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RESUMO 

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

recessiva ligada ao cromossomo X e caracterizada pela mutação da proteína distrofina. 

A DMD afeta a funcionalidade do indivíduo, com comprometimento de força e massa 

muscular. A mutação leva a ciclos de degeneração e regeneração de fibras musculares, o 

que leva ao aumento da quantidade de tecido conjuntivo no músculo e conseqüente 

fibrose. Sabe-se que as metaloproteinases (MMPs) são uma família de enzimas 

proteolíticas zinco-dependentes que participam da degradação de macromoléculas da 

matriz extracelular, como o colágeno da membrana basal e da matriz intersticial. A 

denominação - gelatinase – relacionada tanto a MMP-2 quanto a MMP-9 se deve pelo 

fato dessas MMPs degradarem preferencialmente o colágeno desnaturado. Objetivos: 

Devido às conseqüências indesejáveis da DMD, o objetivo do estudo é analisar o tecido 

conjuntivo do músculo bíceps braquial do animal mdx e a relação do mesmo com a 

imunoexpressão das MMP-2 e MMP-9. Até o presente momento os resultados 

relacionados a tais investigações já foram coletados e previamente apresentados como 

um trabalho de iniciação científica. No entanto, ainda pretende-se ampliar a revisão da 

literatura sobre o tópico bem como realizar a discussão dos dados encontrados para a 

compilação de um trabalho de conclusão de curso bem como de um artigo científico. 

Metodologia: Foram utilizados 12 camundongos (CEUA-UNIFESP 8165240614), 

sendo 6 do grupo controle (C), C57BL10, e 6 do grupo DMD, C57BL10-DMD/mdx, 

machos, todos com oito semanas de vida. Após a eutanásia dos animais, foi coletado o 

músculo bíceps braquial, o qual foi imediatamente fixado em solução de formalina 10% 

tamponada com fosfato durante 24h para a análise histopatológica (Hematoxilina-eosina 

e Picro-sírus) e imunohistoquímica (MMP-2 e MMP-9). Através das fotomicrografias 

das lâminas coradas em hematoxilina-eosina foi ainda determinada a densidade de 

fibras musculares (número de fibras/mm2), a qual foi analisada através do teste t de 

Student, considerando o nível significância p≤0,05. Resultados: A análise 

histopatológica (Hematoxilina e Eosina) do músculo bíceps braquial dos animais C 

revelou fibras musculares com espaçamento eqüidistante, com tamanho homogêneo e 

núcleos periféricos. Já os animais do grupo DMD apresentaram as células com núcleos 

centralizados e de diferentes tamanhos além de fibras em processo de degeneração em 

meio ao intenso infiltrado inflamatório. A análise do tecido conjuntivo, avaliada através 

do Picro-Sírius, revelou que os animais controle apresentaram envoltórios musculares 
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(endomísio e perimísio) com características normais, ou seja, sem espessamentos. Já o 

grupo DMD apresentou grandes espessamentos entre as fibras musculares e intenso 

processo de fibrose. A análise imunohistoquímica tanto para a MMP-2 quanto para a 

MMP-9 mostrou intensa imunoexpressão desses marcadores biológicos nos locais com 

processo de fibrose. Os resultados da densidade de fibras musculares (número de 

fibras/mm2) revelaram não haver diferença estatisticamente significante quando 

comparadas as médias entre os grupos experimentais avaliados. No entanto, observou-se 

grande heterogeneidade na avaliação desse parâmetro para o grupo DMD. Conclusão: 

O intenso processo de inflamação e fibrose do músculo bíceps braquial dos animais do 

grupo DMD analisado no presente estudo mostrou relação com a imunoexpressão da 

MMP-2 e MMP-9.  

Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchene; músculo esquelético; MMP-2; MMP-

9 
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ABSTRACT 

 

Background: Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a recessive genetic disorder 

linked to the X chromosome and characterized by changing the protein dystrophin. 

DMD affects the individual functionality, hard commitment and muscle mass. The 

mutation leads to degeneration of muscle fibers and regeneration cycles, which leads to 

increased amount of connective tissue in the muscle and subsequent fibrosis. It is known 

that metalloproteinases (MMPs) are a family of zinc-dependent proteolytic enzymes that 

participate in the degradation of macromolecules of the extracellular matrix such as 

collagen of the basement membrane and interstitial matrix. The name - gelatinase - 

related both MMP-2 and MMP-9 is due to the fact that these MMPs preferably degrade 

denatured collagen. Objectives: Due to the undesirable consequences of DMD, the 

objective of the study is to analyze the connective tissue of the biceps muscle of mdx 

animals and the relationship of the same with the immunostaining of MMP-2 and 

MMP-9. To date the results related to such investigations have been collected and 

previously presented as a scientific initiation work. However, although it is intended to 

extend the literature review on the topic and conduct a discussion of the data found for 

compiling a completion of course work and a scientific article. Methodology: Twelve 

mice (CEUA-UNIFESP 8165240614) were used, 6 of the control group (C), C57BL10, 

and 6 of the DMD group, C57BL10-DMD / mdx, males, all eight weeks old. After the 

euthanasia of the animals, the biceps brachii muscle was collected, which was 

immediately fixed in 10% phosphate buffered formalin solution for 24 h for 

histopathological analysis (Hematoxylin-eosin and Picro-Syrus) and 

immunohistochemistry (MMP-2 and MMP -9). The fiber-muscle density (number of 

fibers / mm2) was also determined by photomicrographs of hematoxylin-eosin stained 

slides, which was analyzed using Student's t-test, considering the significance level 

p≤0.05. Results: Histopathological examination (hematoxylin and eosin) of the biceps 

muscle of C animals showed muscle fibers with equidistant spacing, with homogeneous 

size and peripheral cores. The animals of the DMD group had cells with centralized 

nuclei and of different sizes in addition to fibers in the process of degeneration amid 

intense inflammation. The analysis of connective tissue, assessed by Sirius red, revealed 

that the control animals showed muscle wraps (endomysium and perimysial) with 

normal characteristics, without thickening. But the DMD group showed great thickening 
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of the muscle fibers and intense process of fibrosis. Immunohistochemical analysis for 

both MMP-2 and MMP-9 to show intense immunostaining of these biological markers 

at the sites of fibrosis process. The results of the muscle fiber density (number of fibers / 

mm2) showed no statistically significant difference when comparing the mean between 

available experimental groups. However, there was considerable heterogeneity in the 

evaluation of this parameter for the DMD group. Conclusion: The intense process of 

inflammation and fibrosis of the biceps muscle of animals DMD group analyzed in this 

study showed a relationship with the immunostaining of MMP-2 and MMP-9. 

