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Introdução Geral 

 “Paraplégie hypertrophique de l’enfance de cause cérébrale” 

(DUCHENNE, 1861). Foi assim que em 1861, na segunda edição de seu 

famoso livro de aplicação da eletricidade na medicina, que o médico Duchenne, 

da cidade de Bolonha na França, descreveu seu primeiro caso de distrofia 

muscular. Devido ao prejuízo intelectual da criança, ele sugeriu que a condição 

devia ter uma origem cerebral. Em 1868, contudo, em uma série de registros 

de casos, ele apontou a musculatura esquelética como o tecido originário da 

doença (DUCHENNE, 1868). 

 Apesar de não ter nenhuma ligação formal com nenhum hospital de 

Paris, Duchenne dedicou os últimos anos de sua vida visitando vários hospitais 

da região para aplicar eletroestimulação na musculatura de pacientes com 

diferentes doenças neurológicas. Além de ser o pai da aplicação da eletricidade 

na medicina, tanto no diagnóstico como na terapia, Duchenne foi o inventor da 

agulha para biópsia muscular (DUBOWITZ, 1975). 

 Em Londres, outro médico teve grande contribuição nas descrições 

iniciais da distrofia muscular. Em 1852, dez anos antes de Duchenne, Meryon 

descreveu em detalhes uma família na qual quatro meninos foram afetados 

com a condição. Ele apontou a visível alteração no interior da musculatura 

esquelética e na necropsia de um dos casos também notou que o sistema 

nervoso central parecia normal - então ele sugeriu que era uma doença de 

origem muscular. Por fim, segue uma de suas descrições de um dos meninos: 

“Em maio de 1847, quando tinha aproximadamente nove anos de idade, ele 

caminhou da rua Bruton até a ponte Westminster, mas em novembro de 1848 
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ele não conseguia caminhar nem ficar de pé, e em 1850 seus braços perdiam 

força rapidamente” (MERYON, 1852). 

 Além desses relatos do século XIX, há registros que sugerem a 

presença da distrofia muscular em sociedades bem mais antigas. Um exemplo 

é um desenho no templo egípcio da rainha Hatshepsut, que reinou entre 1500 

e 1480 a.C. Os egípcios fizeram uma expedição para Punt e o desenho mostra 

a rainha de Punt e seus familiares dando-lhes as boas vindas - o que chama a 

atenção é que a rainha e sua filha apresentam anormalidades na musculatura 

das pernas, na postura e na aparência facial (DUBOWITZ, 1975). 

Atualmente o conceito de distrofia muscular engloba mais de 30 

diferentes doenças genéticas causadas por mutações em diferentes genes, 

resultando geralmente em degeneração muscular, prejuízos locomotores e, na 

maioria dos casos, morte precoce (DALKILIC & KUNKEL, 2003; DAVIES & 

NOWAK, 2006). 

A distrofia muscular mais comum é a de Duchenne, uma doença de 

herança recessiva ligada ao cromossomo X que afeta um em 3500 meninos, 

cuja progressão culmina com a necessidade de cadeira de rodas e morte na 

segunda década de vida. Essa distrofia é gerada pela completa ausência da 

proteína distrofina ou, raramente, pela presença da proteína truncada, ou seja, 

não funcional (MOZZETTA et al., 2009).  

Já a distrofia muscular de Becker, que também é causada por mutações 

no gene da distrofina, geralmente apresenta quadro clínico mais leve do que a 

de Duchenne devido ao fato das mutações ocorrerem em fase, mantendo o 

quadro de leitura do RNA mensageiro e, portanto, gerando uma proteína de 

tamanho diminuído, mas parcialmente funcional. Além disso, é conhecido que 



11 
 

deleções nas regiões de ligações da distrofina com as proteínas com as quais 

ele interage (actina e complexo de glicoproteínas) resultam em quadro mais 

grave do que deleções na região central do gene (DAVIES & NOWAK, 2006). 

 No indivíduo saudável essa proteína encontra-se na membrana 

plasmática das fibras musculares, onde interage com uma série de outras 

proteínas, dentre elas as distroglicanas, as sarcoglicanas, a laminina, a 

disferlina e a caveolina-3. A principal função desse complexo protéico é 

transmitir mecanicamente a tensão gerada pelas proteínas contráteis no interior 

da célula muscular para a matriz extracelular, permitindo, em última instância, 

que na musculatura esquelética apendicular essa tensão seja transmitida à 

estrutura óssea e, finalmente, haja o movimento do segmento corporal 

(MOZZETTA et al., 2009) 

 Qualquer prejuízo na função dessas proteínas aumenta 

consideravelmente a vulnerabilidade de lesão da membrana plasmática das 

fibras musculares, fenômeno que é acompanhado por uma série de eventos 

maléficos ao tecido, como influxo de cálcio para o meio intracelular, infiltração 

de macrófagos, degradação protéica, disfunção mitocondrial, aumento de 

espécies reativas de oxigênio e de fatores inflamatórios, além de necrose 

(WALLACE & MCNALLY, 2008). Em resposta a essa degeneração muscular, 

uma série de processos regenerativos, inclusive com a ativação das células 

satélites musculares, são organizados com o propósito de contrabalancear o 

dano. No entanto, com a progressão da doença, essa capacidade de 

regeneração diminui substancialmente e, nesse momento, as manifestações 

clínicas da doença são exacerbadas - o tecido muscular é progressivamente 

substituído por tecido conjuntivo fibroso e gordura. Como o diafragma e o 
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coração também são afetados, a parada cádio-respiratória é uma causa de 

morte comum (SHI & GARRY, 2006). 

 Com o objetivo de se estudar as distrofias musculares, diferentes 

modelos experimentais animais têm sido utilizados. Dentre os mais conhecidos 

estão os cães da raça Golden Retriever, que apresentam deficiência na 

expressão de distrofina (VAN DEUTEKOM & VAN OMMEN, 2003) e alguns 

modelos em camundongos: os mdx também apresentam deficiência na 

distrofina, os sjl na disferlina e os dy e dy2J na laminina. Diferentemente dos 

camundongos dy e dy2J (MEIER & SOUTHARD, 1970; SUNADA et al., 1995), 

os mdx e sjl (BULFIELD et al., 1984; BITTNER et al., 1999) não apresentam 

fraqueza muscular grave. É interessante salientar que os camundongos mdx 

apresentam a mesma deficiência de distrofina que os pacientes com a doença 

de Duchenne, no entanto não apresentam tanto fraqueza muscular como em 

humanos - especula-se que isso possa ocorrer devido à maior capacidade 

regenerativa da musculatura murina e/ou ao fato da proteína utrofina substituir 

a distrofina nessa espécie animal (BULFIELD et al., 1984). Apesar destes 

estudos em relação aos diferentes modelos de distrofia muscular, não há 

comparação entre eles em relação a diferentes variáveis e estes 

conhecimentos são importantes na escolha do modelo experimental mais 

adequado para cada experimento. 

 Em relação à terapêutica das distrofias, várias estratégias têm sido 

estudadas ao longo do tempo, porém nenhuma é realizada com considerável 

sucesso na clínica (NOWAK & DAVIES, 2004).  Como foi supracitado, uma das 

primeiras tentativas foi a eletroestimulação realizada por Duchenne 

(DUBOWITZ, 1975).  
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 Os extraordinários e recentes avanços nas áreas de genética e biologia 

molecular, que têm como grandes marcos a descoberta da estrutura molecular 

do DNA por Watson e Crick em 1953 (WATSON & CRICK, 1953) e o completo 

sequenciamento do DNA humano em 2003 (VENTER, 2003), resultaram nos 

estudos relacionados às distrofias musculares em uma série de pesquisas 

utilizando a terapia gênica e a terapia celular como abordagens direcionadas 

ao tratamento dessas doenças. 

 Trabalhos que utilizaram a terapia gênica em modelos de distrofia 

muscular apresentaram uma série de resultados promissores. No entanto, essa 

abordagem terapêutica ainda apresenta uma série de desafios aos 

pesquisadores, como a inserção do gene completo da distrofina - o maior do 

genoma humano - em vetores, a passagem do vetor pela matriz extracelular, o 

potencial efeito danoso ao organismo de estruturas virais utilizadas como 

vetores, reações do sistema imunológico e o controle do tempo e do nível de 

ação do constructo artificial no organismo (KAPSA et al., 2003). 

 Em relação às células-tronco, elas podem ser divididas em embrionárias 

e adultas. Apesar das células-tronco embrionárias apresentarem a vantagem 

de seres capazes de teoricamente se diferenciarem em todos os 216 tipos 

tissulares do organismo, por questões éticas sua utilização em pesquisas 

científicas é dificultada ou até mesmo proibida legalmente em uma série de 

países (KASTENBERG & ODORICO, 2008). 

 Partindo dos pressupostos supracitados e da necessidade de 

investigações científicas que em reduzido intervalo de tempo possam resultar 

em aplicações clínicas, a utilização de células-tronco adultas estromais 

apresenta-se como uma estratégia atraente. Essas células são dotadas de 
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certas características que as tornam candidatas ideais para os protocolos da 

medicina regenerativa, tais como facilidade de isolamento e cultivo; potencial 

de renovação e diferenciação em vários tipos de tecidos, como osso, 

cartilagem, tecido adiposo, tendão e músculo; e efeitos tróficos mediados pela 

produção de fatores de crescimento e citocinas (KASSEM et al., 2004; LE 

BLANC & PITTENGER, 2005; CAPLAN & DENNIS, 2006).  

No ser humano, a medula óssea é a sua mais tradicional fonte (DEASY 

et al., 2004). Entretanto, as células-tronco estromais também já foram isoladas 

de outros órgãos e tecidos, tais como o tecido adiposo (ZUK et al., 2001; 

VIEIRA et al., 2008), o endotélio e o sub-endotélio da veia umbilical (COVAS et 

al., 2003), o sangue de cordão umbilical e placentário (LEE et al., 2004; YU et 

al., 2004), a vilosidade coriônica da placenta (IGURA et al., 2004), a polpa 

dentária (SEO et al., 2004), o cordão umbilical (SECCO et al., 2008), a 

musculatura esquelética (MCLOON et al., 2007), a tuba uterina (JAZEDJE et 

al., 2009)  e o tecido cerebral (FERNANDES et al., 2007). 

 Em relação à via de administração das células-tronco, como partimos do 

pressuposto que a distrofia muscular gera seus efeitos deletérios em uma série 

de músculos, a aplicação pelo leito venoso aparece como uma alternativa 

atraente, além de ser pouco invasiva. A efetividade desse procedimento 

também tem sido comprovada no tratamento das distrofias musculares (VIEIRA 

et al., 2008).  

