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RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar a musculatura paravertebral de um modelo experimental de
escoliose em coelhos, baseado no trabalho de escoliose experimental de XAVIER SOLER
(1995). Vinte e oito animais de aproximadamente 750 gramas foram submetidos à cirurgia: 22
a costotransversectomia, ou seja, ressecção de 6 processos transversos da coluna torácica no
lado direito e 6 apenas a biópsia, sem a retirada dos processos transversos, compondo o grupo
controle. Os animais foram submetidos a radiografias 90 dias após as costotransversectomias,
todos os animais costotransversectomizados apresentavam curvatura vertebral lateral de graus
variáveis, com rotação vertebral, portanto escoliose; a convexidade da curva foi sempre
dirigida para o lado da ressecção dos processos transversos e o ápice da mesma ficou no
intervalo médio e inferior das ressecções dos processos transversos, nenhum animal do grupo
controle apresentou escoliose. As amostras dos tecidos musculares foram obtidas dos coelhos
com costotransversectomias e do grupo controle após 90 dias da primeira cirurgia. O estudo
histológico dos músculos paravertebrais relacionados a proporção do tipo I e tipo II de fibras
musculares nos coelhos normais e nos lados côncavos e convexos nos coelhos
costotransversectomizados foram diferentes. Houve aumento das fibras do tipo I em
detrimento as fibras do tipo II, principalmente o tipo IIb, encontramos alterações
morfométricas, medidas pelos fatores de atrofia e hipertrofia, no diâmetro mínimo nas fibras
do tipo I e tipo II em relação aos coelhos normais e os coelhos do modelo experimental,
ocorrendo atrofia nas fibras musculares principalmente no lado convexo da curva dos animais
escolióticos.
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ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the paraespinhal muscles of an experimental
model of scoliosis in rabbits, based on the experimental work of scoliosis of XAVIER
SOLER (1995). Twenty and eight animals of approximately 750 grams had been submetted to
the surgery: 22 to the costotransversectomy, that means withdrawal of 6 transversed processes
of the thoracic column in right side and 6 only to the biopsys, without the withdrawal of the
transversed processes, composing the group control. The animals had been submitted to x-
rays 90 days after the costotransversectomy, all the animals that went through this surgery
presented lateral vertebral bending of variable degrees, with vertebral rotation, therefore
scoliosis; the convexity of the curve was always direct to the side of the withdrawal of the
transversed processes and it´s apex was in the medium and inferior interval of the transversed
processes, no animal of the group control presented scoliosis. The samples of muscular
tissueshad been gotten from the rabbits with costotransversectorny and from the group control
90 days after the first sugery. The histologic study about the paravertebral muscles related to
the ratio of the type I and type II of muscular fibres in normal rabbits and the side concavous
and convex in the rabbits with costotransversectomy were diferent. The fibres of type I had
increased in detriment to fibresof type II, mainly type IIb, we found morphometrics
alterations, measured by the factors of atrophy and hypertrophy, in the minimum diameter in
fibres of type I and type II in relation to the normal rabbits and rabbits of the experimental
model, ocurring atrophy of muscular fibres mainly in the convex side of the curve of the
animals that have scoliosis.
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1 INTRODUÇÃO

A palavra “escoliose” é derivada da palavra grega skoliosis, que significa, curvatura,

foi descrita pela primeira vez por HIPÓCRATES, no “De Articulationes”, do Corpus

Hippocraticum. A escoliose é uma deformidade tri-dimensional da coluna vertebral,

combinando uma curvatura lateral com rotação dos corpos vertebrais.

Atualmente, a maioria das escolioses tem o diagnóstico de idiopáticas, embora tenha

ocorrido considerável desenvolvimento nos métodos de tratamento da escoliose idiopática não

sabemos a verdadeira causa da mesma, portanto, a escoliose tem sido frequentemente objeto

de pesquisa ortopédica e um número muito grande de artigos são encontrados na literatura

mundial. São várias as teorias que tentam explicar a causa da patologia. HAKKARAIMEM

(1973), o desequilíbrio muscular pode ser um fator etiológico na escoliose, sendo a

deformidade freqüente nas miopatias e doenças neuromusculares. HAAS (1939), citado por

DURIEZ (1960), o distúrbio do crescimento da vértebra pode provocar a escoliose. GAYA

(1988), a interrupção do mecanismo de transmissão de carga pelas costelas também seria uma

das causas da patologia.

Muitos são os processos patológicos que atingem os músculos, em algumas doenças

podemos fazer o diagnóstico apenas com dados clínicos, mas a grande maioria necessita de

diversos procedimentos diagnósticos, entre os exames utilizados para estudar a repercussão

dos processos patológicos no músculo, encontram-se as dosagens de enzimas séricas, a

eletromiografia e a biopsia muscular. BROOKE e ENGEL (1966), DUBOWITZ (1985),

ENGEL (1986), WERNECK (1991), SPENCER et al. (1976), YAROM e ROBIN (1979),

estudaram e descreveram várias anormalidades nas fibras dos músculos paravertebrais e

observaram um desequilíbrio nos tipos de fibras, com a presença de atrofia das fibras do tipo I

nos músculos profundos paravertebrais no lado côncavo da deformidade escoliótica e uma

diminuição geral na produção das fibras do tipo II na escoliose experimental em coelhos e na
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escoliose idiopática no homem. ZETTERBERG et al. (1982), demonstraram em estudos

histoquímicos de músculos eretores da coluna vertebral, consistente aumento das fibras do

tipo I no lado convexo na escoliose idiopática no homem.