Key-words: Duchenne Muscular Dystrophys; skeletal muscle; MMP-2; MMP-9 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 As distrofias musculares e a distrofia muscular de Duchenne 

Distrofias musculares são doenças genéticas heterogêneas que interferem na 

integridade do tecido muscular, levando principalmente à perda e à fraqueza muscular 

nos indivíduos acometidos por tais doenças, visto que ocorre uma falha na codificação 

de uma proteína especifica nas fibras musculares. A mutação desse componente leva a 

ciclos de renegeração e degeneração dessas células, o que ocasiona depois de diversas 

reincidências a uma fibrose, ou seja, na substituição de tecido muscular por tecido 

conjuntivo (BERARDI et al., 2014). 

As mutações originam diversos tipos e graus de distrofias, assim como podem 

ou não afetar especificamente apenas certos tipos musculares (MEREGALLI et al., 

2013). A fibrose não é a única consequência dessas doenças, ocorrem também 

inflamações celulares e diferenças de dimensões entre as fibras do mesmo tecido. 

Dentro desse grupo de doenças, as mais conhecidas são a Distrofia Muscular de 

Duchenne (DMD) e Distrofia Muscular de Becker, sendo essa segunda uma versão mais 

branda do que a primeira (TOPALOGLU, 2013).    

Caracterizada pela mutação de uma proteína chamada de distrofina, a DMD é 

uma doença genética recessiva ligada ao cromossomo X, e por essa razão afeta em sua 

maioria meninos (CIAFALONI et al.,2009). Presume-se que no mundo, um em cada 

3500 meninos, é acometido pela DMD e, no Brasil, entre os anos de 1993 e 2004, 

quatrocentos meninos foram diagnosticados com DMD (ARAÚJO et al., 2004).  

O primeiro sintoma de uma criança afetada pela DMD é o aumento da 

quantidade de creatina quinase plasmática (ALLEN e WHITEHEAD, 2011). Os 

principais sinais que uma criança com distrofia apresenta são o atraso motor, 

dificuldade para correr e pular, e a manobra de Gower. A manobra de Gower indica a 

diminuição da força muscular proximal, sendo que a criança afetada, para conseguir 

levantar-se do chão, afasta os pés um do outro, criando uma distância entre eles e depois 

apoia as mãos nas coxas para poder se levantar. A hipertrofia da panturrilha da perna e 
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de outros grupos musculares também é outro sinal observado em crianças afetadas 

(BUSHBY et al., 2010).  

Por volta dos 12 anos de idade, a criança começa a ter dificuldade de 

deambulação e torna-se necessário o uso de uma cadeira de rodas para locomoção. Com 

a evolução da DMD outros problemas relacionados à saúde aparecem, como 

contraturas, desvios posturais e em órgãos, como no coração, pulmão e cérebro 

(EMERY, 2002). O diagnóstico pode ser feito pela combinação de exames, como o teste 

genético, biópsia e se possível, também pelo histórico familiar do paciente 

(SOLTANZADEH et al., 2010).  

Não existe cura para a DMD, sendo assim o tratamento é focado na melhora da 

qualidade de vida e diminuição das complicações associadas à doença (TURAKHIA et 

al., 2010). A administração de corticosteroides, o uso de órteses, mecânica ventilatória 

não invasiva e exercícios fisioterapêuticos tem mostrado resultados satisfatórios em 

pacientes (BUSHBY et al., 2010).  

A distrofina é expressa em todos os tipos de músculo do corpo humano 

(BROWN e LUCY, 1993). É uma proteína do citoesqueleto das fibras musculares e, a 

sua escassez, proporciona problemas durante a contração dos músculos (TADAYONI et 

al., 2012). Isso indica que uma das funções dessa proteína é preservar a integridade das 

fibras musculares, atuando de maneira a estabilizar o sarcolema (PETROF, 1998). Além 

da mutação da distrofina, as células sofrem também com a redução do Complexo de 

Proteínas Associadas à Distrofina (DAPC), com o aumento da permeabilidade da 

membrana que junto com uma contração eleva os níveis de creatina quinase plasmática, 

com o aumento do influxo de cálcio e com a degeneração das fibras musculares 

(ALLEN e WHITEHEAD, 2011).   

1.2 O Músculo Estriado Esquelético Distrófico e Camundongos mdx 

O modelo experimental mais utilizado para a investigação da fisiopatologia da 

DMD é o camundongo da linhagem mdx (X-chromosome linked muscular dystrophy). 

Esse animal apresenta deficiência no gene responsável por codificar a distrofina, assim 

como observado no portador de DMD (DURBEEJ e CAMPBELL, 2002).   
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A ausência de distrofina gera instabilidade mecânica para o músculo esquelético 

de camundongos mdx, assim como observado em humanos portadores de DMD. Essa 

instabilidade do sarcolema, após repetitivos processos de contração-relaxamento, faz 

com que o músculo esquelético entre em necrose. Histologicamente, essas fibras em 

regeneração apresentam tamanho reduzido e núcleos centralizados, com citoplasma 

basofílico, diferentemente de fibras musculares normais que apresentam formas 

poligonais e núcleos periféricos. Além disso, as células musculares de camundongos 

mdx possuem o citoplasma pálido, infiltrado inflamatório, quantidade significativa de 

tecido conjuntivo no perimísio e aumento de colágeno tipo I (DE OLIVEIRA et al., 

2012). 

Segundo Gillis (1999), os eventos histopatológicos podem ser subdivididos em 

quatro fases, conforme a idade do animal. Primeiramente, por volta das duas semanas de 

idade, o músculo do camundongo mdx apresenta neutrófilos e macrófagos, porém com 

quantidade ainda reduzida de fibras com núcleo centralizado. Já na segunda fase, 

quando o animal apresenta três semanas de idade, ocorre um aumento da degeneração 

com multiplicação das células satélites e formação de miotubos imaturos e miosina. 