Nos últimos anos as células-tronco estromais têm despertado grande 

interesse devido ao seu possível potencial de envolvimento no processo de 

reparo tissular. Entretanto, suas funções não estão restritas à reposição celular. 

As citocinas e fatores de crescimento liberados por elas apresentam efeitos 
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tróficos, tais como modulação do sistema imune, inibição da fibrose e da 

apoptose, aumento da angiogênese, estímulo para divisão celular e 

diferenciação, que são importantes no reparo tissular (CAPLAN & DENNIS, 

2006). Recentemente foram demonstrados efeitos pró-angiogênicos e anti-

apoptóticos das células-tronco estromais derivadas do tecido adiposo em 

miócitos sujeitos a condições de hipóxia. Estes efeitos eram mediados pela 

produção e secreção de quantidades significantes de IGF-1 e VEGF por essas 

células (SADAT et al., 2007).  

 A terapia celular no momento é alvo de vários estudos, tem sido testada 

para inúmeras patologias e vários desafios têm sido apresentados aos 

pesquisadores. Dentre esses grandes desafios estão a incorporação dessas 

células nos tecidos alvos em quantidades suficientes para exercerem seu papel 

e a presença de um “ambiente” que favoreça as ações dessas células no tecido 

(CHOUMERIANOU et al., 2008). 

 Neste sentido, uma melhora no quadro nutricional pode ser crucial para 

os benefícios gerados pelas células-tronco, pois se elas sinalizarem para um 

estado regenerativo e anabólico da musculatura esquelética é necessário que 

haja também energia e aminoácidos. Pacientes com distrofia muscular 

apresentam prejuízos nutricionais devido a uma série de fatores, como 

dificuldade para mastigar, arquitetura anormal da boca, prejuízo na condução 

do alimento da boca até o esôfago e refluxo gastro-esofágico - apesar de 

parecer simples, o ato de engolir, por exemplo, é um processo extremamente 

complexo que exige a participação coordenada de 31 pares de músculos 

estriados (PHILPOT et al., 1999). Segundo os autores desse artigo, 
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infelizmente essas alterações alimentares geralmente não são consideradas na 

prática clínica.  

Dentre várias abordagens terapêuticas utilizadas em um estudo, como 

aminoácidos, creatina, fatores de crescimento, inibidores de proteases, 

imunossupressores e antiinflamatórios, a associação dos aminoácidos alanina 

e glutamina foi a intervenção que, descritivamente, apresentou os maiores 

incrementos na força muscular de camundongos mdx (GRANCHELLI et al., 

2000). 

Dentre todos os aminoácidos, a glutamina é o mais abundante livre no 

corpo e corresponde a 60% dos aminoácidos livres na musculatura esquelética, 

além de ser o grande precursor da gliconeogênese, combustível para tecidos 

com alta taxa de renovação celular, regulador da síntese protéica e inibidor da 

degradação protéica muscular (HANKARD et al., 1999; JEPSON et al., 1988; 

HANKARD et al., 1998). Além disso, a glutamina é o aminoácido que apresenta 

mais estudos atestando seus efeitos benéficos em pacientes e modelo 

experimental de distrofia muscular (HANKARD et al., 1998; HANKARD et al., 

1999; MOK et al., 2006; MOK et al., 2008). 

Além da terapia celular e da intervenção nutricional, tanto estímulos 

físicos como farmacológicos também podem potencialmente ser interessantes 

no tratamento das distrofias musculares. É válido ressaltar que tais abordagens 

terapêuticas podem ser utilizadas isoladamente ou em combinação.   

 Apesar de vários trabalhos mostrarem que o treinamento físico aeróbico 

é benéfico na distrofia muscular (DUPONT-VERSTEEGDEN et al., 1994; 

CARTER et al., 1995; HAYES & WILLIAMS, 1996; HAYES & WILLIAMS, 1998; 

BOUCHENTOUF et al., 2006; CALL et al., 2008), outros apresentam resultados 
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contrários, alegando que o exercício físico pode gerar um estresse mecânico 

exacerbado na musculatura esquelética (GRANCHELLI et al., 2000; EAGLE, 

2002; CARTER et al., 2002). Sabendo que recentemente foram publicados 

estudos nos quais os autores mimetizaram o efeito do treinamento físico 

aeróbico com a utilização de drogas que estimulam as vias de sinalização 

intracelular AMPK e PPARδ em camundongos, as quais inclusive aumentam a 

expressão de utrofina - proteína que pode compensar a ausência de distrofia 

nos animais mdx (NARKAR et al., 2008; RICHTER et al., 2008) - é plausível 

testar essa abordagem terapêutica associada ao treinamento físico em modelo 

experimental de distrofia muscular. 

 

 Os estudos relacionados a esta tese objetivam contribuir para uma 

melhor compreensão a respeito dos processos celulares e moleculares 

envolvidos em modelo experimental de distrofina muscular e também tem uma 

interface com estratégias terapêuticas, na medida em que os resultados 

encontrados podem justificar novos estudos relacionados ao tratamento da 

síndrome. Além disso, essa investigação poderá fornecer subsídios para 

inúmeras outras condições que também apresentam comprometimento 

morfofuncional da musculatura esquelética, como câncer, AIDS, doenças 

cardíacas, situações de imobilização prolongada e microgravidade. 
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Resumo 

Distrofias musculares são doenças genéticas, até o momento sem cura, que 

resultam em disfunções funcionais, estruturais e moleculares na musculatura 

esquelética. Apesar de vários estudos utilizarem avaliações relacionadas a 

diferentes capacidades físicas (como força e resistência aeróbica) de diferentes 

modelos murinos de distrofia muscular com objetivo de testar diferentes 

abordagens terapêuticas para a doença, são escassos os estudos que 

compararam o padrão fenotípico destes animais. Portanto, o objetivo do 

presente estudo foi analisar a função muscular e a resistência aeróbica em três 

modelos murinos de distrofia muscular (MDX, dy e dy2J), além dos animais 

controle aos dois meses de idade. A função muscular foi avaliada pelos testes 

de deambulação, força de preensão e Rotarod; a resistência aeróbica por meio 

da análise do consumo de oxigênio em repouso em exercício físico máximo 

progressivo até a exaustão; a função cardíaca por meio de ecocardiograma; e 

a ingestão de ração e água, e excreção de fezes e urina por meio de gaiolas 

metabólicas. Em termos fenotípicos, os animais MDX constituem o modelo de 

distrofia muscular mais leve e os dy o mais grave. Conhecer as reais 

magnitudes das diferenças entre estes modelos é um parâmetro importante 

para a escolha da linhagem mais apropriada para cada objeto de estudo. 

 

Palavras-chave: Rotarod, grip meter, ecocardiograma, gaiola metabólica 
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Introdução 

Distrofias musculares são doenças genéticas causadas por mutações 

em diferentes genes, resultando geralmente em degeneração muscular, 

prejuízos locomotores e, na maioria dos casos, morte precoce (Dalkilic & 

Kunkel, 2003; Davies & Nowak, 2006). Como são doenças sem cura até o 

momento, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, estudos científicos 

são desenvolvidos em vários centros de pesquisa em todo o mundo utilizando 

diferentes modelos experimentais para testar os efeitos de diferentes 

abordagens terapêuticas em variáveis da aptidão física, como força muscular e 

resistência aeróbica. 

Apesar de diversos modelos experimentais serem conhecidos e 

utilizados em estudos relacionados às distrofias musculares, são escassos os 

estudos que analisaram simultaneamente as variáveis da aptidão física nestes 

modelos murinos e esta informação é fundamental para a escolha da linhagem 

mais adequada a cada estudo (Vainzof et al., 2008). 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi comparar a função 

muscular e a resistência aeróbica em três modelos murinos de distrofia 

muscular: MDX, nos quais a proteína distrofina está ausente; e dy2J e dy, nos 

quais há redução nos níveis da proteína laminina-α2.  

 

Métodos 

 Amostra. 21 animais C57/BL6J (controles), 32 MDX, 18 dy2J e 14 dy 

foram estudados aos dois meses de idade. O presente estudo foi conduzido de 

acordo com os princípios éticos em experimentação animal adotados pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (www.cobea.org.br) e aprovado 
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pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo (087/99). Até a idade dos experimentos os camundongos foram 

mantidos em um ciclo claro-escuro 12: 12 h em temperatura ambiente 

controlada (22ºC) com livre acesso à água e à ração (Nuvital Nutrientes S/A, 

Curitiba, PR, Brasil). 

 

Função muscular. No teste de deambulação as patas dianteiras dos 

animais foram colocadas em contato com tinta preta não tóxica e em seguida 

eles foram posicionados em uma caixa retangular de madeira (45 cm de 

comprimento, oito cm de largura e 20 cm de altura; sem teto e forrada com 

papel branco) para caminharem por três tentativas. Antes de terem as patas 

pintadas, os animais caminharam pela caixa três vezes para adaptação. 

Posteriormente, o comprimento das passadas foi medido (Kennel et al., 1996). 

No teste de força de preensão foi utilizado o Grip Strentgh System 

(modelo DFE-002) da San Diego Instruments (San Diego, Cal, USA) com a 

grade não inclinada. Foram realizadas três tentativas de preensão com as 

patas dianteiras sem que os valores fossem considerados. Cada tentativa 

consistiu em tensionar o animal pela cauda, de modo que as patas dianteiras 

passassem por todos os arames da grade e ele se desprendesse da mesma - 

as patas traseiras não tocaram a grade em nenhum momento. Na sequência 

foram realizadas tentativas válidas e os três maiores valores de tensão 

aplicados registrados em Newton (N) (Paas-Rozner et al., 2000; Anderson et 

al., 2004; Blanco et al., 2007). 

Por fim, no teste do Rotarod o aparelho utilizado foi o modelo 755 da 

IITC Life Science (Woodland Hills, CA, USA) programado para apresentar 
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velocidade inicial de 1rpm e velocidade final de 40rpm, alcançada 300 

segundos após o início do movimento - a aceleração foi constante durante todo 

o experimento. Foram realizadas três tentativas por animal, com intervalo de 10 

segundos entre elas, e o tempo até a queda de cada uma foi registrado 

(Serradj & Jamon, 2007; Turgeman et al., 2008; Li et al., 2008). 

 

Resistência aeróbica. Para avaliar a tolerância ao esforço físico aeróbico 

foi realizado um teste progressivo até a exaustão em esteira rolante. O teste 

teve velocidade inicial de 6m/min e incrementos de 3 m/min a cada 3 minutos 

até que o animal deixou de manter a velocidade de corrida. Foi considerado o 

tempo até a exaustão (Ferreira et al., 2007). 