A comparação das fibras do tipo I e tipo II nos músculos pelo número, diâmetro ou

área medida são frequentemente omitidas devido ao consumo de tempo para sua

determinação, este problema tem sido amenizado com o desenvolvimento do sistema

microscópico controlado por computador, o qual avalia os dados com sensibilidade e tem as

respostas com menos tempo.

O objetivo deste trabalho foi estudar as alterações morfométricas: área, diâmetro

médio e diâmetro mínimo, e morfológicas: tipo de fibras musculares, nos músculos

paravertebrais na escoliose experimental em coelhos.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ANATOMIA

A coluna vertebral é composta de vértebras ósseas alternadas com discos

intervertebrais, unidas por ligamentos fortes e mantidas por uma musculatura que se estende

desde o crânio até a pelve, proporcionando sustentação axial ao corpo. Uma vértebra típica se

compõe de um corpo anterior e um arco posterior formado por dois pedículos e duas lâminas,

unidas posteriormente para formar o processo espinhoso. A cada lado do arco vertebral, há

um processo transverso e processos articulares superiores e inferiores. Os processos

articulares unem-se com as vértebras adjacentes, formando articulações sinoviais. A

orientação relativa dos processos articulares é responsável pelo grau de flexão, extensão e

rotação possível em cada segmento da coluna vertebral. Os processos espinhosos e

transversos servem como alavancas para os numerosos músculos aderidos a estas estruturas.

Por ocasião do nascimento, a coluna vertebral é dorsalmente convexa, formando o contorno

sagital predominante; entretanto, quando a posição ereta é adquirida, formam-se curvas

lordóticas (cervical e lombar) compensatórias, opostas as curvas cifóticas primárias (torácica

e sacral). O comprimento da coluna vertebral é, na média, 72 cm em homens adultos e 7 a 10

cm menor em mulheres adultas. Vasos e nervos passam através dos forames intervertebrais

formados pelas bordas superiores e inferiores dos pedículos de vértebras adjacentes do corpo.

Cada componente anatômico da coluna vertebral tem uma função que contribui para a

mobilidade e estabilidade de um segmento móvel.

A coluna vertebral tem origem embriológico-mesenquimal, tanto no homem como nos

animais irracionais. O corpo vertebral dos quadrúpedes, como o coelho, cresce em
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comprimento através de placas de cartilagem epifisárias localizadas nas superfícies superior e

inferior. Tanto o corpo como a lâmina da vértebra cresce em largura por deposição

membranosa de osso. O corpo vertebral e o arco são unidos pela epífise neurocentral. A carga

fisiológica entre os corpos vertebrais causada pelos músculos e ligamentos estimula o

crescimento em comprimento das placas epifisárias do corpo vertebral.

2.2 BIOMECÂNICA DA ESCOLIOSE

JOHN MOE (1994), citando vários autores, como AGOSTINI et al. (1966), PANJABI

(1977), MORRIS et al. (1961), SHULTZ e ANDERSSON (1981), em seu livro descreve a

biomecânica da coluna vertebral como sendo o estudo de forças direcionadas chamadas

vetores que produzem equilíbrio, movimento e deformidade da coluna vertebral. Para

compreendermos os movimentos normais da coluna devemos entender como são aplicadas as

forças sobre a mesma. A estabilidade intervertebral depende dos ligamentos, articulações, da

ação da musculatura e de estruturas paravertebrais, como: o gradio costal e o esterno, sendo

assim, a estabilidade da coluna em conjunto, depende do conjunto destes mesmos fatores, em

contraposição as cargas recebidas.

Os componentes de movimento da coluna vertebral são basicamente dois, o de rotação

e o de translação, no entanto um complexo e harmonioso sistema forma-se para que possam

existir movimentos acoplados. O conhecimento dos movimentos da coluna são importantes,

apesar de complexos, para compreendermos como as deformidades podem ter sua etiologia e

como faremos para prevenir e tratar as mesmas, visto que 80 % das escolioses são de causa

idiopática. Existem equações matemáticas que tentam explicar as deformidades adquiridas da

coluna vertebral, mas sabemos que estes modelos são falhos, pois tem limitações de
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informações, não avaliam como um todo o mecanismo de deformação e não podem ser

aplicados em experimentos de laboratório.

Os modelos biológicos de laboratório têm sido cada vez mais estudados tendo-se

variado de maneira exaustiva a forma para produção das deformidades, como a lordose a

cifose e principalmente a escoliose, mas apesar dos avanços da tecnologia ainda não temos

um modelo ideal que explique a biomecânica da escoliose idiopática.