Com quatro semanas de idade, período que corresponde à terceira fase dos eventos 

histopatológicos, estes miotubos amadurecem formando células com núcleos centrais e 

diâmetro muito variável. A última fase, presente nos animais com 26 semanas de idade, 

as fibras maduras mantêm o núcleo centralizado, porém diferentemente da fase anterior, 

passam a apresentar o diâmetro semelhante ás células originais. Essa característica de 

nucleação central permanece por muitos meses atingindo de 80 a 95% das fibras dos 

músculos dos membros e do tronco (GILLIS, 1999; CARNWATH e SHOTTON, 1987). 

1.3 Fibrose Muscular na Distrofia Muscular de Duchenne 

A fibrose é uma das consequências da DMD e pode prejudicar as contrações 

musculares, a motilidade e a foça produzida pelo indivíduo acometido (PETROF, 1998). 

O processo de fibrose é comum no organismo humano quando acontecem contrações 

vigorosas em um determinado músculo, respostas inflamatórias serão desencadeadas e o 

tecido com ajuda do organismo irá sofrer regeneração. A apoptose das células desse 

tecido tambem é algo habitual para que o corpo funcione corretamente, havendo uma 

destruição de células lesadas e com inexistência de respostas inflamatórias. Em 

pacientes com DMD as repostas inflamatórias são recorrentes depois de qualquer 
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esforço muscular, as células inflamatórias estão sempre presentes no tecido muscular 

danificado junto com citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento (ABDEL-

SALAM e ABDEL-MEGUID, 2009).   

À vista disso do que foi dito acima, a fibrose pode ser definida como um 

acúmulo demasiado de proteínas da Matriz Extracelular, como o colágeno, que na 

distrofia vai lentamente sobrepor-se ao músculo estriado esquelético (ZANOTTI  et al., 

2011).  

A ação de mecanismos inflamatórios e regenerativos induzem processos de 

inflamações crônicas e degeneração em fibras musculares esqueléticas, e como já 

mencionado, isso agrava a fibrose muscular e intesifica a doença (ABDEL-SALAM e 

ABDEL-MEGUID, 2009).  

Na DMD o dano é causado pela intesificação do influxo de cálcio para o 

sarcoplasma e por consequência a ativação de proteases, que causa a necrose e apoptose 

das fibras musculares esqueléticas (ZHOU e LU, 2010). O dano no tecido atrai 

citocinas, fatores de crescimento, células satélites além de fibroblastos que chegam à 

área danificada via corrente sanguinea para estimular o crescimento de novas células e 

fagocitar as células em degeneração. Para servir de base para a reparação do músculo, 

os colágenos do tipo I e III, fibronectina, eslastina, proteoglicanos e laminas são 

estimulados pelos fibroblastos a proliferar. Quando o organismo não consegue mais 

acompanhar o ritmo desses processos, o tecido colágeno é substituido por tecido 

adiposo, é isso que se sucede na DMD (SERRANO et al.,2011).  

 

1.4 Metaloproteinases 2 e 9 e a Distrofia Muscular de Duchenne 

As MMPs são uma família de enzimas proteolíticas zinco-dependentes que 

participam da degradação de macromoléculas da matriz extracelular, como: o colágeno 

da membrana basal e da matriz intersticial, a fibronectina, a laminina e a proteína do 

núcleo proteoglicano (BIRKEDAL-HANSEN, 1993). A denominação - gelatinase – 

relacionada tanto a MMP-2 quanto a MMP-9 se deve pelo fato dessas MMPs 

degradarem preferencialmente o colágeno desnaturado (STAMENKOVIC, 2000).  

A ativação das MMPs pode acontecer por liberação de citocinas, hormônios e 

fatores de crescimento (KHERIF et. al., 1999). A MMP-2 está envolvida com a 

degradação da matriz extra-celular e seus componentes, como a lamina, eslastina, 
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fibronectina, colágeno IV e V, e também com a regeneração muscular. Já a MMP-9 está 

presente durante o processo inflamatatório do tecido e, ao contrário da MMP-2, está 

relacionada à degeneração muscular. Além disto, a MMP-2 tambem relaciona-se com a 

produção de novas miofibrilas e a MMP-9 com a estimulação das células satélites 

durante a regeneração muscular (SERRANO e MUÑOZ-CÁNOVES, 2010) 

 Na DMD as MMPs -2 e -9 sofrem um aumento pela migração celular e 

regeneração muscular (KHERIF et. al., 1999). A criação e posteriormente o uso de 

fármacos atuação nas MMP seria talvez capaz de auxiliar no tratamento de pacientes 

com DMD, principalmente com ação no MMP-9 para agir diretamente nas inflamações. 

Recomenda-se mais estudos para melhor compreender como essas duas MMP 

melhorariam a vida de pacientes distroficos (HOLLINGER e SELSBY JT., 2013). 

1.5 A Fisioterapia e a Distrofia Muscular de Duchenne 

Caracterizada pela progressiva perda de função e estrutura muscular, a DMD é 

integrante do grupo de doenças neuromusculares, sendo que suas conseqüências 

principais são a incapacidade funcional seguida pela deficiência (FREITAS et.al., 

2013). Publicada em 2001 pela Organização Mundial da Saúde, a Classificação 

Internacional De Funcionalidade (CIF) prevê que os componentes específicos da saúde 

(doenças, lesões, etc) estejam relacionados com os fatores ambientais e pessoais 

(VALE, 2009). A organização desse conjunto de informações faz com que o individuo 

seja visto de maneira global, de maneira que a história do paciente e suas reais 

necessidades são enfatizadas, e os objetivos do tratamento são criados a partir do elo 

entre os problemas e as necessidades do paciente (SAMPAIO et. al.,2005). 

Três termos importantes são especificados na CIF: a funcionalidade, que é a 

função corporal relacionada ao desempenho deste em tarefas e ações; a incapacidade 

que é justamente a limitação da função corporal nas atividades, o que restringe a 

participação do indivíduo na sociedade; e a deficiência a qual é definida como perda 

significativa da função corporal (NUBILA et.al., 2008). 

Uma boa qualidade e expectativa de vida dos pacientes com DMD estão 

relacionados com o acesso aos profissionais da saúde e à qualidade do tratamento 

recebida ao longo da vida. O desenvolvimento de pesquisas que envolvem a doença é de 

extrema importância para a criação e aprimoramento dos tratamentos (JUNG et. al., 
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2012). Pesquisas relataram que meninos com DMD fazem menos atividades física e 

participam menos de atividades sociais, de maneira que a qualidade de vida desses 

meninos também é afetada (BENDIXEN et. al.,2012).  