Para medida do consumo de oxigênio em repouso utilizou-se uma caixa 

metabólica conectada a um analisador de gases capaz de fornecer a 

concentração de oxigênio no interior da mesma (Brooks e White, 1978). A essa 

câmara foi conectado um tubo na forma de “Y” de onde parte da amostra foi 

retirada por uma bomba (FANEM, MOD. CAL) e, outra parte, com menor fluxo, 

foi retirada pela bomba do analisador de gases (Sable Systems Subsampler 

Version 3, SS-3). A parte da frente da caixa possui uma abertura que permite a 

entrada de um fluxo de ar unidirecional sugado pelas bombas aspiradoras. Um 

programa específico foi utilizado (Expedata) para análise do VO2. A 

luminosidade ambiente foi reduzida, a temperatura mantida em 

aproximadamente 22ºC e a umidade do ar esteve em torno de 70%. O 

ambiente dentro da caixa acrílica era reestabilizado antes do início do teste do 

animal subsequente. 
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Para avaliar a medida do consumo pico de oxigênio (VO2pico), a caixa 

metabólica foi posicionada sobre uma esteira rolante, seguindo o protocolo de 

exercício físico progressivo descrito acima. 

 

Função cardíaca. O exame ecocardiográfico foi realizado com os 

animais anestesiados com halotano 1,0%, com fluxo 1 l/min de O2 misturado ao 

anestésico. Foi utilizado um ecocardiógrafo (Acuson Corporation, Sequoia 512 

- Mountain View, CA, EUA), com transdutor de 15 MHz. As imagens foram 

feitas com uma frequência de 14 MHz. A partir da visualização do ventrículo 

esquerdo (corte transversal) na altura dos músculos papilares, foi realizado o 

modo M e as medidas do diâmetro diastólico (DDVE) e sistólico (DSVE) do 

ventrículo esquerdo foram obtidas e utilizadas para o cálculo da fração de 

encurtamento (FS). A fórmula utilizada foi: FS = (DDVE - DSVE) / DDVE. A 

ecocardiografista (R. S.) estava cega para o genótipo dos animais. 

 

Gaiola metabólica. Os animais permaneceram por 24h em gaiolas 

metabólicas (Insight Pesquisa e Ensino, Brasil) para adaptação. Na sequência, 

permaneceram um dia em gaiolas comuns e 24h nas mesmas gaiolas 

metabólicas para medição da ingestão de ração e água, e da excreção de 

fezes e urina (Witte et al., 2010). 

 

Análise estatística. Os dados estão apresentados como média ± erro 

padrão da média. Como os dados apresentaram distribuição normal (teste de 

Shapiro-Wilk) e variâncias similares (teste de Levene), os dados foram 

analisados por meio de Análise de Variância (ANOVA) de um caminho 



24 
 

(Statistica, StatSoft, Inc., Tulsa, OK, EUA). Quando necessário, o pós-teste de 

Duncan foi utilizado. O nível de significância adotado foi 5%. 

 

Resultados 

Função muscular. Na Figura 1 podemos observar que em todos os 

testes de função muscular realizados, os animais dy foram os que 

apresentaram pior desempenho e os MDX as menores alterações em relação 

aos animais controle. No entanto, todos os modelos apresentaram fraqueza 

muscular em relação aos animais sem distrofia muscular.  
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Figura 1: Testes de função muscular em animais controles e três modelos de 

distrofia muscular. O número amostral encontra-se entre parêntesis. Nos testes 

representados nos painéis A e B os valores estão normalizados pelo 

comprimento dos animais. *: p≤0.05. 

 

 Resistência aeróbica. Na Figura 2 são demonstrados resultados 

semelhantes aos de função muscular no teste de resistência aeróbica máxima 

e no consumo máximo de oxigênio durante este exercício físico. No entanto, 

como foi mostrado no painel B, apenas os animais dy apresentaram consumo 

de oxigênio de repouso reduzido em relação aos animais controles.  
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Figura 2: Teste de resistência aeróbica (painel A), consumo de oxigênio em 

repouso (painel B) e consumo máximo de oxigênio durante corrida em esteira 

rolante (painel C) de animais controles e três modelos de distrofia muscular. O 

número amostral encontra-se entre parêntesis. *: p≤0.05. 

 

Função cardíaca. A Tabela 1 apresenta os dados de função do coração, 

os quais apresentam resultados inferiores em todos os três modelos de 

distrofia muscular, especialmente os dy e os dy2J, pois os animais MDX 

apresentaram prejuízo apenas na VTI. 

 

Tabela 1: Dados ecocardiográficos de animais controles e três modelos de 

distrofia muscular. FS: fração de encurtamento do ventrículo esquerdo; 

VMPicoE: velocidade pico da onda E; VTI: integral da velocidade do fluxo 

aórtico. O número amostral encontra-se entre parêntesis. *: p≤0.05 versus 

Controle; #: p≤0.05 versus MDX; $: p≤0.05 versus MDX e dy2J. 

 

  Controle MDX dy2J dy 

 (21) (16) (11) (12) 

          

     

FS (%) 24±6 27±5 19±7* 24±6 

     

VMPicoE (m/s) 0,79±0,2 0,75±0,15 0,65±0,21* 0,52±0,12*# 

     

VTI (cm/s) 2,17±0,4 1,7±0,47* 1,77±0,38* 1,41±0,37*$ 
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 Gaiola metabólica. Por fim, na Figura 3 está demonstrado que os 

modelos de distrofia muscular estudados apresentaram menor retenção tanto 

de água quanto de nutrientes. 
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Figura 3: Medidas obtidas em gaiola metabólica em animais controles e três 

modelos de distrofia muscular. O número amostral encontra-se entre 

parêntesis. Nos testes representados nos painéis A, B, E F os valores estão 

normalizados pelo comprimento dos animais. *: p≤0.05. 

 

Discussão 

 A principal contribuição do presente estudo foi comparar três modelos de 

distrofia muscular (MDX, dy e dy2J) em relação à função muscular, resistência 

aeróbica, função cardíaca e experimentos em gaiola metabólica - em termos 

gerais os animais MDX apresentam o fenótipo mais leve e os dy o mais grave.  

Em relação à força muscular, um aspecto importante de ser comentado 

é que apesar de visualmente os animais MDX não apresentarem fraqueza 

muscular, este prejuízo funcional é evidente em todos os testes realizados. 

Outro aspecto importante é que nos três testes de função muscular realizados 

o padrão de diferenças entre os grupos foi similar, sugerindo que estes testes 

podem ser utilizados em estudos que envolvam estes modelos murinos de 

distrofia muscular. Apesar de haver diferentes estudos comparando diferentes 

modelos experimentais de distrofia muscular (Straub et al. 1997; Nonaka, 1998; 

Connolly et al., 2001; Durbeej  & Campbell, 2002; Watchko et al., 2002; Vainzof 

et al., 2008), são raros os estudos que compararam a função muscular destes 

diferentes modelos em um mesmo experimento (Connolly et al., 2001). 

Como foi apresentado no tempo até a exaustão no teste em esteira 

rolante e no consumo de oxigênio durante este teste, o mesmo padrão visto 

nos testes locomotores foi observado, ou seja, os animais MDX constituem o 

modelo de distrofia muscular com fenótipo mais leve e os dy o mais grave. Em 
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relação ao consumo de oxigênio de repouso, no entanto, apenas os animais dy 

tiveram valores estatisticamente inferiores aos animais controle. Este achado 

pode ter relação com a grande redução na massa corpórea e, 

consequentemente, no gasto energético em relação aos outros modelos. 

Apesar de prejuízos na capacidade aeróbica já terem sido relatados em 

modelos de distrofia muscular e até serem analisados em testes terapêuticos 

(Hudecki et al., 1993; Qiao et al., 2008), nenhum estudo comparou diferentes 

modelos experimentais de distrofias musculares. 

Em relação à função cardíaca, três variáveis foram utilizadas: VTI, que 

apresenta relação com o fluxo de sangue que sai pela artéria aorta, a fração de 

encurtamento, um reconhecido índice de função sistólica, e a VMPicoE,   a qual 

tem relação com o enchimento do ventrículo esquerdo. Nestes dados, os 

animais MDX também apresentaram menores e os dy maiores diferenças em 

relação aos animais controle. Os prejuízos funcionais cardíacos apresentados 

podem ajudar a explicar, pelo menos em parte, as alterações discutidas em 

relação à função muscular e à resistência aeróbica. Não há na literatura 

nenhum estudo prévio que analisou o desempenho cardíaco em diferentes 

modelos de distrofia muscular, apesar da disfunção cardíaca já ter sido 

observada em diferentes estudos relacionados a esta classe de doenças 

(Jasmin & Bajusz, 1962; Saito et al., 1982; Rudge & Duncan, 1988; Jung et al., 

2008).  

Por fim, nos experimentos em gaiola metabólica é possível perceber que 

os animais dy foram os que apresentaram menor retenção líquida e de 

nutrientes, o que pode contribuir, pelo menos em parte, para os níveis mais 

baixos de função muscular, resistência aeróbica e função cardíaca destes 
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animais. Por outro lado, não podemos excluir a hipótese de que a menor 

utilização de nutrientes é uma consequência e não uma causa da menor 

ativação muscular (Dupont-Versteegden et al., 1994; Mok et al. 2006; Radley et 

al., 2007). Não há na literatura nenhum estudo prévio que analisou tais 

variáveis em diferentes modelos de distrofia muscular. 