2.3 ETIOLOGIA DA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA

Este estudo foi baseado, no mesmo trabalho que XAVIER SOLER (1995), baseou-se.

Assim sendo, o trabalho de revisão de HAKKARAINEN (1981), um trabalho de revisão

extenso define como idiopática a escoliose sem causa conhecida. Nesse trabalho muitas são as

hipóteses publicadas a respeito da etiologia e patogenia da escoliose idiopática, destacando as

seguintes: a) a hipótese esquelética primária, de acordo com a qual o distúrbio de crescimento

se dá na placa epifisária da vértebra, na epífise neurocentral ou no núcleo pulposo. HAAS

(1939), BISGARD (1935), ARKIN e SIMON (1950), PONSETI e SHEPARD (1954),

ARKIN e KATZ (1956), ROAF (1958), STILWELL JR. (1962), OTTANDER (1963),

KARAHARJU (1967), JAMES (1970), VVILLNER (1972);

b) a hipótese neuromuscular, segundo a qual a causa da escoliose é o desequilíbrio

muscular de causas diferentes. ARKIN (1949), RISSER (1957), GRUCA (1959), ROAF

(1958), LISZKA (1961), LANGENSKIOLD e MICHELSSON (1961 e 1962),

MICHELSSON (1965), BOUILLET e VINCENT (1967), YAMADA et al. (1969 e 1971),

LANGENSKIOLD (1961), HIRANO (1972), SCHULTZ et al. (1972), KEIM (1976),

SPENCER e ZORAB (1976), YARON E ROBIN (1977), ZETTERBERG et al. (1982),



17

BARRIOS et al (1989).

c) a hipótese metabólica, que atribui a distúrbios variados no metabolismo de proteínas

o crescimento escoliótico, PONSETI e BAIRD (1952), PONSETI e SHEPARD (1954),

STEARNS et al. (1955), PONSETI (1957 e 1968), SCHONENBERGER Ct 2., (1961),

BENSON (1965), ZORAB (1968), BADGER (1969), ZORAB et al. (1971), NORDWALL

(1973), BRADFORD et al. (1977), SMITH (1968).

d) a hipótese hereditária, que propõe ser a hereditariedade dominante e ligada ao sexo,

mas com penetrancia incompleta, WYNNE-DAVIES (1968), KEIM (1976).

2.4 MÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA PROVOCAR ESCOLIOSE

A escoliose experimental tem sido provocada por inúmeros métodos. Um grande

número deles é cirúrgico e o princípio geral de todos é provocar ou distúrbio de crescimento

longitudinal da vértebra, como descrito por HAAS (1939) — citado por DURIEZ et al.

(1960), BADGER (1969 e 1973) — citados por HAKKARAINEN (1981), MIKKO et al.

(1990) ou provocar desequilíbrio muscular paravertebral. PLAGEMANN (1926) e MILLES

(1947) citados por HAKKARAINEN (1981), LANGENSKIOLD e MICHELSSON (1961),

GERNER et al. (1974), SARWARK et al. (1988). A escoliose foi provocada em coelhos e

porcos por ressecção unilateral da parte posterior de costelas LANGENSKIOLD e

MICHELSSON (1961), PIGOTT (1971), SNELLMAN (1973) segundo HAKKARAINEN

(1981), SEVASTIKOGLOU et al. (1978), SEVASTIK et al. (l990), e também em macacos,

após ressecção de costelas PLAGEMANN (1926) — citado por HAKKARAINEN (1981),

THOMAS et al. (1985) citados por WEINSTEIN (1994). A divisão de nervos intercostais

provocou escoliose com desenvolvimento de convexidade no mesmo lado BISGARD (1935),
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LISZKA (1961), AGADIR et al. (1989), ALEXANDRE et al. (1972) — citados por

WEINSTEIN (1994), MILLES (1947) ?u citado por HAKKARAINEN (1981), AGADIR et

al (1988), SUK et al. (1989). Segundo WEINSTEIN (1994), LANGENSKIOLD e

MICHELSSON (1959). Em algumas experiências, ressecção unilateral de ligamentos

costotransversos causou escoliose, mas o efeito desse procedimento foi freqüentemente

impedido por formação de cicatriz. Já, MIKKO et al. em (1990), usando gesso em extensão,

provocaram escoliose em coelhos. HAKKARAINEN, em publicação de 1981 mostra sua

experiência em que provocou escoliose em coelhos usando gesso. BARRIOS et al. (1989),

ZETTERBERG (1982) demonstraram alterações histológicas provocadas por escoliose

induzida em coelhos sobre a musculatura da concavidade e da convexidade. VVEINSTEIN

(1994) cita BARRIOS et al. que em publicação de 1986 relatam ter provocado escoliose em

coelhos por lesão medular. Muitos outros métodos são citados na literatura, mas nosso

propósito é de darmos apenas uma idéia da diversificação dos experimentos realizados, os

quais conseguem os resultados propostos.

2.5 FIBRA MUSCULAR

2.5.1 Aspectos Históricos

A palavra músculo é derivada do latin mus e refere-se a uma semelhança do músculo

no abdome de um rato.