Após o diagnóstico ser confirmado, o fisioterapeuta necessita compreender a 

relação entre a saúde do paciente e sua a interação com os ambientes que ele frequenta 

(SAMPAIO et. al.,2005).  Os pais devem ser orientados a incentivar os filhos a fazerem 

atividades que promovam a saúde da criança, evitando o sedentarismo e imobilismo 

(FREZZA et. al., 2005).  A boa interação entre o paciente, os familiares e a equipe 

multidisciplinar é determinante para o tratamento, uma vez que assim o paciente e sua 

família conseguem entender a doença e a importância do tratamento (DOS SANTOS et. 

al., 2013). 

Como não existe cura para a doença, a fisioterapia atua na manutenção da função 

muscular, prolongando o tempo de independência do paciente (ALEMDAROĞLU, et 

al., 2015). Apesar de ainda ser pouco comum, a fisioterapia pode atuar na escola em que 

os pacientes com DMD estão matriculados, proporcionando um ambiente saudável e 

seguro para a criança, incluindo-o mais na sociedade, aumentando sua interação com as 

pessoas em sua volta e melhorando seu rendimento escolar (WEBB et.al., 2005). As 

adaptações dos ambientes que o paciente frequenta são essenciais, visto que móveis 

inadequados podem aumentar o trabalho muscular e prejudicar a saúde do paciente 

(BASTOS et.al., 2005). 

Conforme ocorre a progressão de perda de movimentos e do sedentarismo, há 

um aumento crescente de peso, de maneira que o acompanhamento nutricional para a 

prevenção da obesidade é essencial (CAROMANO et. al.,2010).  Somado a isso, a 

perda dos movimentos diminui a atividade física do portador da doença, o que afeta o 

psicológico do paciente, sua interação com o ambiente e saúde (CALL et.al., 2012). 

A prescrição de exercícios com esses pacientes necessita ser feita com 

precaução, de acordo com o estágio da doença e tolerância do paciente, caso haja relato 

dor no período de 24 horas pós exercícios, a tolerância  do paciente não foi respeitada 

(BUSHBY et. al., 2010). Para avaliar o esforço subjetivo feito pelo paciente, a sua 

aceitação ao tratamento e consenquentemente a sua coloboração ao tratamento pode-se 

fazer o uso da Escala de Borg, assim o fisioterapeuta evita sobrecargas no tratamento 
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(GEVAERD et.al., 2010). Um bom plano terapêutico está associado com a satisfação 

que criança tem ao fazer o tratamento fisioterapêutico, sendo que o ideal é que os 

exercícios sejam explicados de maneira simples e estejam associados a brincadeiras 

(REZENDE et al.,2010). 

Os exercícios de contração isométrica, ativo-livres e os de resistência com baixa 

carga, são recomendados para aumento da força muscular, podendo utilizar a gravidade 

e o peso corporal para a progressão do exercício (MONTEIRO e LANZILLOTTA et 

al.,2013). Para diminuir a fadiga e também aumentar a força é aconselhado que todos 

exercícios sejam submáximos, assim a capacidade funcional é aumentada e não há 

prejuízo no tecido muscular do paciente (ALEMDAROĞLU, et al., 2015). 

 Exercícios excêntricos e os que exigem força exagerada do paciente não são 

recomendados, pois podem causar estresse tecidual, aumento do metabolismo do 

colágeno com consequente fibrose tecidual e piora da condição física do paciente 

(RAMACCIOTTI e NASCIMENTO 2009). Danos teciduais podem aumentar a pseudo-

hipertrofia que já ocorre em alguns grupos musculares desses pacientes, de maneira que 

uma quantidade ainda de maior de fibras musculares poderá ser substituída por tecido 

adiposo (GOMES et al.,2011).  

Os membros superiores, quando exercitados, possibilitam ao paciente o 

adiamento da incapacidade da parte superior da do corpo, possibilitando que a 

deambulação ocorra por mais tempo visto que para a criança, levantar-se, requer auxilio 

dos braços (ALEMDAROĞLU et al., 2015). A DMD é perceptível desde a infância 

quando a criança apresenta uma dificuldade anormal no ato de erguer-se e deambular 

em consequência da diminuição da força nos membros inferiores e hiperlordose lombar 

(CAROMANO et. al.,1999). Com o passar dos anos é nítida a diminuição da amplitude 

de movimento e extensibilidade muscular em virtude da fibrose e atrofia por ausência 

de movimentos (BUSHBY et. al., 2010). Enquanto a criança consegue deambular são 

recomendadas caminhadas diárias com auxilio de exercícios respiratórios, de maneira 

que o treino diário adia distúrbrios respiratórios frequentes nessa população (FONSECA 

et. al, 2007). 

A força muscular dos extensores do quadril menor que o grau 3 na escala de 

força, bem como e força dos flexores do tornozelo abaixo de 4, representam indícios 
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sobre a proximidade da incapacidade de deambular (MARTINI et. al.,2014). Outros 

elementos da marcha como a velocidade, cadência, tamanho e largura dos passos  

prevêem a perda da deambulação e indicam o uso de órteses (ARAÚJO et. al.,2014). 

Com a diminuição da força dos músculos extensores do quadril, quadríceps, 

dorsiflexores e flexores plantares favorecem movimentos compensatórios do quadril 

(elevação, rotação interna e abdução) e da coluna lombar (hiperlordose anterior), de 

maneira que a marcha fica mais difícil de ser realizada pelo paciente (MARTINIet. 

al.,2014).  Essas mudanças levam ao aumento da base de sustentação, a pelve é 

inclinada anteriormente, diminuindo o comprimento do passo e fazendo com que o 

menino caminhe nas pontas dos pés, realizando a marcha anserina (ARAÚJO et. 

al.,2014). Sugere-se que a fisioterapia incremente o tratamento principalmente com 

exercícios isométricos, já que uma quantidade vantajosa de força e tensão é produzida, o 

comprimento do músculo varia pouco e a probabilidade de rupturas de fibras é menor, 

exercícios que promovem o equilíbrio também são importantes (MONTEIRO e 

LANZILLOTTA et al.,2013). 

A água aquecida da hidroterapia representa outro recurso terapêutico de baixa 

intensidade para os pacientes com DMD, sendo que o tratamento alivia a dor e melhora 

a funcionalidade visto que as facilitações dos movimentos corporais também são 

capazes de favorecer o equilíbrio e a adequada respiração (MONTEIRO e 

LANZILLOTTA et al.,2013). Durante a terapia os meninos interagem com outras 

crianças, podem brincar e realizar atividades em grupo, melhorando o convívio social e 

a qualidade de vida do paciente (CAROMANO et. al.,1998). 