 É possível concluir que em termos fenotípicos os animais MDX 

constituem o modelo de distrofia muscular mais leve os dy o mais grave. Saber 

as magnitudes das diferenças entre estes modelos é um parâmetro importante 

para a escolha do grupo mais apropriado para cada pergunta experimental. 
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Capítulo 2. Treinamento Físico e Agonistas de AMPK e PPAR  

  

O artigo abaixo foi submetido em 8 de novembro de 2011 para o Journal 

of Applied Physiology. 
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Abstract  

The present investigation was undertaken to test whether exercise training (ET) 

associated with AMPK/PPAR agonists (EM) would improve skeletal muscle 

function in mdx mice. These drugs have the potential to improve oxidative 

metabolism. This is of particular interest because oxidative muscle fibers are 

less affected in the course of the disease than glycolitic counterparts. Therefore, 

a cohort of 34 male congenic C57Bl/6J mdx mice included in this study was 

randomly assigned into four groups: vehicle solution (V), EM [AICAR (50 mg/Kg-

1.day-1, ip) and GW 1516 (2.5 mg/Kg-1.day-1, gavage)], ET (voluntary running on 

activity road) and EM+ET. Muscular strength (grip meter and rotarod), aerobic 

capacity (running test), muscle histopathology, serum creatine kinase (CK), 

levels of ubiquitined proteins,  oxidative metabolism protein expression (AMPK, 

PPAR, myoglobin and SCD) and intracellular calcium handling (DHPR, SERCA 

and NCX) protein expression were analyzed. Experiments started when the 

animals were two months old and were maintained for one month. A significant 

functional improvement (p<0.05) was observed in animals submitted to the 

combination of ET and EM. CK levels were decreased and the expression of 

proteins related to oxidative metabolism was increased in this group. There 

were no differences among the groups in the intracellular calcium handling 

protein expression. To our knowledge, this is the first study that tested the 

association of ET with EM in an experimental model for some disease. Our 

results suggest that the association of ET and EM should be further tested as a 

potential therapeutic approach in muscular dystrophies. 

 

Key words: GW, AICAR, dystrophy, oxidative metabolism, calcium handling 
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Resumo  

O presente trabalho foi desenvolvido para testar se o treinamento físico (ET) 

associado com agonistas de AMPK/PPAR (EM) pode melhorar a função 

muscular esquelética de camundongos mdx. Estas drogas têm o potencial de 

melhorar o metabolismo oxidativo. Isto é de particular interesse porque as 

fibras musculares oxidativas são menos afetadas pela distrofia muscular do 

que as glicolíticas. Para isso, 34 camundongos mdx machos C57Bl/6J incluídos 

neste estudo foram aleatoriamente divididos em quatro grupos: solução veículo 

(V), EM [AICAR (50 mg/Kg-1.dia-1, ip) e GW 1516 (2.5 mg/Kg-1.dia-1, gavagem)], 

ET (corrida voluntária em roda de atividade) e EM+ET. Força muscular (força 

de preensão e rotarod), capacidade aeróbica (teste de corrida), histopatologia 

muscular, creatina quinase sanguínea (CK), níveis de proteínas ubiquitinadas, 

e expressão protéica relacionada ao metabolismo oxidativo (AMPK, PPAR, 

mioglobina e SCD) e ao transiente intracelular de cálcio (DHPR, SERCA e 

NCX) foram analisados. Os tratamentos começaram quando os animais tinham 

dois meses de idade e foram mantidos por um mês. Uma melhora funcional 

significativa (p<0.05) foi observada nos animais submetidos à combinação de 

ET e EM. Os níveis de CK foram reduzidos e a expressão de proteínas 

relacionadas ao metabolismo oxidativo estava aumentada neste grupo. Não 

houve diferenças entre os grupos na expressão das proteínas relacionadas ao 

transiente intracelular de cálcio. Para nosso conhecimento, este é o primeiro 

estudo que testou a associação do ET com EM em um modelo experimental 

para alguma doença. Nossos resultados sugerem que a associação do ET e 

EM deve ser testada como uma potencial abordagem terapêutica nas distrofias 

musculares. 
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Introduction 

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X-linked lethal genetic 

disease caused by the absence of the protein dystrophin (36). This protein, 

localized in the plasma membrane, transmits the tension from the contractile 

proteins to the extracellular matrix and maintains the stability of the plasma 

membrane, avoiding the extrusion of intracelullar constituents, including 

creatine kinase to blood serum, which is hallmark of the disease (26). All 

patients have grossly increased serum CK levels (37, 38) since birth, which 

decrease with the progression of the dystrophic process, reaching almost 

normal levels in the late stages. Affected boys are usually wheelchair-bound 

around age 10-12 and assisted ventilation is required in order to prolong 

survival after adolescence. The mdx mouse also lack muscle dystrophin and is 

the most widely used animal model for DMD (34). 

Although many investigators suggest that exercise training is beneficial in 

muscular dystrophies (3, 5, 7, 11, 21, 22), others claim it has detrimental 

effects, which could be caused by the incapacity of the dystrophic muscle to 

recover after mechanical stress (6, 13, 20). 

AMPK (AMP-activated protein kinase) and PPAR (peroxisome 

proliferator-activated receptor) agonists are exercice mimetics. In 2009, Miura et 

al. demonstrated that a PPAR agonist reduced the number of skeletal muscle 

fiber membrane lesions and decreased force drop due to eccentric contractions 

in mdx mice (24).  

The aim of the present study was to verify the effect of the association of 

exercise training with AMPK and PPAR agonists, named exercise mimetics, in 

the functional performance of mdx mice. It has been demonstrated that these 
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drugs are able to improve the oxidative metabolism - they induce mitochondrial 

biogenesis and fatty acid oxidation (28). The improvement of the oxidative 

metabolism in muscular dystrophies is critical since it has been demonstrated, 

both in experimental models and humans, that slow oxidative muscles display 

reduced damage when compared to the glycolitic counterparts (25, 35). 

Therefore, the aim of this study was to verify whether AMPK and PPAR 

agonists would promote additional effect when combined with exercise training. 

In order to address this question, several parameters, such as functional tests, 

histopathology, skeletal muscle protein expression related to oxidative 

metabolism and calcium handling, renal function, and fat in the carcass, were 

analyzed in animals submitted or not to exercise. 

 

Materials and Methods 

Study Population. A cohort of 34 two-months old male congenic C57Bl/6J mdx 

mice were randomly assigned into four groups: vehicle solution (V), exercise 

mimetics (EM), exercise training (ET) and EM+ET. This study was conducted in 

accordance with the ethical principles in animal research adopted by the 

Brazilian College of Animal Experimentation (www.cobea.org.br) and was 

approved by the University of São Paulo, Institute of Biosciences Ethical 

Committee (087/99). Experiments started when the animals were three months-

old. One month before the EM mice received AICAR (100 mg.Kg-1.day-1, ip) and 

GW 1516 (5 mg.Kg-1.day-1, gavage) every other day and the ET animals stayed 

in individual cages with activity road and a cycle computer to register time and 

intensity of exercise. The mice were maintained in a 12:12 h dark-light cycle 

and temperature-controlled environment (22ºC) with free access to tap water 
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and standard laboratory chow (Nuvital Nutrientes S/A, Curitiba, PR Brazil).  

Before being killed, the animals stayed for 24 hours in metabolic cages for 

measurements of food intake, feces excretion, water intake and urine excretion. 

Furthermore, after a night fasting (one week before to be killed), their blood was 

harvested for glucose, triglycerides and cholesterol analysis (Labtest, Lagoa 

Santa, MG, Brazil).  

 

Functional Tests. In order to evaluate the grip force, the animals were allowed 

to grab onto the Grip Strentgh System (model: DFE-002, San Diego 

Instruments, San Diego, Cal, USA) with the forepaws as the experimenter 

gently pulled on their tails - the result is the maximal force before the animal  

releases the forepaws of the bar (1). For the rotarod test, the equipment (model 

755, IITC Life Science, Woodland Hills, CA, USA) was programmed to present 

an initial speed of 1rpm and a final speed of 40rpm, 300 seconds later. The 

result is the mean time that the animal is able to stay under the gyratory road - 

each animal performed three trials (4, 23, 30, 33). Finally, aerobic exercise 

tolerance was evaluated using a graded treadmill exercise protocol for mice, as 

previously described (15). Briefly, after being accustomed to treadmill exercises 

over a week (10 min per day), mice were placed in the treadmill lane and 

allowed to acclimatize for at least 30 minutes. The intensity of exercise was 

increased by 3m/min (6-33m/min) every 3 min at 0% grade until exhaustion.  

 

Muscle Histopathology. After the tests, the mice were killed and triceps 

braquialis muscle was harvested, immediately frozen in melting isopentane and 

stored in liquid nitrogen. The frozen muscles were cut into 10-µm cross sections 
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from the proximal to distal region using a cryostat (Criostat Mícron HM505E, 

Walldorf, Germany). Sections of muscle were then stained with hematoxylin and 

eosin as previously described (10). The cross-sectional area of the fibers was 

evaluated at 200x magnification and further analyzed on a digitizing unit 

connected to a computer (Image Pro-plus, Media Cybernetic, Silver Spring, MD, 

USA). The cross-sectional area and the percentage of interstitium in the muscle 

were analyzed in blind test. In addition, serum creatine kinase was analyzed 

when the animals were three months old, when normal values for control 

animals are reported to be low (around 100 U/l) (31). 

  

Skeletal Muscle Protein Expression. In order to evaluate aspects related to 

muscular structure, oxidative metabolism and calcium handling, immunoblots of 

triceps braquialis muscle homogenates were performed according to Bacurau et 

al. (2). Briefly, frozen muscles in liquid nitrogen were homogenized in a buffer 

containing 1mM EDTA, 1mM EGTA, 2mM MgCl2, 5mM KCl, 25mM HEPES 

(pH.7.5), 100µM PMSF, 2mM DTT, 1% Triton X-100 and protease inhibitor 

cocktail (1:100, Sigma-Aldrich, MO, USA). Samples were loaded and subjected 

to SDS-PAGE in polyacrylamide gels. After electrophoresis, proteins were 

electro-transferred to nitrocellulose membrane (Amersham Biosciences, NJ, 

USA). Equal loading of samples (25 µg) and even transfer efficiency were 

monitored using 0.5% Ponceau S staining of the blotted membrane. The blotted 

membrane was then incubated in a blocking buffer (5% nonfat dry milk, 10mM 

Tris-HCl, pH 7.6, 150mM NaCl, and 0.1% Tween 20) for 2 h at room 

temperature and then incubated overnight at 4°C with the following primary 

antibodies: ubiquitined proteins (1:1000) from Santa Cruz Biotechnology; 
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AMPKα (1:1000) and p-AMPKα (Thr172, 1:1000) from Cell Signaling 

Technology; PPARδ (1:1000), Myoglobin (1:1000) and SCD (1:1000) from 

Abcam; and DHPR-α1 (1:1000), SERCA 1 (1:1000) and NCX (1:1000) from 

ABR Incorporation. Binding of the primary antibody was detected using 

peroxidase-conjugated secondary antibodies (anti-mouse or anti-rabbit, 1:3000, 

for 90 minutes at room temperature) and developed using enhanced 

chemiluminescence (Amersham Biosciences; Piscataway, NJ, USA) detected 

by autoradiography. Quantification analysis of blots was performed using Scion 

Image software (Scion Corporation based on NIH image).  