A primeira biópsia muscular descrita na literatura foi realizada por WERNICH em

1864), a espécime foi retirada do músculo grastrocnêmio de um menino de 11 anos.



19

STEFANO LORENZIN1 (1678), citado por DUBOWITZ (1973), estudou a diferença dos

músculos encontrados em animais e sugeriu que, a base destas diferenças era a cor referindo-

se como músculo vermelho e músculo branco. Durante a última metade do século XIX,

muitos trabalhos tentaram explicar esta variação na estrutura e na morfologia das fibras

musculares.

RANVIER (1873, 1874 e 1880), baseado em extenso estudo, sugeriu uma diferença

fisiológica entre as fibras vermelhas e brancas, correlacionando com fibras de contração

rápida e lenta respectivamente, ele também confirmou que o músculo vermelho tinha um

maior suprimento sangüíneo do que o músculo branco. Muitos outros autores, como

GRÜTZER (1884), KÖLLIKER (1857), RETZIUS (1890), LEE, et al. (1916), BULLORD

(1919), DENNY—BROWN (1929), contribuíram para os estudos da diferenciação muscular.

Trabalhos citados por DUBOWITZ (1973).

DUBOVVITZ e PEARSE (1960), demonstraram uma recíproca relação entre a

atividade da fosforilase e varias enzimas oxidativas na fibra muscular individual e sugerem

que ambos os músculos do homem e do animal podem ser subdivididos em 2 tipos de fibras:

tipo I tem uma alta atividade oxidativa e baixa atividade glicolítica, e o tipo II tem uma baixa

atividade oxidativa e alta atividade glicolítica. Fibras com atividades intermediárias também

foram observadas, particularmente em músculos de animal experimentais.

A partir dessas descobertas, a histologia e a histoquímica muscular tem sido

fundamental para diagnóstico das doenças neuromusculares.

2.5.2 Histologia do Músculo Normal

Os músculos estão envoltos por uma bainha de tecido conjuntivo, epimísio, composta
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por fibras colágenas que margeiam ou terminam em tendões, aponeuroses ou no periósteo dos

ossos. Extensões do epimísio adentram no tecido muscular, dividindo os mesmos em

fascículos, estes são circundados por uma camada de tecido colágeno, perimísio. A fibra

muscular individual a qual constitui o feixe muscular medem geralmente entre 20 a 50 micras

de diâmetro e podem medir mais de 10 cm de comprimento. As fibras estão dispostas de

maneira que em cortes transversais tem o formato poliédrico, existindo entre as mesmas uma

fina camada de colágeno, endomísio.

As fibras musculares são multinucleadas, limitadas por uma membrana celular, o

sarcolema. Os núcleos são elípticos vistos em cortes longitudinais, apresentam nucléolos

proeminentes localizados no sub nucleoplasma e são visíveis em número de 2 ou 3 em cortes

transversais.

As fibras musculares são compostas por centenas ou milhares de miofibrilas separadas

cada qual por um espaço intermiofibrilar. As miofobrilas constituem e ocupam 85-90% do

volume celular. As miofibrilas são compostas por sarcômeros e cada sarcômero é composto

por banda A, banda I, linha M, zona H e linha densa Z.

O espaço entre as miofibrilas e o sarcolema é preenchido pelo citoplasma da célula, o

sarcoplasma. Ele contém varias organelas, incluindo as mitocôndrias, o reticulo

sarcoplasmático e os tubos T, o aparelho de Golgi, os ribossomas livres, os grânulos de

glicogênios, as gotículas de gordura e lipofuccinas, cada qual com uma função vital para a

célula.

2.5.3 Histoquímica do Músculo Normal

Com o advento de modernas técnicas de histoquímica foi possível localizar sistemas
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de enzimas e outros constituintes químicos a nível celular abrindo um caminho para a

correlação da atividade funcional das fibras individual com a sua morfologia.

BROOKE e KAISER (1970), definiram três tipos de fibras no músculo normal

baseados no comportamento das fibras musculares na reação para adenosina trifosfatase

(ATPase), quando pré encubadas em diferentes pH (9.4, 4.6 e 4.3). Sendo esta reação a mais

utilizada atualmente para leitura das patologias musculares, visto que os histogramas são

montados e interpretados pelo computador em preparos com esse tipo de reação. As fibras do

tipo I em pH 9.4, alcalino, mostram-se com uma reação fraca, as fibras do tipo II aparecem

com uma reação forte. No pH 4.3, ácido, as fibras do tipo I tem reação forte e as fibras do tipo

II tem uma reação fraca. As fibras do tipo II foram subdivididas em três outros subtipos

conforme sua reação nos pH ácidos, as fibras do tipo II mantiveram as reações fracas para

ambos os pH 4.3 e pH 4.6, no entanto as fibras do tipo IIb apresentaram reação fraca no pH

4.3 e reação forte no pH 4.6 e as fibras do tipo IIc apresentaram reação discreta no pH 4.3.