Estima-se que na adolescencia o paciente não é mais capaz de deambular em 

razão da força muscular diminuída combinada com contraturas e deformidades graves, 

levando a necessidade da cadeira de rodas para se locomover (FREITAS et al., 2013). A 

cadeira de rodas pode diminuir a execução de atividades diárias, restringindo 

movimentos e convivio social, prejudicando o emocional do paciente (OKAMA et 

al.,2010). O uso da cadeira de rodas está associado também ao ganho de peso, 

osteopenia, rigidez das articulações, deformidade no tornozelo e pé (HSU e 

QUINLIVAN, 2013). Além disso, a escoliose progressiva manifesta-se geralmente 

quando a doença evolui e o paciente torna-se dependente da cadeira de rodas. Os 

músculos paravertebrais tornam-se enfraquecidos, o que gera dor e piora da qualidade 
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de vida (GOMES et al.,2011). O tratamento fisioterapêutico associado ao 

posicionamento correto do paciente na cadeira de rodas, pode adiar o surgimento da 

escoliose (HSU e QUINLIVAN, 2013). 

O declínio da função pulmonar está relacionado com a escoliose eo 

enfraquecimento dos músculos que atuam na respiração, como o diafragma, intercostais 

e abdomnais (NASCIMENTO et. al., 2015). Sabe-se que quanto maior o grau da 

escoliose, maior a deformidade da coluna vertebral e consequentemente maior será o 

prejuízo da capacidade pulmonar, complacência pulmonar, mecânica muscular e 

mobilidade pulmonar, restrigindo os volumes e capacidades pulmonares (RODINI et. 

al., 2012). A insuficiência ou infecção respiratória é a maior causa de morte em 

pacientes com DMD. Há uma relação entre a idade do paciente ao se tornar cadeirante e 

a gravidade do diagnóstico, de maneira que quanto mais precoce a dependência com a 

cadeira de rodas, mais grave é o diagnóstico e consequentemente menor o tempo de 

vida (CAROMANO et. al.,1998). O enfraquecimento dos músculos respiratórios 

ocasiona apneia obstrutiva durante o sono, hipoventilação, ineficacia da tosse e 

infecções respiratórias, sendo que todas essas complicações são progressivas e, em 

conjunto, geram insuficiência respiratória grave (MANZUR et. al.,  2008). 

Durante a doença, são usados aparelhos que ajudam a melhorar a ventilação 

pulmonar, sendo o BIPAP o mais recomendado, já que promove suporte ventilatório, 

diminui o trabalho dos músculos respiratórios e reduz as apneias obstrutivas durante o 

sono, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar do usuário (FREZZA et. al., 2005). 

Além disso, o suporte ventilatório visa prevenir e diminuir possíveis as outras 

complicações respiratórias que ocorrem ao longo do enfraquecimento da musculatura 

(BUSHBY et. al., 2010).  

A fisioterapia exerce função importante com o treino da musculatura 

respiratória, proporcionando mais autonomia ao paciente com ganho da força muscular 

respiratória que mantém as capacidades pulmonares e reduz a fadiga percebida pelo 

paciente (MELO et.al, 2011). A intervenção fisioterapeutica baseia-se em alguns 

exames para guiar o tratamento, como a espirometria que mede o ar que entra e sai do 

pulmão; e a manovacuometria mede por meio insipirações e expirações máximas 

(Pimáx e Pemáx) a força dos músculos respiratórios (LOMAURO et.al,  2015).O treino 

da musculatura respiratória (TMR) tem vários objetivos, dentre eles o de melhorara 
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ventilação pulmonar, coordenação dos músculos respiratórios, diminuição do trabalho 

respiratório e aumentoda efetividade da tosse (NASCIMENTO et. al., 2015). O 

Thereshold é um dispositivo de carga linear pressórica que é usado para o TMR com 

base nos valores manovacuometria, recomenda-se cargas baixas (30% da Pimáx) para 

os pacientes com DMD (LOMAURO et.al,  2015). 

 Além desses recursos, tem-se também a higiene brônquica, a qual pode ser 

realizada manual ou por mecanicamente, a última só é feita em pacientes com grande 

perda de força muscular e consequentemente com tosse ineficaz, através de um 

equipamento que produz tosse por pressão positiva alta (WAGNER et.al.,2006). 

Existem outras técnicas de higiene brônquica que podem ser aplicadas: máxima 

capacidade de insuflação, respiração glossofaríngea, insuflação com máscara e AMBU, 

insuflação pulmonar com aparelhos de suporte pressórico não invasivo; e insuflação 

pulmonar com ventilador mecânico convencional (PASCHOAL etal.,2007).Tanto as 

técnicas mecânicas quanto as técnicas manuais são essenciais para evitar crises de 

insuficiência respiratória, diminuindo o risco da hospitalização e da traqueostomia 

(MARQUES et al.,2014).  

 

2.0 HIPÓTESE 

 A hipótese do presente estudo é que o músculo esquelético do animal MDX, 

devido ao intenso processo inflamatório já característico, sofra fibrose e que, esse 

processo, tenha relação com a imunoexpressão das MMPs -2 e -9. 

3.0 OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi analisar o tecido conjuntivo do músculo esquelético 

do animal mdx e a relação do mesmo com a imunoexpressão Das MMPs -2 e -9. 

Objetivos Específicos 

Analisar, no músculo bíceps braquial de animais mdx: 

 O tecido conjuntivo associado; 

 O colágeno tipo I e tipo III; 

 A imunoexpressão das metaloproteínases 2 e 9 
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4.0 MATERIAS E MÉTODOS 

4.1 Formação dos grupos experimentais 

Após aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal de São Paulo (CEUA-UNIFESP 8165240614), foram utilizados 10 

camundongos C57BL10 (n=05) e C57BL10-DMD/mdx (n=05), machos, com dezesseis 

semanas de vida. Os animais foram mantidos na Sala de Guarda de Camundongos do 

Departamento de Biociências da UNIFESP Baixada Santista, com temperatura 

controlada a 22◦C e ciclo claro-escuro a cada 12 horas. 

