pacientes com DMD.

Em relação às micrografias coradas por safranina-O e fast green, com a finalidade de evidenciar

a presença de proteoglicanos, pode-se notar que a produção e distribuição destas importantes moléculas

estruturais nos animais dos grupos MDX-S (sedentário) e MDX-T (treinado) foi deficiente quando

comparado com os animais do grupo Controle , descartando a possibilidade da idade estar interferindo

diretamente com a diferença de sintese de proteoglicanos entre os animais.

Sonal (2001) investigou que o bFGF (fator de crescimento fibroblástico básico) é um forte

indutor da síntese de biglicano, contudo, possui função de inibir a produção de colágeno tipo II e

decorina, também possui papel importante na produção de meio extracelular na cartilagem articular e

ELLMAN et al. (2008) sugerem que este fator de crescimento exerce papel de regular a atividade de
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enzimas que degradam a matriz, inibindo síntese de meio extracelular e proteoglicanos e aumentando a

proliferação celular, demonstrações de processos degenerativos.

Como em nosso estudo não investigamos sobre marcadores de fatores de crescimento, não

podemos categorizar com mais ou menos importância que o processo de degeneração da meio

extracelular se dê por causa do envelhecimento e/ou da progressão da distrofinopatia, com isso, faz-se

necessária uma investigação mais aprofundada sobre a interação entre marcadores inflamatórios e os

marcadores de síntese e inibição de proteoglicanos.

Segundo Burton-Wurster et al. (2003), que estudaram condrócitos de cães in-vitro, é possível

que complexos de proteoglicanos formados por fibronectina, decorina e biglicano, tendem a ser

produzidos em maior quantidade durante o processo de osteoartrite canina provavelmente para regular

positivamente a estrutura dos colágenos tipo I e II, o que é contraditório com os resultados do nosso

estudo, que encontrou diminuição da produção de proteoglicanos ao redor dos condrócitos e degradação

da estrutura pantográfica das fibras colágenas nos animais mdx, provavelmente pela natureza da injúria

do estudo comparado e por ter sido executado por metodologia in-vitro, excluindo assim algumas

variáveis que só estariam presente in-vivo.

É conhecido na literatura que, com o envelhecimento, a produção de proteoglicanos e fibras

colágenas pelos condrócitos tende a diminuir, facilitando o surgimento de condições patológicas como

osteoartrite e microfissuras (MARTIN & BUCKWALTER, 2001), com isso, um inevitável desarranjo

morfológico pode ser visualizado, tanto nas micrografias evidenciando a estrutura dos colágenos (figura

11) quanto a de proteoglicanos (figura 12), reforçando o que já foi estabelecido na literatura e

demonstrando que estas moléculas tem relação íntima entre si, contudo, devido a idade avançada dos

animais dos grupos experimentais, faz-se necessário utilizar os resultados obtidos pela análise

morfométrica da área total da cartilagem articular, que mostra que os animais do grupo MDX-S têm

menor área de cartilagem que o grupo controle, o que tende a reforçar a hipótese de que o processo

inflamatório sistêmico somado aos danos musculares, causados pelo avanço natural da doença, tem ação

inibitória sobre a produção de componentes estruturais de meio extracelular, diminuindo a área total da

cartilagem e refletindo isso diretamente na estrutura da cartilagem em si, contudo, devido aos demais

resultados das outras análises morfométricas, não foi possível afirmar que a exacerbação por exercício

físico causou danos às cartilagens articulares, uma explicação provável para esse fenômeno é a

capacidade de adaptação do organismo à agressão contínua ao tecido cartilaginoso. Talvez fosse

possível visualizar os danos causados pela exacerbação da doença em indivíduos mais jovens,

provavelmente se for utilizada alguma metodologia que avalie tempos efeitos temporais da DMD, talvez

possamos ter resultados que corroborem ainda mais para a discussão e os resultados trazidos pela
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presente pesquisa.

8.0 CONCLUSÃO

A produção de componentes estruturais da meio extracelular da cartilagem articular dos

camundongos mdx, submetidos ou não à exacerbação de processo inflamatório por meio de exercícios

físicos intensos, não agravou as alterações na organização das fibras colágenas e proteoglicanos

observadas nos animais mdx. No entanto, independente do exercício, foi possível observar a diminuição

do tamanho da cartilagem articular e também qualidade estrutural das mesmas nos animais mdx quando

comparados ao controle, o que leva a inferir que a DMD torna o referido tecido suscetível a lesões e

processos degenerativos. Devido também a idade avançada dos animais utilizados para o referido

modelo experimental, sugere-se a realização estudos similares que envolvam animais mais jovens.
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