A correlação com as propriedades fisiológicas relacionadas com a unidade motora é

fundamental para o entendimento da fisiologia muscular, sendo muito importante na

interpretação de patologias. A inervação das fibras musculares tem sua origem nas células do

corno anterior da medula espinhal, os neurônios motores, estes exercem um efeito trófico

fundamental sobre o músculo, determinando o padrão histoquímico da fibra muscular e de

toda unidade motora, KUGELBERGER et al. (1970).

2.5.4 Fisiologia e Trofismo da Fibra Muscular

Baseados na fisiologia, as fibras do tipo I correspondem as fibras de contração lenta,

grande resistência a fadiga e tem cor intermediária; as fibras do tipo IIa possuem contração
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rápida, tem resistência a fadiga e correspondem as fibras vermelhas; as fibras do tipo IIb tem

contração rápida, fadigam com facilidade e correspondem as de cor branca DUBOWITZ

(1960), BROOKE e KAISER (1970).

Uma propriedade fundamental da fibra muscular é que sob estresse de trabalho

repetitivo e sustentado elas aumentam de tamanho, causando a hipertrofia ou quando o

músculo perde fibras musculares e as remanescentes normais se hipertrofiam para compensar

as fibras que atrofiaram, tanto em miopatias primárias, como em entidades que determinam

desnervação. O oposto deste trabalho, o desuso causa a atrofia, as fibras também tornam-se

menores quando privadas da influência trófica, no caso a inervação. Outra causa de redução

do diâmetro da fibra é a divisão longitudinal da mesma a qual ocorre em certas patologias. A

atrofia das fibras ocorre em miopatias crônicas e adquiridas, envolvendo todos os tipos de

fibras, bem como em músculos desnervados, BROOKE e ENGEL (1966). Tradicionalmente a

distribuição das fibras hipertróficas ou atróficas tem sido um dos critérios para diferenciar as

miopatias, como doença primária do músculo, de atrofia neurogênica secundária a um

processo de denervação.

Na miopatia a distribuição das fibras atróficas estão distribuídas de maneira aleatória,

tomam a forma arredondada nos cortes transversais, distribuindo-se entre as fibras normais,

no entanto na denervação, a atrofia das fibras ocorrem em grupos, ou não, tomam o formato

angulado nos cortes transversais do tecido muscular. A atrofia e ou a hipertrofia pode

envolver ambas as fibras do tipo I e II ou estar limitada a um tipo celular. Atrofia seletiva das

fibras do tipo I é relativamente incomum, mas pode ocorrer na distrofia miopática. Atrofia

seletiva das fibras do tipo II é uma das anormalidades mais comum associadas com a

patologia muscular e aparece em algumas patologias onde o músculo não é o alvo primário da

patologia. Quando os subtipos de fibras são considerados o tipo IIb é a que apresenta o maior

grau de atrofia. Outras anormalidades podem ocorrer com atrofia e hipertrofia, esta é uma
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alteração a qual é freqüentemente vista na doença miopática e pode ser usado para diferenciar

uma doença neuropática.

2.5.5 Mensuração e Quantificação das Fibras Musculares

Sabe se que é extremamente difícil avaliar o tamanho das fibras em uma biópsia

muscular por simples inspeção. As variações nos tamanhos das fibras são de fundamental

importância na interpretação da biópsia muscular, um método para determinar estas alterações

é essencial. Diferentes medidas têm sido empregadas para determinar estas alterações, tais

como: o diâmetro ortogonal, a circunferência da fibra, a superfície da área e o diâmetro da

fibra muscular, descritos por DUBOWITZ (1985).

A escolha do método deve combinar simplicidade, rapidez e acurácia. Para que se

possa fazer a leitura destes dados faz-se um histograma, uma fotografia com magnificação de

100 vezes de uma secção preparada com reação de ATPase, com aproximadamente 200

fibras. Uma régua milimetrada transparente é utilizada para fazer as medidas (figura 1). Esta

medida é feita em intervalos de 10 micras.
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FIGURA 1: Régua milimetrada transparente utilizada para fazer as medidas das fibras
musculares, baseando-se nesta régua o computador faz os cálculos morfométricos (X 50).
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Os fatores de atrofia e hipertrofia são calculados do histograma das fibras

musculares e são uma expressão do número de anormalidades destas fibras BROOKE e

ENGEL, (1969). Há uma variação nos fatores de atrofia e hipertrofia para cada grupo

muscular, mas os músculos mais utilizados como regra são o gastroecnêmio e o bíceps, sendo

consideradas alterações atróficas quando o fator de atrofia estiver acima de 150 nas fibras

musculares que tiverem um diâmetro mínimo menor que 40 micras e alterações hipertróficas

quando o fator de hirpertrofia estiver abaixo de 150 nas fibras musculares com diâmetro

mínimo acima de 80 micras. Para o cálculo baseia-se nos valores considerados em um

histograma normal para o homem, no qual as fibras medem entre 30 e 80 micras de diâmetro.