  

Creatinine Clearance and Fat in the Carcass. In order to evaluate mice renal 

function, we evaluated creatinine clearance (14). Carcass fat was determined 

by its chemical analysis. Initially, carcasses stayed in a ventilated oven (70°C) 

for 7 days. Then, whole dry carcass was chopped up and wrapped in gauze and 

filter paper for determination of body fat by the solvent extraction technique 

using a Soxhlet apparatus and ethyl ether as solvent (9). 

 

Statistical Analysis. All values are presented as means ± standard error (SE). 

One-way analysis of variance (ANOVA) and Duncan post-hoc test (Statistica 

software, StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA) were used to compare the groups. 

Statistical significance was considered as p<0.05. 

 

Results 

Basic Parameters. As presented in the Table 1, there was no statistical 

difference among the groups in body weight, food intake, feces excretion, water 
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intake and urine excretion. In addition, the data of serum glucose and 

cholesterol after night fasting were similar in the groups. Only triglycerides 

levels were increased in the group that received exercise mimetics and exercise 

training when compared to the values of the vehicle group. 

 

Functional Capacity. Figure 1 shows that the group submitted to both exercise 

mimetics and exercise training presented improved muscular strength (grip 

meter - Figure 1A and rotarod - Figure 1B) as well as  aerobic capacity (running 

test - Figure 1C), which was statistically significant when compared to the 

vehicle group. Exercise mimetics only ameliorated significantly grip force 

(Figure 1A) and exercise training only improved significantly aerobic capacity 

(Figure 1C).  

 

Skeletal Muscle Histology, Serum Creatine Kinase and Ubiquitined Proteins. In 

animals that had a better functional capacity (exercice mimetics + training), 

skeletal muscle showed statistically increased cross sectional area (Figure 2A) 

associated with reduced interstitium (Figure 2B), serum creatine kinase (Figure 

2C) and ubiquitined proteins (Figure 2D) as compared to the vehicle group. 

Exercise training alone led to significantly augmented fibers (Figure 2A) and 

reduced percentage of interstitium and ubiquitined proteins levels (Figure 2B 

and D), but increased levels of blood creatine kinase (Figure 2C). Exercise 

mimetics alone, on the other hand, statistically improved cross sectional area 

(Figure 2A), percentage of interstitium (Figure 2B) and levels of ubiquitined 

proteins (Figure 2D), with no change on creatine kinase levels (Figure 2C). 
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Protein Expression Related to Oxidative Metabolism and Calcium Handling. 

Since an improvement in oxidative metabolism is a proposed mechanism to 

explain the beneficial effects of both exercise mimetics and exercise training, 

we evaluated the expression of proteins related to oxidative metabolism. As 

observed in Figure 3, the association of both approaches increased the 

expression of key proteins and the activity of one of then (AMPKα), assessed by 

phosphorylation levels (Figure 3A-D).  Interestingly, in this group the expression 

of SCD, a pivotal enzyme in lipogenesis, was decreased (Figure 3E) when 

compared to the control group. However, when we analyzed exercise training 

and its mimetics isolatedly, there was a significant increase only in the level of 

AMPKα phosphorylation in the exercise training group.  

Since impaired transsarcolemmal calcium flux and sarcoplasmic 

reticulum calcium release/reuptake has been identified as main contributors to 

skeletal muscle functional and structural abnormalities (Franco & Lansman, 

1990), we further investigated whether exercise mimetics and exercise training 

would change the expression of DHPR, SERCA and NCX. However, as shown 

in Figure 4, there was no statistical difference among the groups studied. 

 

Renal Function and Fat in the Carcass. As a potential adverse effect of exercise 

mimetics could be an impaired renal function, we analyzed creatinine clearance. 

Interestingly, the exercise mimetics group displayed better renal function than 

the other groups (Figure 5A). There was no difference among the other groups 

(Figure 5A).  

  Finally, as both aerobic exercise training and AMPK/PPAR agonists 

accelerate the oxidative metabolism, an expected consequence would be a 
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reduction in the amount of fat in the body. In order to test this hypothesis, we 

analyzed the carcass fat of the animals. The results are presented in the Figure 

5B. When compared to the vehicle group, all three approaches reduced the 

amount of fat in mice, but the group that received both exercise mimetics and 

exercise training showed a statistically significant decrease when compared to 

the groups submitted to the isolated approaches. 

 

Discussion  

The main result of the present study was that voluntary exercise training 

combined with AMPK/PPAR agonists improves the muscular strength and the 

aerobic capacity of mdx mice. Of particular interest is the fact that these 

functional improvements might be associated to reduced muscle degeneration 

(increased muscle fiber cross sectional area and diminished ubiquitined 

proteins expression) and improved efficiency of the aerobic metabolism. To our 

knowledge, this is the first study that tested the association of exercise training 

with AMPK/PPAR agonists in a disease murine model. 

Here we show that the association of exercise training and AMPK/PPAR 

agonists resulted in functional improvements related to muscular strength (grip 

meter and rotarod) and aerobic capacity (running test). The animals submitted 

only to the exercise training showed improved aerobic capacity, supporting the 

efficiency of the training, and the animals that received only the drugs had an 

improvement in the grip meter test. Our data in the running test corroborated 

Narkar et al. (28), who reported that the association of AICAR and exercise 

training improved the running capacity in control mice. On the other hand, in 

relation to the muscular strength, it is possible that AMPK/PPAR agonists might 
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increase protein synthesis through higher metabolism efficiency and reducing 

the need of proteolysis to generate energy by gluconeogenesis. In fact, both 

groups that received AMPK/PPAR agonists had decreased ubiquitined proteins 

- the ubiquitination of proteins has a direct relationship with the activity of the 

ubiquitin-proteasome system, the main mechanism of protein breakdown in the 

cell (8).  

We have no explanation for the apparently decreased activity in serum 

CK in the mimetics group. It could be due to the small sample size or to the 

natural fluctuation that is seen in this enzyme which might not be directly related 

to the dystrophic process. Creatine kinase, an enzyme localized inside muscle 

fibers, has its concentration increased in serum when there is muscle plasma 

membrane disruption, which is a hallmark in muscular dystrophies (29).  

We also observed that in the group in which exercise training was 

associated with AMPK/PPAR agonists, there was an increased expression of 

AMPK, phosphorylated AMPK and PPARδ. The exercise training group also 

presented increased AMPK activity evaluated by phosphorylation and these 

results corroborate the running test data since both groups with highest running 

performance presented increased AMPK activity. Additionally, it is known that 

mice with dysfunction in the skeletal muscle AMPK signaling present reduced 

running capacity (27, 32) and many studies have demonstrated that exercise 

training increases the AMPK activation (12, 18, 28). Finally, the group submitted 

to both exercise training and its mimetics displayed increased myoglobin protein 

expression - a protein that has pivotal importance in the storage of oxygen in 

the muscle cell, specially in dystrophic muscle fiber, in which myoglobin can 

leak from the cell cytosol due the disruption of plasma membrane (19), and 
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reduced levels of SCD, a key enzyme in the lipogenesis (16). In fact, in this 

group the levels of triglycerides were increased. 

Although they were not analyzed in previous studies with AMPK/PPAR 

agonists (24, 28), potential adverse effects related to exercise mimetics should 

be monitored carefully. Interestingly, the exercise mimetics group showed 

improved renal function by creatinine clearance test. Finally, we showed that all 

strategies reduced carcass fat, but with higher magnitude in the animals 

submitted to both exercise training and AMPK/PPAR agonists. This result 

suggests increased lipolysis and generation of energy by the oxidative 

metabolism, which is supported by the increased serum levels of triglycerides in 

this group. The significance of the reduction in the carcass fat is highlighted if 

we consider that there was no statistical difference among the groups in body 

weight. 

In short, a beneficial effect of combination of exercise training and 

AMPK/PPAR agonists was observed in mdx mice. Although exercise training 

alone or alternatively its mimetics showed some improvement in skeletal muscle 

histology and aerobic capacity of mdx mice, the combination of both strategies 

seems more effective. In addition, our results suggest that a favorable protein 

turnover (represented by decreased levels of ubiquitined proteins and increased 

cross sectional area) as well an improved efficiency of the oxidative metabolism 

might explain, at least in part, the observed functional improvements. It will be 

interesting to repeat these studies in other experimental models of muscular 

dystrophy. Although most dystrophic patients are not able to run as the mdx 

mice, it would be important to test if AMPK/PPAR agonists associated to 

passive exercise may also be beneficial. 
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Table and figures 

 

Table 1: Basic parameters. 

         
 V EM ET EM+ET 
 (9) (8) (9) (8) 
     

Body weight (g) 31.4±1.1 29.2±1.1 29.4±0.7 29.9±1.2 

Food intake (g/day) 3.5±0.2 4±0.1 3.5±0.2 3.6±0.1 

Feces (g/day) 2.4±0.1 2.7±0.2 2.1±0.1 2.2±0.1 

Water intake (g/day) 3.2±0.4 2.9±0.3 3.1±0.2 2.9±0.2 

Urine (g/day) 2±0.3 1.7±0.2 1.5±0.1 1.9±0.1 

Glucose (mg/dl) 90.8±4.7 100.7±5.1 83.5±6.6 97±7.3 

Triglycerides (mg/dl) 140.3±19.1 170.3±13.2 172.4±22.5 231.4±25.6* 

Cholesterol (mg/dl) 110.3±5.6 104.5±4.4 117.8±7.7 115.9±4.8 
          

 

 

The number of animals in each group is shown in parentheses and the data are 

presented as mean ± SE. *P<0.05 versus vehicle group (V) after one-way 

ANOVA and Duncan post-hoc test. 
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C  

 

 

Figure 1: Exercise training associated with its mimetics causes the best 

improvements on functional capacity in mdx mice. 

Grip force (A), time until fall in the Rotarod evaluation (B) and time until 

exhaustion in the treadmill test (C) after one month of vehicle solution (V), 

exercise mimetics (EM), exercise training (ET) and EM+ET. The number of 

animals in each group is shown in parentheses and the data are presented as 

mean ± SE. *P<0.05 versus vehicle group (V) after one-way ANOVA and 

Duncan post-hoc test. 
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Figure 2: When associated with its mimetics, exercise training does not 

impair skeletal muscle structure in mdx mice. 

Cross sectional area (A), intersticium (B), blood creatine kinase (C) and 

ubiquitined proteins (D) after one month of vehicle solution (V), exercise 

mimetics (EM), exercise training (ET) and EM+ET. The number of animals in 

each group is shown in parentheses and the data are presented as mean ± SE. 

*P<0.05 versus vehicle group (V) after one-way ANOVA and Duncan post-hoc 

test. 
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Figure 3: Exercise training associated with its mimetics improves protein 

expression related to the oxidative metabolism. 