Os animais foram distribuídos em dois grupos, conforme segue abaixo:  

Grupo C – Animais Controle  

Grupo DMD – Animais com distrofia muscular de Duchenne 

4.2 Eutanásia e obtenção do tecido 

Os animais dos diferentes grupos sofreram eutanásia com dose excessiva de 

anestésico Ketamina (50 mg/ml) e Xilazina (10 mg/ml), via intra-peritoneal. Em 

seguida, foi realizada a dissecção do músculo bíceps braquial a ser analisado.  

Os espécimes coletados foram imediatamente fixados em solução de formalina 

10% tamponada com fosfato durante 24h para as análises histológicas. 

4.3 Procedimentos histológicos para a análise histopatológica 

Após a fixação, o material foi lavado em água corrente por mais 24h e 

submetido à bateria crescente de alcoóis, xilol e finalmente emblocados em Paraplast®. 

Foram obtidos cortes de 4µm em micrótomo, os quais foram submetidos à coloração 

rotineira com HE - Hematoxilina-Eosina (TOLOSA et al. 2003) para a avaliação da 

morfologia do tecido muscular.  

Para a análise do tecido conjuntivo, os cortes foram corados pelo método Picro-

sírius (JUNQUEIRA, BIGNOLAS e BRENTANI, 1979) e avaliados através de 

fotomicrografias. 

4.4 Análise imunohistoquímica das metaloproteínases 2 e 9 (MMP-2 e 

MMP-9) 
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As seções transversais do músculo bíceps braquial foram submetidos também à 

técnica imunoistoquímica para análise das as MMPs -2 e -9. Foi realizado 

primeiramente o bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 0,3%, 

bloqueio de proteínas com leite desnatado 0,3% diluído em PBS e incubação overnight 

com o anticorpo primário titulado em PBS-BSA 0,1%, de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1: Titulação dos anticorpos primários a serem estudados 

Anticorpo Titulação Especificações 

MMP-2 (8B4), Santa Cruz 

Biotechnology-13595 
1/100 Santa Cruz Biotechnology, Europa 

MMP-9 (2C3), Santa Cruz 

Biotechnology-21733 
1/100 Santa Cruz Biotechnology, Europa 

 

Após a lavagem foi realizada a incubação com o anticorpo secundário 

biotinilado, em seguida a incubação com streptoavidina peroxidase e a revelação com 

cromógeno DAB do kit Starr trek Universal HRP Detection (Biocare Medical, EUA). E 

contra coloração com hematoxilina de Harris. 

4.5 Análise morfométrica 

Além da análise histopatológica dos tecidos, foi possível analisar também os 

mesmos tecidos de forma quantitativa (MANDARIM-DE-LACERDA, 1995) e aplicar 

métodos estatísticos de comparação de amostras. 

Dessa forma, foi investigada a densidade de células das secções transversas 

(número de fibras musculares/mm2). 

Para a realização de tais procedimentos, a imagem dos cortes foi projetada no 

monitor do equipamento de imagem computadorizada Axio Vision instalado junto ao 

microscópio invertido Axio Observer.D1 Zeiss®1. 

4.6 Análise Estatística 

                                                           
1 Pertencente ao Departamento de Biociências da UNIFESP Baixada Santista, obtido com recursos 

FINEP/CT-Infra. 



24 
 

O método estatístico empregado para a comparação entre os grupos sobre a 

densidade das fibras musculares foi o teste t de Student. Para todas as análises foi 

adotado nível de significância p≤0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 RESULTADOS 

5.1 Análise histopatológica 

A análise histopatológica feita através de hematoxilina-eosina e mostrada na 

Figura 1, mostrou que as fibras musculares do grupo C apresentaram morfologia 

homogênea e núcleos periféricos. Já no grupo DMD pôde-se observar grande variedade 
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morfológica das células, núcleos centralizados, fibras em degeneração e a presença de 

infiltrado inflamatório. 

 

Figura 1. Músculo bíceps braquial de camundongos controle (C) e de camundongos 

DMD. Observe em C que os animais controle apresentam fibras com espaçamento 

equidistante, com tamanho homogêneo e núcleos periféricos. Em DMD-a, as células 

apresentam núcleos centralizados e diferentes tamanhos. Ainda na mesma 

fotomicrografia, as setas pequenas mostram fibras musculares sendo invadidas por 

macrófagos. Em DMD-b as setas escuras mostram fibras musculares em processo de 

degeneração em meio ao intenso infiltrado inflamatório (estrela branca). As setas 

brancas apontam fibras musculares com morfologia alterada. Em DMD-c as pontas de 

setas mostram células arredondadas e com núcleo centralizado em meio a intenso 

infiltrado inflamatório (estrela escura). Coloração: Hematoxilina e Eosina. 

5.2 Análise do tecido conjuntivo 
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A Figura 2 ilustra que os animais controle apresentaram padrão normal de 

apresentação dos envoltórios de tecido conjuntivo (endomísio e perimísio). Já os 

animais DMD apresentaram grandes espaçamentos intercelulares preenchidos por tecido 

conjuntivo. 

 

Figura 2. Músculo bíceps braquial de camundongos controle (C) e de camundongos mdx. Em 

C, os animais controle apresentaram fibras com espaçamento eqüidistante e envoltórios 

musculares (endomísio e perimísio) com características de fibras musculares normais. Já em 

DMD-a e DMD-b, pode-se observar espaçamento diferenciado entre as fibras musculares e 

intenso processo de fibrose, representado em vermelho (estrelas). Coloração: Picro-sírius. 

5.3 Análise imunoistoquímica (MMP-2 e MMP-9) 

A análise para a MMP-2 (Figura 3) revelou que os animais DMD apresentaram 

intensa imunoexpressão nas regiões de espessamento do tecido conjuntivo e nas regiões 

de intenso infiltrado inflamatório. 
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Figura 3. Músculo bíceps braquial de camundongos controle (C) e de camundongos 

mdx. Em DMD-a as setas representam a intensa imunoexpressão da MMP-2 no tecido 

conjuntivo espessado dos animais mdx quando comparados aos seus controles. Em 

DMD-b, nota-se imunoexpressão para MMP-2 na região de intenso infiltrado 

inflamatório (setas brancas). Já em DMD-c, a seta escura aponta a cápsula de um fuso 

neuromuscular com intensa marcação imunoistoquímica. Reação imunoistoquímica para 

MMP-2. 