Como regra geral, devido a significância, o número de fibras do histograma com diâmetro

entre 30 e 40 micras são multiplicadas por um, o número de fibras com diâmetro entre 20 e 30

micras por dois, o número de fibras com diâmetro entre 10 e 20 micras por três e o número

daquelas com diâmetro menor que 10 micras por quatro. Estes produtos são então somados e

divididos pelo número total de fibras do histograma, o resultado é então multiplicado por

1000 e este é o fator de atrofia. É calculado o fator de hipertrofia para expressar a proporção

do número de fibras maiores do que 80 micras, não são utilizados para o cálculo as

multiplicações feitas por (1,2,3 e 4) como para o fator de atrofia.
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Como exemplo:

Intervalo N* Fib. I N* Fib. IIa N* Fib. IIb

<5

5_10

10_15

15_20

20_25

25_30

30_35

35_40

40_45

45_50

0

0

0

9

31

57

65

36

12

6

0

0

0

0

7

15

23

13

4

5

0

0

0

0

9

2

1

0

1

0

50_55 1 0 0

A tabela mostra a distribuição das fibras do tipo I, IIa e IIb em intervalos de 5 micras.

HISTOGRAMA: O histograma mostra na vertical o número de fibras e na horizontal o
diâmetro das fibras em intervalos de 5 micras.

Exemplo do cálculo do fator de atrofia para as fibras do tipo IIa no lado côncavo da curva

escoliótica no coelho (21):

22 X 2: 44

36 X 1: 36 80/67=1,19 X1000=1,190 este é o fator de atrofia

(44+36 = 80)
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 MATERIAL

O animal de escolha para modelo sobre escoliose e avaliação histoquímica dos

músculos paravertebrais profundos (multífidos) deveria satisfazer a certas exigências quanto a

tamanho e tempo do crescimento. O tamanho deveria ser suficiente para permitir a

observação radiológica da coluna, e o crescimento rápido que permitisse em curto espaço de

tempo a evolução dos animais para a maturidade (12 semanas). O presente estudo é baseado

no trabalho de XAVIER SOLER 1995, e foi realizado em 28 coelhos mestiços (Oryctolagus

Cuniculus), pesando em média 750gr., da mesma linhagem e de ambos os sexos. Formaram o

grupo controle, 6 coelhos normais, enquanto 22 coelhos foram submetidos a

costotransversectomia unilateral direita em 6 espaços intervertebrais. Durante toda a

experiência os coelhos foram alimentados com ração e água, colocados em gaiolas suspensas,

cada uma comportando 4 animais.

Durante toda a experiência os animais permaneceram em temperatura ambiente em um

coelhario, sendo levados para tratamento cirúrgico e primeiro pós-operatório a uma clinica

veterinária.

3.2 MÉTODOS

Os protocolos anestésico e cirúrgico foram os mesmos descritos e utilizados por

XAVIER SOLER 1995, por apresentarem resultados satisfatórios, assim segue-se a descrição:
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Os coelhos foram pesados criteriosamente para cálculo da dose anestésica a ser usada e

deixados em jejum alimentar durante 12 horas. O protocolo anestésico foi o mesmo utilizado

pela Faculdade de Veterinária da UFPR. O ato anestésico foi realizado em duas fases. A

primeira consistiu em indução anestésica com cloridrato de xilazina (5 mg/kg), intramuscular,

e sulfato de atropina (0,2 mg/kg), intramuscular. O cloridrato de xilazina – sedativo,

analgésico e relaxante muscular – produz nos animais um estado de adormecimento com

elevado grau de analgesia, cuja profundidade depende da dose empregada. Não se observam

fases de excitação com o aumento ou diminuição da concentração da substancia ativa. Sulfato

de atropina é empregado para evitar depressão respiratória acentuada. A segunda fase – de

anestesia plena – foi obtida com cloridrato de quetamina (50 mg/kg), intramuscular e maleato

de acetilpromazina (0,75 mg/kg), intramuscular. O cloridrato de quetamina é um anestésico

geral, não barbitúrico, de ação rápida, que produz um estado de anestesia não convencional,

que se denomina “dissociativa”, pois interrompe de forma seletiva os mecanismos de

associação do cérebro (córtex e sistema límbico) e caracteriza-se por catalepsia, sedação e

analgesia acentuada. O mais importante desse anestésico para o experimento é que o

cloridrato de quetamina, ao contrario de outros, preserva os reflexos protetores, tais como o

tussígeno e o de deglutição, que mantém livres as vias aéreas respiratórias. É o único

anestésico geral com propriedades ligeiramente hipertensivas, ideal para ser associado a

qualquer tipo de medicação pré-anestésica. Nessa segunda fase, usou-se também maleato de

acetilpromazina, um neuroléptico tranqüilizante que potencializa o anestésico geral e causa

sedação central bem acentuada. A preocupação pela correta anestesia dos animais teve o

objetivo de evitar-lhes qualquer sofrimento, o que, de fato, foi completamente conseguido

com esse acurado protocolo anestésico.