Muscular protein expression of AMPKα (A), p-AMPKα(Thr172) (B), PPARδ (C), 

Myoglobin (D) and SCD (E) after one month of vehicle solution (V), exercise 

mimetics (EM), exercise training (ET) and EM+ET. The number of animals in 

each group is shown in parentheses and the data are presented as mean ± SE. 

*P<0.05 versus vehicle group (V) after one-way ANOVA and Duncan post-hoc 

test. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

A B 

  

  

C D 

 

 

 

V     EM     ET   EM+ET

200 kDa

195 kDa

110 kDa

120 kDa

DHPRa1

SERCA 1

NCX

Ponceau

 

Figure 4: Exercise training and its mimetics do not change calcium 

handling protein expression. 

DHPRα1 (A), SERCA 1 (B) and NCX (C) protein expression after one month of 

vehicle solution (V), exercise mimetics (EM), exercise training (ET) and EM+ET. 

The number of animals in each group is shown in parentheses and the data are 

presented as mean ± SE. *P<0.05 versus vehicle group (V) after one-way 

ANOVA and Duncan post-hoc test. 
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Figure 5: Exercise training associated with its mimetics does not impair 

renal function and reduces fat in the carcass. 

Creatinine clearance (A) and fat in the carcass (B) after one month of vehicle 

solution (V), exercise mimetics (EM), exercise training (ET) and EM+ET. The 

number of animals in each group is shown in parentheses and the data are 

presented as mean ± SE. *P<0.05 versus vehicle group (V) after one-way 

ANOVA and Duncan post-hoc test. $P<0.05 versus EM and ET groups. 
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Capítulo 3. Células-tronco e Aminoácidos 
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Resumo 

A terapia celular constitui uma abordagem terapêutica potencial para as 

distrofias musculares, pois as células-tronco podem se diferenciar em miócitos 

e/ou liberar fatores tróficos. A suplementação com os aminoácidos alanina e 

glutamina também podem favorecer a regeneração do músculo distrófico. 

Portanto, o objetivo principal do presente estudo foi avaliar o efeito da terapia 

celular isolada ou combinada com a suplementação com tais aminoácidos em 

camundongos com distrofia muscular (MDX). O tratamento durou dos dois aos 

oito meses de idade, os aminoácidos foram administrados diariamente por 

injeção intraperitoneal (10 mg.kg-1.dia-1) e 106 células-tronco estromais 

provenientes de lipoaspiração humana foram utilizadas a cada injeção - nos 

dois primeiros meses de tratamento as injeções ocorreram a cada 10 dias e 

nos quatro meses subsequentes foram mensais. A função muscular foi 

avaliada pelos testes de deambulação, força de preensão e Rotarod; e a 

ingestão de ração e água, e excreção de fezes e urina por meio de gaiolas 

metabólicas. A glicemia de jejum e o tempo de vida também foram estudados. 

Apesar de nenhum tratamento gerar melhora na função muscular, os animais 

tratados apenas com células-tronco viveram por um tempo estatisticamente 

maior quando comparados aos animais não tratados e aos animais submetidos 

a ambas as terapias. Tais resultados justificam estudos futuros que elucidem a 

relação das terapias celulares com a mortalidade nas distrofias musculares. 

 

Palavras-chave: Rotarod, grip meter, mortalidade, gaiola metabólica 
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Introdução 

Degeneração muscular, prejuízos locomotores e, na maioria dos casos, 

morte precoce são características comuns das distrofias musculares, um grupo 

de doenças genéticas causadas por mutações em diferentes genes (Dalkilic & 

Kunkel, 2003; Davies & Nowak, 2006). Até o momento não há cura conhecida 

para as distrofias musculares e a utilização de células-tronco estromais 

potencialmente pode ser um estratégia interessante tanto pelo seu potencial de 

diferenciação quanto pela liberação de fatores tróficos (Kassem et al., 2004; Le 

Blanc & Pittenger, 2005; Caplan & Dennis, 2006).  

Ao atingir o tecido muscular esquelético, tais células podem encontrar 

um ambiente desfavorável à regeneração, inclusive com baixa disponibilidade 

de aminoácidos. Além disso, tem sido demonstrado, dentre diferentes 

abordagens nutricionais e farmacológicas, que a combinação dos aminoácidos 

alanina e glutamina foi a estratégia mais efetiva para aumentar a força de 

animais com distrofia muscular (Granchelli et al., 2000). 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da 

administração de células-tronco estromais humanas isoladas ou em 

combinação com os aminoácidos alanina e glutamina em camundongos com 

distrofia muscular em relação à função muscular e ao tempo de sobrevida. 

 

Métodos 

Amostra. Camundongos C57/BL6J (controle) e MDX foram obtidos aos 

dois meses de idade. Estes, por sua vez, foram subdivididos em quatro grupos: 

salina, células-tronco, suplementação com aminoácidos, e células-tronco mais 

suplementação com aminoácidos. O presente estudo foi conduzido de acordo 



71 
 

com os princípios éticos em experimentação animal adotados pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (www.cobea.org.br) e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Biociências da Universidade de 

São Paulo (087/99). Os camundongos foram mantidos em um ciclo claro-

escuro 12: 12 h em temperatura ambiente controlada (22ºC) com livre acesso à 

água e à ração (Nuvital Nutrientes S/A, Curitiba, PR, Brasil). 

 

Terapia celular. A separação das células-tronco estromais humanas foi 

realizada a partir de tecido adiposo proveniente de cirurgias de lipoaspiração, 

com consentimento do doador. O tecido foi acondicionado em frasco estéril 

dentro do centro cirúrgico e transportado até o laboratório em caixas de isopor. 

A separação das células foi realizada de acordo com o protocolo descrito por 

Zuk  et al. (2001). Primeiramente foi realizada a lavagem do tecido adiposo 

com PBS (phosphate-buffered saline) contendo 100U/ml de penicilina e 100g/ 

ml de estreptomicina, seguida pela dissociação com 0,075% colagenase 

(Sigma, EUA) a 37 °C por 15 minutos. A atividade da colagenase foi 

neutralizada por DMEM com alto teor de glicose (DMEM/High Glucose; 

Dulbecco's modified eagle médium, Invitrogen, EUA) contendo 10% soro fetal 

bovino (SFB, Gibco, EUA). O infranadante foi isolado e centrifugado a 1200 x G 

por cinco minutos. As células do pellet foram plaqueadas em frascos de cultivo 

celular (NUNC) na concentração de 1000-3500 células/cm2 em DMEM/High 

suplementado com 10% SFB e 100 U/ml de penicilina e 100g/ ml de 

estreptomicina. 72 horas após o plaqueamento, as culturas foram lavadas para 

remoção das células mortas. As células-tronco estromais foram selecionadas 

pela aderência ao frasco de cultura.  
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As células provenientes do tecido adiposo foram cultivadas de acordo 

com o protocolo descrito por Zuk et al., 2001. As células foram mantidas em 

DMEM/High suplementado com 10% SFB até atingirem 75%-90% de 

confluência. As passagens foram feitas por digestão com tripsina (TripLE 

Express, Invitrogen, EUA) e as células plaqueadas na concentração de 5000 

células/cm2.  

Classicamente, as células-tronco estromais expressam alguns 

marcadores como CD73, CD105, CD29 e CD90, porém não expressam os 

marcadores de células hematopoéticas (CD34, CD45 e CD117) ou endoteliais 

(CD31) (Barry & Murphy, 2004; Dazzi et al., 2006). Para caracterização 

imunofenotípica das amostras foram utilizados os seguintes anticorpos 

monoclonais fluorescentes: HLA-DR-PE, HLA-ABC-FITC, CD29-PECy5, CD73, 

CD90-PE, CD105-PE, CD31-PE, CD34-PerCP, CD45-FITC, e CD117-PE, 

todos produzidos pela BD Pharmingen (EUA). Foram utilizadas 4,0 x 105 

células para cada marcador. O citômetro de fluxo foi calibrado utilizando células 

não marcadas. As células foram separadas pelo forward scatter para eliminar 

os debris. Para eliminar uma possível autofluorescência das células, os 

parâmetros foram ajustados de maneira a remover qualquer contribuição das 

células não marcadas. A percentagem de células marcadas e/ou não marcadas 

foi calculada a partir da aquisição de 5.000 eventos celulares. A captura dos 

resultados foi realizada por meio do programa Guava EasyCyte System (Guava 

Technologies, EUA). 

Foram injetadas 106 células por animal, por infusão sistêmica pela veia 

caudal (via endovenosa), pois já foi demonstrado que as células-tronco 

mesenquimais infundidas por via endovenosa são capazes de migrar 
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especificamente para o sítio de lesão. Esta habilidade foi demonstrada em 

estudos com fraturas ósseas, infarto do miocárdio e isquemia cerebral (Barry & 

Mruphy, 2004; Vieira et al., 2008). Nos dois primeiros meses de tratamentos as 

injeções ocorreram a cada dez dias e nos quatro meses subsequentes foram 

mensais. 

 

Suplementação com aminoácidos. A administração dos aminoácidos 

alanina (10 mg.Kg-1.dia-1) e glutamina (10 mg.Kg-1.dia-1) foi realizada 

diariamente por meio de injeção intraperitoneal (Granchelli et al., 2000).  

 

Função muscular. No teste de deambulação as patas dianteiras dos 

animais foram colocadas em contato com tinta preta não tóxica e em seguida 

eles foram posicionados em uma caixa retangular de madeira (45 cm de 

comprimento, oito cm de largura e 20 cm de altura; sem teto e forrada com 

papel branco) para caminharem por três tentativas. Antes de terem as patas 

pintadas, os animais caminharam pela caixa três vezes para adaptação. 

Posteriormente, o comprimento das passadas foi medido (Kennel et al., 1996). 

No teste de força de preensão foi utilizado o Grip Strentgh System 

(modelo DFE-002) da San Diego Instruments (San Diego, Cal, USA) com a 

grade não inclinada. Foram realizadas três tentativas de preensão com as 

patas dianteiras sem que os valores fossem considerados. Cada tentativa 

consistiu em tensionar o animal pela cauda, de modo que as patas dianteiras 

passassem por todos os arames da grade e ele se desprendesse da mesma - 

as patas traseiras não tocaram a grade em nenhum momento. Na sequência 

foram realizadas tentativas válidas e os três maiores valores de tensão 
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aplicados registrados em Newton (N) (Paas-Rozner et al., 2000; Anderson et 

al., 2004; Blanco et al., 2007). 