A Figura 4 apresenta a reação imunoistoquímica para MMP-9. Da mesma forma 

que a MMP-2, a forte imunoexpressão ocorreu nas regiões de espessamento do tecido 

conjuntivo e de infiltrado inflamatório. 
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Figura 4. Músculo bíceps braquial de camundongos controle (C) e de camundongos 

mdx. Em DMD-a as setas representam a intensa imunoexpressão da MMP-9 no tecido 

conjuntivo frouxo entre os fascículos musculares dos animais mdx, o que não ocorre no 

respectivo controle. Na fotomicrografia para DMD-b nota-se um verdadeiro “cordão” 

de tecido conjuntivo com intensa marcação. Já em DMD-c, observa-se a 

imunoexpressão para MMP-9 na região de intenso infiltrado inflamatório (seta escura). 

Reação imunoistoquímica para MMP-9. 

5.4 Análise morfométrica: densidade das fibras musculares 

A análise da densidade das fibras musculares (número de fibras/mm2) mostrou 

não haver diferença estatística entre as médias dos grupos C e DMD. Foi possível 

observar que enquanto a variação da área das fibras do grupo C foi de no mínimo 

906,67 e no máximo 1102,22 fibras por mm2, para o grupo DMD o mínimo foi de 

586,67 e o máximo de 1493,33 fibras por mm2. 
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Figura 5. Gráfico da média + desvio padrão da densidade celular dos animais Controle 

e DMD. 
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6.0 DISCUSSÃO 

 A inflamação e o acúmulo desregulado de colágeno (fibrose) no tecido muscular 

são alterações características da DMD. O presente estudo teve como objetivo analisar 

a histopatologia, o tecido conjuntivo e a densidade celular do músculo esquelético do 

animal mdx a fim de relacionar esses parâmetros com a imunoexpressão das MMP-2 e 

MMP-9. Os principais resultados revelaram presença de infiltrado inflamatório e 

espessamento do tecido conjuntivo relacionados ao aumento da imunoexpressão das 

MMPs -2 e -9. 

 Segundo Kharraz et al. (2014) o espessamento do tecido conjuntivo faz com que 

a funcionalidade dos músculos diminua cada vez mais com o passar do tempo. Para 

que aja melhora do tratamento e da qualidade de vida dos portadores DMD é 

importante que a fisiopatologia doença seja mais bem conhecida. Para isso, a relação 

de duas enzimas proteolíticas, as MMPs -2 e -9, com os tecidos dos animais com a 

doença foi estudada. 

 Quando a morfologia foi observada, encontrou-se nos animais distróficos fibras 

musculares de diferentes tamanhos e em processo de degeneração e fibrose, também 

existiam células arredondadas e com arranjo multinuclear em meio a intenso infiltrado 

inflamatório com um espaçamento entre as fibras. Tais achados também foram 

encontrados em estudos realizados por Werneck et al. (1992) que utilizou seres 

humanos para sua pesquisa e De Oliveira et al. (2012) que fez uso do mesmo modelo 

animal MDX.  

 Um estudo comparou a produção de força dos musculos Sóleo e Extensor 

Digital Longo entre dois grupos de animais, os camundongos idosos e com mdx, devido 

a fibrose e a infiltração de gordura houve perda de força muscular e um tempo de 

contração maior nos animais que possuiam a falta da proteína distrofina (JANSEN et. 

al., 2010). 

 Em humanos, Caromano (1999) relaciona a fraqueza muscular e o encurtamento 

dos flexores e extensores do tornozelo com a marcha anserina realizada por crianças 

afetadas com DMD. Essa alteração na marcha afeta diretamente a qualidade de vida 

dessas crianças, ficará limitada a andar em terrenos planos e sem obstáculos, já que 

estes músculos são importantes para subir e descer escadas (MARTINI et. al.,2014). A 
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diminuição da força muscular em humanos foi observada também nos músculos que 

auxiliam na respiração e deglutição do paciente, a qual acarreta doenças respiratórias e 

cardíacas, como a pneumonia por broncoaspiração (FREZZA et. al., 2005) 

 Observou-se um maior processo de degeneração e fibrose em animais 

submetidos a exercícios com variáveis intensidades e frequências, quando o exercício 

foi realizado em esteiras por longa distância identificou-se um maior dano nas fibras 

musculares (MANNING e O'MALLEY, 2015). Existem diversos estudos que indagam 

quais são os exercícios e os parâmetros (intensidade, duração e frequência) que 

promovem menor lesão muscular nos animais MDX e pacientes com DMD 

(MARKERT et. al., 2012). 

 Por enquanto o único consenso na literatura é de que exercícios de baixa 

intensidade diminuem marcadores de estresse oxidativo, quando este é associado ao uso 

de corticosteroides há grande benefício para o paciente, já que está medicação previne 

lesões musculares (JANSEN et. al., 2010). Como dito na introdução, recomenda-se que 

o fisioterapeuta inclua no plano terapêutico do paciente com DMD, apenas exercícios 

utilizem a gravidade e o peso corporal com o objetivo de ganhar força e também de 

manter uma amplitude de movimento funcional. (MONTEIRO e LANZILLOTTA et 

al.,2013) 

 Sabe-se também que os exercícios excêntricos, provocam uma lesão nos 

componentes musculares seguida de uma tentativa falha de restaurar o tecido, levando 

há ciclos constantes de degeneração-regeneração e consequente fibrose, ao contrário 

do que ocorre nos exercícios do tipo concêntrico em que há um encurtamento 

muscular não favorecendo danos (HU X, 2015).  

 Após uma biópsia muscular de 25 pacientes com DMD, descobriu-se uma 

relação entre a fibrose do endomísio muscular com uma pequena capacidade motora e 

a idade da perda de deambulação (DESGUERRE et al.,2009). Desse modo é possível 

dizer quanto maior for a fibrose muscular, pior será a independência e qualidade de 

vida do paciente com DMD (OKAMA et al.,2010). 

 A análise da densidade de fibras musculares revelou não ter média 

estatisticamente diferente entre os grupos analisados. No entanto, tais resultados 

podem ter sido influenciados pela grande variabilidade das características 
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morfológicas dos animais do grupo DMD, os quais apresentaram grande 

heterogeneidade no tamanho celular e no espessamento do tecido conjuntivo, o que 

tornou os achados com grande desvio padrão para o grupo DMD em contraste com a 

homogeneidade do grupo controle. 