Na noite anterior às cirurgias os animais foram submetidos a corte e raspagem do pêlo

na região cirúrgica previamente definida. Foram operados em dois dias para obtenção de
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séries bem homogêneas. São os seguintes os passos do processo cirúrgico nas operações

realizadas:

O coelho é colocado na mesa cirúrgica na posição de decúbito ventral. Uma incisão

cutânea posterior mediana é realizada na pele, ao nível da coluna torácica (figura 2), e

aprofundada em direção afascia; as margens de pele são retraídas com afastadores tipo

Farabeuf; o ligamento interespinhoso sobrejacente aos processos espinhosos é identificado.

FIGURA 2: lncisão mediana da pele ao nível da Coluna torácica.

A dissecção prossegue nesse plano: a capa cartilaginosa que cobre o processo

espinhoso é incisada e a sua metade direita é afastada para o lado com ajuda de um descolador

tipo Penfield, expondo o processo espinhoso; inicia-se o descolamento subperiostal. Após a

exposição de 6 processos espinhosos, os afastadores são cuidadosamente introduzidos,

evitando o rompimento muscular. Trapézio, rombóide e serrátil são refletidos lateralmente a

rafe mediana (figura 3), deixando já a vista os processos costotransversos, desinseridos

parcialmente e cuidadosamente os músculos semi-espinhoso e multífidos (figura 4) para um
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melhor acesso aos processos transversos (figura 5). Estes são retirados com uma pinça óssea

tipo Luer.

FIGURA 3: Dissecção e afastamento da pele tecido celular sub-cutâneo e músculos
paravertebrais superficiais e identificação do processo espinhoso da vértebra torácica na ponta
da agulha.

FIGURA 4: Identificação dos músculos paravertebrais profundos, multífidos, na ponta da
agulha.
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FIGURA 5: Identificação de um processo transverso da vértebra torácica na ponta da agulha.

A musculatura e a fáscia pré-vertebral foram suturadas com fio absorvível 3/0 vickryl

e a pele com fio de náilon 3/0. Nenhum curativo foi feito, sendo aplicada na pele somente

álcool iodado. Não houve perda sanguínea significativa durante a cirurgia nem no período

pós-operatório. Uma dose de penicilina procaína de 200.000 u.i. e sulfato de

dihidroestreptomicina (250 mg a razão de l ml/kg de peso) foi aplicada intramuscularmente

para profilaxia antiinfecção. As biópsias, nos animais escolióticos, foram realizadas no ápice

das curvas escolióticas nos lados côncavo e convexo, sendo utilizado os mesmos passos para

quando foi realizado as costotransversectomias. A biópsia no grupo controle foi realizada nos

mesmos níveis os quais deu-se a escoliose nos animais escolióticos.

Os 6 animais do grupo controle foram submetidos apenas a biópsias, sem a ressecção

dos processos transversos. Os animais foram radiografados em posição de decúbito dorsal,

com aparelho de 500 miliamperes, com técnica de 5 miliamperes e 38 quilovatts, aos 90 dias

pós-operatório, quando 22 animais escolióticos, foram sacrificados juntamente com os 6

animais do grupo controle.
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3.2.1 Biópsia Muscular

Foram realizadas 50 biópsias musculares, sendo 44 nos coelhos

costotransversctomizados, uma no lado côncavo e outra no lado convexo, e 6 nos coelhos

normais, sempre no lado direito da coluna vertebral, nos mesmos espaços intervertebrais que

foram realizadas as biópsias no modelo experimental. O fragmento de músculo escolhido foi

em média 0,6 X 0,6 X 1,5 cm, (figura 6) o qual alcançava 2 ou 3 espaços intervertebrais no

ápice da curva escoliótica (figura 7) e foi ancorado com fio de nylon em uma das

extremidades em seguida envolvido por gaze molhada em solução salina isotônica e

imediatamente enviado ao laboratório.

FIGURA 6: Biópsia dos músculos paravertebrais profundos, multífidos, medindo cerca de
1,5 cm.
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FIGURA 7: Mostra o local da biópsia muscular compreendendo dois ou três espaços
interespinhosos.

No laboratório, o músculo foi preparado, o espécime foi dividido em dois fragmentos,

sendo um montado transversal aos fascículos e outro longitudinalmente aos mesmos, em

suporte especial para criostato, com goma de adraganth a 7%, os músculos foram congelados

diretamente em nitrogênio líquido a – 170 graus centígrados.

Os cortes foram realizados em criostato CTI (lnternational Equipment Co., Needham

Heights, Mass., USA), com temperatura da lâmina em – 20 graus centígrados com 4 micra de

espessura, Werneck, 1981. Foram lidos dois campos para cada tipo de coloração utilizado.

Foram realizadas as seguintes colorações para:

Hematoxilina e eosina

Neste tipo de reação são visualizados as seguintes estruturas com suas respectivas

colorações: Núcleos azul-violeta, fibras rosa, tecido conjuntivo rosa claro. Fibras basofílicas

podem ser reconhecidas pela sua cor azulada. Estriações não são visíveis (figuras 8 e 9).
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FIGURA 8: A biópsia mostra o aspecto normal do músculo paravertebral mutífido, corados
pela reação de hematoxilina-eosina (x100).