Por fim, no teste do Rotarod o aparelho utilizado foi o modelo 755 da 

IITC Life Science (Woodland Hills, CA, USA) programado para apresentar 

velocidade inicial de 1rpm e velocidade final de 40rpm, alcançada 300 

segundos após o início do movimento - a aceleração foi constante durante todo 

o experimento. Foram realizadas três tentativas por animal, com intervalo de 10 

segundos entre elas, e o tempo até a queda de cada uma foi registrado 

(Serradj & Jamon, 2007; Turgeman et al., 2008; Li et al., 2008). 

 

Variáveis metabólicas. Os animais permaneceram por 24h em gaiolas 

metabólicas (Insight Pesquisa e Ensino, Brasil) para adaptação. Na sequência, 

permaneceram um dia em gaiolas comuns e 24h nas mesmas gaiolas 

metabólicas para medição da ingestão de ração e água, e da excreção de 

fezes e urina (Witte et al., 2010). 

 

DNA humano. Após incubação por 12 h em tampão de lise (10 mM Tris, 

50 mM NaCl, 5 mM EDTA, 1 mg/ml Proteinase K e 0.5% SDS), o DNA do 

músculo tríceps braquial foi extraído, precipitado em isopropanol e quantificado 

em espectrofotômetro. Em seguida, 100 ng de DNA foram adicionados a um 

tampão para reação em cadeia da polimerase (PCR) com primers específicos 

para a detecção de sequências de DNA humano (Tabela 1) (Invitrogen). 

Usando diluições com células humanas e de camundongos, a sensibilidade 

para detecção de sequências de DNA humano em tecido murino é de um em 

100.000. Primers para GAPDH (gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase) que 
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amplificam tanto DNA humano quanto murino foram utilizados para 

confirmação da presença de DNA nas amostras (Chan et al., 2007). 

 

Tabela 1: Primers para detecção de sequências de DNA humano e tanto 

humano quanto murino. 

 

Primer Sense 5’ ���� 3’ Antisense 5’ ���� 3’ Tamanho (pb) 

DNA humano    

Microglobulina β2 gtgtctgggtttcatcaatc ggcaggcatactcatctttt 162 

HLA DQα gtgctgcaggtgtaaacttgtaccag cacggatccggtagcagcggtaga 242 

DNA humano e murino 

GAPDH atgatgacatcaagaaggtgg ataccaggaaatgagcttgac 179 

 

Análise estatística. Os dados estão apresentados como média ± erro 

padrão da média. Como os dados apresentaram distribuição normal (teste de 

Shapiro-Wilk) e variâncias similares (teste de Levene), os dados foram 

analisados por meio de Análise de Variância (ANOVA) de um caminho 

(Statistica, StatSoft, Inc., Tulsa, OK, EUA), inclusive para medidas repetidas 

quando oportuno. Quando necessário, o pós-teste de Duncan foi utilizado. O 

nível de significância adotado foi 5%. 

 

Resultados 

Função muscular. Conforme pode ser observado na Figura 1, os animais 

MDX apresentaram menor desempenho nos testes de função muscular tanto 

no pré quanto no período pós experimental - e nenhum tratamento teve efeito 

significativo. Em agosto de 2011 iniciamos o tratamento com células-tronco 
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estromais de gordura de outros 12 animais MDX (no experimento há também 

12 animais MDX não tratados e 12 animais sem distrofia muscular) e até o 

momento vimos que o tratamento também não gerou nenhuma melhora 

funcional. Tais animais serão mantidos para análise do tempo de vida. 
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Figura 1: Testes de função muscular em animais controle e MDX. Os animais 

MDX foram divididos em quatro grupos: não tratados (NT), tratados com 

células-tronco (CT), com suplementação nutricional (S) e submetidos a ambas 

as abordagens terapêuticas (CT + S). Barras pretas: pré-período experimental 

(2 meses de idade); barras brancas: pós-período experimental (9 meses de 

idade). O número amostral encontra-se entre parêntesis. Nos testes 

representados nos painéis A e B os valores estão normalizados pelo 

comprimento dos animais. *: p≤0.05. 

 

Variáveis metabólicas. É possível observar que todos os animais MDX 

(Figura 2E), independentemente do tratamento, apresentaram maior diferença 

entre a ingestão de ração e a excreção de fezes do que os animais controle.  
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Figura 2: Medidas obtidas em gaiola metabólica em animais controle e MDX. 

Os animais MDX foram previamente (6 meses antes da realização das 
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medidas) divididos em quatro grupos: não tratados (NT), tratados com células-

tronco (CT), com suplementação nutricional (S) e submetidos a ambas as 

abordagens terapêuticas (CT + S). O número amostral encontra-se entre 

parêntesis. Nos testes representados nos painéis A, B, E e F os valores estão 

normalizados pelo comprimento dos animais. *: p≤0.05. 

 

Já na Figura 3 são apresentados os dados de glicemia após 12 horas de 

jejum nos animais após seis meses de tratamento. Conforme pode ser 

observado, os grupos MDX não tratados com células-tronco apresentaram 

redução dos valores glicêmicos em relação aos animais controles. 
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Figura 3: Glicemia após 12 horas de jejum em animais controle e MDX. Os 

animais MDX foram previamente (6 meses antes da realização da medida) 

divididos em quatro grupos: não tratados (NT), tratados com células-tronco 

(CT), com suplementação nutricional (S) e submetidos a ambas as abordagens 

terapêuticas (CT + S). O número amostral encontra-se entre parêntesis *: 

p≤0.05.  

 

Sobrevida. Conforme pode ser observado na Figura 4, os animais 

injetados com células-tronco apresentaram maior sobrevivência do que os 
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grupos que receberam salina e a combinação de ambas as estratégias 

terapêuticas. O tempo médio de vida dos animais que receberam salina foi 550 

(±90) dias, o do grupo células-tronco 695 (±40), o do grupo suplementação 

nutricional 612 (±37) e o do grupo que combinou ambas as abordagens 

terapêuticas 458 (±58). 
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Figura 4: Curva de sobrevivência em camundongos MDX não tratados (NT, 

n=5), tratados com células-tronco (CT, n=5), com suplementação nutricional (S, 

n=7) e submetidos a ambas as abordagens terapêuticas (CT + S, n=8). Há 

diferença estatística (p=0.0465) segundo o teste de Kaplan-Meier entre os 

grupos CT e NT/CT +S. 

 

 DNA humano. Como pode ser observado na Figura 5, utilizando dois 

primers diferentes, não foi encontrado DNA nos animais injetados com as 

células-tronco estromais provenientes de gordura de lipoaspiração - vale 

ressaltar que o DNA foi extraído após a morte dos animais. 
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Figura 5: Experimento representativo para análise da presença ou ausência de 

sequências de DNA humano [painéis A (HLA DQα) e B (microglobulina β2)] em 

amostras de DNA humano (CH), camundongos MDX não injetados (S) e 

camundongos MDX injetados com células-tronco estromais humanas (CT e 

CT+S). O painel C representa os produtos de PCR após amplificação com 

primers que reconhecem tanto o DNA humano quanto o murino. 
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Discussão 

O principal achado do presente estudo foi que apesar dos tratamentos 

(células-tronco, suplementação com aminoácidos e a combinação de ambos) 

não gerarem melhora na função muscular, os animais MDX tratados com 

células-tronco apresentaram sobrevida significativamente maior do que os 

animais não tratados/tratados com ambas as abordagens terapêuticas. Não há 

na literatura nenhum estudo que avaliou o efeito destas terapias sobre a 

mortalidade. Além disso, os animais que receberam células-tronco estromais 

humanas, isoladamente ou em combinação com a suplementação com os 

aminoácidos alanina e glutamina, apresentaram níveis aumentados de glicemia 

de jejum. 

Como foi mostrado, apesar dos animais MDX apresentarem função 

muscular reduzida quando comparados aos animais controles em todas as 

avaliações realizadas, nenhuma abordagem terapêutica resultou em melhoras 

funcionais. Tais resultados encontram-se em desacordo com trabalhos 

anteriores do nosso grupo, nos quais foram observadas melhoras clínicas em 

camundongos de outro modelo de distrofia muscular, os animais SJL, tratados 

com células-tronco estromais (Vieira et al., 2008; Vieira et al., 2010; Zucconi et 

al., 2011). Além disso, Granchelli et al. (2000) e Mok et al. (2006), em relação à 

suplementação com os aminoácidos alanina e glutamina, também mostraram 

efeito funcional benéfico em animais MDX e pacientes com distrofia muscular 

de Duchenne, respectivamente. 

 Entretanto, é importante salientar que há uma série de diferenças entre o 

presente projeto e os anteriores do nosso grupo, as quais podem estar 

relacionadas aos resultados controversos: 
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 - Os animais nos estudos são modelos de distrofia muscular diferentes; 

 - Foram utilizados testes de função muscular diferentes; 

 - Os animais dos estudos pertenciam a raças diferentes (Swiss x 

C57BL/6J); 

 - Foram utilizadas células-tronco provenientes de diferentes doadores. 

Analisando a literatura, é possível perceber que além destes estudos do 

nosso grupo, não há nenhum outro que demonstrou efeito funcional benéfico 

de células-tronco estromais humanas em modelo experimental de distrofia 

muscular. Há apenas um trabalho publicado em chinês (Yang et al., 2009), que 

sugere melhora clínica em pacientes que receberam transplante autólogo de 

células-tronco estromais de medula óssea e de sangue de cordão umbilical. No 

entanto, a percepção subjetiva dos próprios indivíduos foi utilizada para 

monitorar a eficiência do tratamento. Além disso, há dois trabalhos em chinês 

com um paciente em cada demonstrando efeitos benéficos de células-tronco 

hematopoiéticas (Zhang et al., 2005; Zhang et al., 2005B).  