 No mesmo tecido animal foi feita a analise imunoistoquímica e foi constatado 

que havia uma intensa imunoexpressão de MMP-2 no tecido conjuntivo do músculo. 

Esse resultado reforça o que Fukushima et al. (2007) encontrou em sua pesquisa com 

o modelo animal canino, as MPP-2 também estava aumentadas nos animais 

distróficos, porém analisado através da técnica de zimografia, a qual não permite 

revelar a localização do marcador no tecido. Em nosso estudo vimos que essa 

marcação esteve presente principalmente do endomísio celular.  

 Como já se sabe no tecido onde não há a proteína distrofina, há ciclo constante 

de degeneração-regeneração dos componentes da matriz extracelular, ocorrendo uma 

substituição de fibras musculares por fibras colágenas e consequente fibrose, 

diminuindo da funcionalidade muscular do portador da doença, nesses tecidos a MMP-

2 encontra-se aumentada o que leva a crer que quanto mais MMP nesse tecido, maior 

será a degradação das matrizes extracelulares (SERRANO e MUÑOZ-CÁNOVES, 

2010). 

 Um achado na pesquisa foi a expressão de MMP-9 no tecido conjuntivo frouxo 

entre as fibras musculares dos animais MDX, tecido este com intenso infiltrado 

inflamatório, enquanto nos animais controle onde não existem essas modificações, a 

imunoexpressão não foi encontrada, o que significa que a MMP-9 também está 

associada com a fibrose e regeneração do tecido muscular.  

 Dois pesquisadores encontraram resultados parecidos com este, Li et al. (2009) 

em seu estudo com animais MDX observou que quando o nível da MMP-9 está 

normal o tecido muscular continua integro e, ao contrário, quando em excesso, o 

tecido é prejudicado com a fibrose e inflamação. Kherif et al. (1998) também 

encontrou que a MMP-9 é ativada no tecido inflamatório e que o mesmo ativo as 

células satélites, essas que são progenitoras das fibras musculares, já a ativação de 

MMP-2 acontece em locais de regeneração das miofibras. Além de intensa marcação 
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pela MMP-9, no tecido dos animais DMD observadas inúmeras fibras em processo de 

regeneração, ou seja, com núcleos centralizados.  

 A ausência de distrofina na DMD afeta o sarcolema e leva a um aumento do 

influxo de cálcio e consequente inflamação e necrose do tecido muscular, ocorrendo 

uma produção de citocinas pró-inflamatória, que por sua vez ativa as MMP que 

quebram os componentes da matriz extracelular, prejudicando ainda mais o sarcolema, 

a necrose da fibra, e fibrose nos músculos distróficos.  

 Cruz-Guzmán et al. (2015) em sua pesquisa identificou aumento no nível sérico 

de citocinas pró-inflamatórias em pacientes com DMD com melhor função muscular, 

essas mesmas citocinas estavam diminuídas em pacientes com pior função muscular, 

portanto, a funcionalidade desses pacientes está negativamente associada com a 

inflamação muscular. 

 Conhecer o estado inflamatório muscular e consequentemente o grau de dano 

muscular é importante para guiar a terapia farmacologia e não-farmacológica de 

pacientes com DMD (KONIECZNY, SWIDERSKI e CHAMBERLAIN, 2013). Para a 

fisioterapia esse é um aspecto muito importante, visto que com esse conhecimento o 

plano terapêutico do paciente poderá ser ainda mais individualizado de acordo com as 

características da fase da doença, promovendo uma melhor qualidade de vida 

(FREZZA et. al., 2005). 

 Para diminuir a inflamação muscular em pacientes com DMD, utiliza-se com 

corticosteroides que reduzem a atividade dos miofibroblastos e suprimem a produção 

de colágeno, a literatura apresenta diversas efeitos secundários desse medicamento, 

por esta razão ele dever ser utilizado com cautela (KLINGLER,2012). Parreira 2010 

mostra em seu trabalho que os pacientes que utilizaram esse medicamento tiveram 

uma perda de força e função muscular mais lenta. 

 Uma vez que as MMPs estão relacionadas ao processo inflamatório e fibrose, 

Zimowska et al. (2012) realizaram um estudo no qual foram usados inibidores de 

MMPs -2 e -9 em tecido em fase de regeneração de ratos Wistar. Encontraram, no 

tecido tratado com o inibidor, uma melhora na regeneração muscular e diminuição da 

fibrose do que os observados nos músculos em regeneração não tratados. Estudos com 

inibidores do processo inflamatório e até mesmo das MMPs, poderiam também ter 
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efeitos positivos na DMD.  Hindi et al. (2013), utilizando modelo experimental mdx, 

mostrou em sua pesquisa que quando há inibição de MMP-9 há uma melhor ativação 

das células satélite do músculo e com isso uma melhora na regeneração tecidual.  

 Anaya-Segura et al. (2015) propõe estudos sobre capacidade MMP-9 como um 

biomarcador específico para a DMD ao invés de somente que a creatinaquinase (CK), 

pois ela também está aumentada em outras distrofias.  Em seu estudo, Nadarajah et al. 

(2011) correlaciona um alto nível sérico de MMP-9 com o aumento do tempo da 

criança de realizar a manobra de Gowers, assim quanto maior o nível sérico, maior a 

dificuldade e pior o quadro clinico.  

 Dessa maneira, sugere-se que a partir da relação obtida no presente estudo das 

alterações histopatológicas e do tecido conjuntivo com as MMPs 2 e 9, tanto as 

mensurações dessas MMPs quanto o controle das mesmas podem estar relacionados à 

terapia e melhora da qualidade de vida na DMD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.07.0 CONCLUSÃO 
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 A análise histopatológica revelou alterações morfológicas importantes além de 

intenso processo inflamatório no músculo de animais DMD. Encontramos ainda um 

aumento de tecido conjuntivo nos tecidos dos animais com distrofia, como possível 

consequência dos constantes ciclos de degeneração-regeneração que as células 

musculares sofrem. 

 Em regiões com fibrose e inflamação foi constatado a intensa imunoexpressão 

das metallproteinases 2 e 9, essas regiões foram encontradas apenas em animais MDX, 

comprovando a hipótese de que essas MMPs estão ligadas  a degeneração do tecido 

muscular. São necessários estudos que investiguem se a inibição destas MMPs pode 

acarretar regeneração com menor quantidade de fibrose associada, o que representaria 

menores consequências indesejáveis ao portador de DMD. 
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