 Além disso, dentre vários, há apenas outros seis trabalhos com efeitos 

funcionais benéficos de células-tronco adultas de diferentes naturezas em 

modelos animais de distrofia muscular: 

1. Torrente et al. (2004) mostraram efeitos benéficos de células-tronco 

positivas para AC133+ (hematopoiéticas) em camundongos MDX; 

2. Li et al. (2011) mostraram o efeitos benéficos de células-tronco 

mesenquimais de medula óssea de ratos na função motora de 

camundongos com ruptura dos genes que codificam para distrofina e 

utrofina; 
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3. Dellavalle et al. (2007) mostraram efeitos positivos de pericitos 

(células progenitoras localizadas na parede dos vasos da 

musculatura esquelética) sobre a função muscular de camundongos 

MDX. No entanto, no artigo, em um painel da figura relacionada à 

avaliação funcional não há análise estatística e em todos os painéis 

não há concordância dos tamanhos das amostras do texto e das 

legendas. Por fim, há grupos com apenas três animais; 

4. Sampaolesi et al. (2006) estudaram o efeito de células-tronco 

associadas aos vasos (mesangioblastos) em cães da raça Golden 

Retriever com distrofia muscular. Apesar do trabalho mostrar efeitos 

benéficos na funcionalidade dos animais tratados com tais células, 

esse trabalho recebeu uma série de críticas (Bretag, 2007), como o 

fato dos avaliadores saberem quais animais pertenciam a cada 

grupo, a falta de biópsia antes do início do tratamento e o fato da 

capacidade funcional dos diferentes grupos ser diferente antes do 

início do tratamento; 

5. Pinheiro et al. (2011) demonstraram positivos de células-tronco 

mesenquimais murinas em camundongos MDX na função muscular. 

No entanto, o trabalho apresenta aspectos passíveis de discussão, 

como o fato de não apresentar os dados de um dos três grupos 

estudados (animais sem distrofia muscular, MDX não tratados e MDX 

tratados) em cinco das variáveis estudadas; 

6. Rouger et al. (2011) demonstraram efeitos funcionais benéficos de 

células-tronco musculares caninas em cães GRMD com distrofia 
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muscular. No entanto, as avaliações realizadas foram qualitativas e o 

avaliador sabia que animais pertenciam a cada grupo por “questões 

práticas”, segundo os autores afirmam no manuscrito. 

Por outro lado, estudos que não encontraram efeitos benéficos do 

tratamento com células-tronco estromais humanas em modelos experimentais 

(Torrente et al., 2007; Rose et al., 2008; Gang et al., 2009) citaram as 

seguintes possibilidades para justificar tais achados: 

- O número de células que atinge o tecido-alvo geralmente é muito 

pequeno; 

- Células humanas não teriam efeito em modelos animais; 

- As células-tronco teriam dificuldade de sobreviver no “ambiente hostil” 

característico do músculo distrófico; 

- Há a possibilidade de resposta do sistema imunológico dos animais 

(dos seis trabalhos enumerados acima, apenas o dois e o cinco não tinham 

imunossupressão associada ao tratamento com as células-tronco), apesar do 

conhecido efeito imuno-modulatório das células-tronco. 

Além disso, um grupo de pesquisa de um dos estudos acima que 

mostrou efeito funcional benéfico das células-tronco em modelo de distrofia 

muscular escreveu uma revisão de literatura em 2010 sobre o assunto e na 

conclusão afirmam que, com base nos estudos até o momento, seria 

imprudente predizer a “cura” desta classe de doenças com a terapia celular. Os 

autores também afirmam que no momento as pesquisas deveriam se voltar 

prioritariamente para o entendimento das propriedades biológicas das células-

tronco e seus efeitos parácrinos no tratamento das distrofias musculares ao 

invés de testar terapias com base em tentativa e erro (Quattrocelli et al., 2010). 
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Em relação aos dados dos experimentos na gaiola metabólica vimos que 

os animais MDX apresentaram valores estatisticamente maiores da diferença 

entre a ingestão de ração e a excreção de fezes, o que pode ser uma resposta 

à regeneração muscular aumentada característica do tecido muscular 

esquelético distrófico (Dupont-Versteegden et al., 1994; Mok et al., 2006; 

Radley et al., 2007). 

 Em relação aos dados glicêmicos, vimos que os animais MDX são 

hipoglicêmicos em relação aos controles e que apenas os animais tratados 

com as células-tronco estromais humanas não apresentaram esta redução da 

glicemia. Apesar de alguns estudos associarem as distrofias musculares com 

quadros diabéticos (Kouki et al., 2005), uma série deles demonstrou quadros 

hipoglicêmicos nesta doença (Shu et al., 1989; Nishio et al., 1990; Bruce et al., 

1995; Ørngreen et al., 2003).  

Em relação ao tempo de vida, foi observado que o grupo tratado apenas 

com as células-tronco estromais humanas apresentou tempo de vida 

estatisticamente maior quando comparado ao grupo sem tratamento e aos 

animais que receberam terapia celular associado à suplementação com os 

aminoácidos alanina e glutamina. Não encontramos na literatura nenhum 

estudo que avaliou o efeito da terapia celular na sobrevida. Estudos futuros 

devem também elucidar se a associação de células-tronco com aminoácidos 

não gera, por exemplo, uma sobrecarga renal em modelos experimentais de 

distrofias musculares, o que poderia explicar, pelo menos em parte, o 

resultados apresentados em relação à sobrevida. 

Por fim, vimos a ausência de sequências de DNA humano no tecido 

obtido após a morte dos animais injetados com as células-tronco, que ocorreu 
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em média por volta de 11 meses após a última injeção. Este resultado está em 

acordo com a literatura. Vieira et al. (2011), por exemplo, demonstraram a 

presença de distrofina humana em cães distróficos GRMD injetados com 

células-tronco estromais humanas seis meses após a última injeção, mas não 

12 meses após o fim do tratamento. 

 Em conclusão, apesar de nenhuma terapia utilizada ter resultado em 

melhora na função muscular, os animais que receberam células-tronco 

estromais de tecido adiposo humano apresentaram aumento na sobrevida. 
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Conclusões  

Inicialmente, por meio da comparação entre três modelos murinos de 

distrofia (MDX, dy2J e dy) em relação à função muscular, capacidade aeróbica e 

dados oriundos de experimentos em gaiolas metabólicas, observou-se que os 

camundongos MDX constituem o modelo com fenótipo mais leve e os animais 

dy o fenótipo mais grave, apesar de todos apresentarem alterações 

significativas em relação aos animais sem distrofia muscular. 

Como neste estudo inicial os animais MDX apresentaram disfunção 

significativa em relação aos animais controle e representam o modelo 

experimental da distrofia muscular mais grave e frequente, a de Duchenne, 

eles foram escolhidos para os dois estudos subsequentes, relacionados a 

abordagens terapêuticas para a doença. 

No primeiro deles foi demonstrado que os animais que receberam a 

associação do treinamento físico em roda de atividade com drogas agonistas 

de AMPK e PPAR apresentaram resultados superiores em relação à função 

muscular quando comparados aos camundongos que receberam as 

abordagens terapêuticas isoladas ou não foram tratados. Esta melhora 

funcional, por sua vez, ocorreu em paralelo a alterações estruturais e alteração 

na expressão e atividade e proteínas relacionadas ao metabolismo oxidativo. 

Por fim, no segundo conjunto de experimentos, cujas intervenções eram 

a terapia celular, a suplementação com aminoácidos e a combinação de 

ambas, foi demonstrado que apesar de nenhuma estratégia resultar em 

melhora funcional, os animais tratados com as células-tronco estromais 

provenientes de tecido adiposo humano tiveram tempo de vida estatisticamente 
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maior do que os animais não tratados ou tratados com ambas as estratégicas 

terapêuticas. 

Os resultados relacionados aos efeitos positivos da combinação do 

treinamento físico com as drogas agonistas de AMPK e PPAR, assim como o 

aumento da sobrevida em decorrência da terapia celular nos camundongos 

MDX justificam futuros estudos em outros modelos de distrofia. Os achados 

desta investigação científica podem contribuir para o entendimento de aspectos 

funcionais, histológicos, metabólicos e moleculares desta classe de doenças e 

também para o progresso dos estudos relacionados às intervenções 

direcionadas ao seu tratamento. 
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Resumo 

As distrofias musculares são doenças genéticas causadas por mutações em 

diferentes genes caracterizadas por degeneração muscular, prejuízos 

locomotores e, geralmente, morte precoce. Dentre elas, a de Duchenne, 

causada por mutações no gene que codifica para a proteína distrofina, é a mais 

comum e grave, tendo os camundongos MDX como modelo experimental mais 

utilizado. O objetivo do presente estudo foi testar quatro abordagens 

terapêuticas potencias neste modelo animal, divididas em dois experimentos: 1. 

treinamento físico voluntário em roda de atividade e/ou drogas agonistas das 

proteínas AMPK e PPAR em dias alternados (AICAR: 100 mg.Kg-1.dia-1, ip; GW 

1516: 5 mg.Kg-1.dia-1, gavagem); 2. células-tronco estromais humanas 

provenientes de lipoaspiração (um milhão a cada injeção intravenosa; uma 

injeção a cada 10 dias nos dois primeiros meses de tratamento e injeções 

mensais nos quatro meses subsequentes) e/ou suplementação com os 

aminoácidos alanina e glutamina (10 mg.kg-1.dia-1, injeção diária 

intraperitoneal). Em relação ao primeiro experimento, o principal achado foi que 

os animais submetidos ao treinamento físico associado às drogas 

apresentaram índices de função muscular superiores aos outros grupos. Já em 

relação ao segundo grupo de análises, foi observado que os animais 

submetidos à terapia celular apresentaram tempo de vida significativamente 

maior quando comparados aos animais não tratados e aos tratados com ambas 

as terapias. Tais resultados, nunca demonstrados previamente pela literatura 

científica, podem contribuir para o entendimento da fisiopatologia das distrofias 

musculares e para o avanço de potenciais abordagens terapêuticas. 
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Abstract 

Muscular dystrophies are genetic diseases caused by mutations in different 

genes. They are characterized by muscle degeneration, motor prejudices and, 

generally, early death. Among them, Duchenne muscular dystrophy (DMD) is 

the most common and severe form and it is caused by mutations in the 

dystrophin gene. The most widely used animal model of DMD is the MDX 

mouse. The aim of this study was to test four potential therapeutic approaches 

assigned in two experiments: 1. voluntary exercise training in activity road 

and/or AMPK and PPAR agonists drugs every other day in MDX mice (AICAR: 

100 mg.Kg-1.day-1, IP; GW 1516: 5 mg.Kg-1.day-1, gavage); 2. Intravenous 

injection of stromal stem cells from human adipose tissue (106 cells every 10 

days in the first two months and monthly injections in the following four months) 

and/or alanine and glutamine amino acids supplementation (10 mg.Kg-1.day-1, 

daily IP injections). In the first experiment we demonstrated that mdx mice 

submitted to exercise training associated to drugs presented improved muscle 

function when compared to the other groups. In the second experiment, on the 

other hand, it was observed that the animals submitted to cell therapy 

presented increased survival when compared to non injected animals and 

animals treated with both approaches. These results, here demonstrated for the 

first time, can contribute to understand the physiopathology of muscular 

dystrophies and may give insights for future therapeutic approaches. 
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