FIGURA 9: A biópsia mostra o músculo paravertebral no lado convexo da curva escoliótica
apresentando alterações de coloração das fibras musculares e aumento dos núcleos na
periferia das células. H e E (x100).
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FIGURA 10: A biópsia mostra o aspecto normal do músculo paravertebral, multífido,
corados pela reação de Tricomo de Gomori modificada (x100).

FIGURA 11: A biópsia mostra o aspecto normal do músculo paravertebral, multífido,
corados pela reação de Tricomo de Gomori modificada (x400).
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Tricomo de Gomori modificado

Nesta reação a coloração das estruturas dá-se da seguinte forma: núcleos púrpura-

avermelhado, miofibrila verde e tecido conjuntivo verde claro. Estriações são aparentes.

Material membranoso intermiofibrilar, com mitocôndrias e retículo sarcoplasmáticos coram

em vermelho (figuras 10 e 11).

ATPases.

São encontradas ao nível das miofibrilas (miosina, banda A), e com auxílio de

diversos artefatos de laboratório, variando o pH da reação, podem ser demonstrados diversos

tipos de fibras, conforme a intensidade da reação. Esta enzima separa o fosfato terminal do

ATP, que se combina com o cálcio da solução, formando o fosfato de cálcio, que é insolúvel e

se precipita no local da reação. O fosfato de cálcio e tratado com cloreto de cobalto, que após

reação com sulfito de amônio, torna-se visível, com cor marrom ou preta. A cor reflete a

presença da enzima no local.

As fibras do tipo I, por possuírem menor reação, ficam mais claras que as do tipo II,

quando a reação e realizada com o pH 9,4 (figuras 12 e 13). Se antes da reação final, as fibras

são pré-encubadas em pH 4,6 as fibras do tipo I, IIa e IIc tem maior reação, ficando mais

escuras do que as do tipo IIa (figuras 14 , 15, 16 e 17). No entanto, se são pré-encubadas em

pH 4,3, as fibras do tipo I tem maior reação, as do tipo IIc um grau intermediário e as do tipo

IIa e IIb quase nenhuma atividade, tomando portanto a aparência mais clara de todas (figuras

18, 19, 20 e 21).
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FIGURA 12 e 13: Biópsias dos músculos paravertebrais, multífidos, do coelho controle
mostrando as fibras do tipo I com reações mais fracas e as fibras do tipo II com reações mais
fortes, havendo um predomínio das fibras do tipo II. ATPase, pH 9,4 (x100).

FIGURA 13
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FIGURA 14 e 15: Biópsias dos músculos paravertebrais, multífidos, do coelho controle,
mostrando as fibras do tipo I e IIb, com reações mais fortes e as fibras do tipo IIa com reações
mais fracas. ATPase, pH 4,6 (x100).

FIGURA 15



39

FIGURA 16: Biópsia do músculo paravertebral, multífido, no lado côncavo do coelho
escoliótico mostrando atrofia das fibras musculares do tipo I, IIa e IIb, sendo que as fibras do
tipo I e do IIb apresentam reações mais fortes e as fibras do tipo IIa reação mais fracas.
ATPase, pH 4,6 (x100).

FIGURA 17: Biópsia do músculo paravertebral, multífido, no lado convexo do coelho
escoliótico mostrando atrofia das fibras musculares do tipo I, IIa e IIb, mais acentuadas que p
lado côncavo, sendo as fibras do tipo I e IIb as que apresentam reação mais forte e as fibras do
tipo IIa reação mais fraca. ATPase, pH 4,6 (x100).
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FIGURA 18 e 19: Biópsias dos músculos paravertebrais, multífidos, do coelho controle,
mostrando as fibras do tipo I com reação forte e as fibras do tipo IIa e IIb com reação fraca.
ATPase, pH 4,3 (x100).

FIGURA 19
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FIGURA 20: Biópsia do músculo paravertebral, multífido, no lado convexo do coelho
escoliótico mostrando atrofia das fibras musculares, mais acentuadas que no lado côncavo,
sendo as fibras do tipo I, com reação forte e as fibras do tipo IIa e IIb com reação fraca.
ATPase, pH 4,3 (x100).

FIGURA 21: Biópsia do músculo paravertebral, multífido, no lado côncavo do coelho
escoliótico mostrando atrofia das fibras musculares, sendo as fibras do tipo I com reação forte
e as fibras do tipo IIa e IIb com reação fraca. ATPase, pH 4,3 (x100).
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3.2.2 Morfologia e Morfometria das Fibras Musculares

Realizamos a medida do diâmetro mínimo, diâmetro médio e área da fibra muscular

individual, de dois campos de cada biópsia, coradas pela reação de ATPase e calculamos o

fator de atrofia baseados no diâmetro mínimo através de um histograma, semelhante ao

descrito em seção anterior neste trabalho.

As alterações quanto às variações no tamanho das fibras, atrofia e hipertrofia; as

variações na distribuição, pequenos e grandes aglomerados de fibras atróficas, agrupamentos,

predomínio e deficiência de tipos específicos de fibras e proliferação de tecido conjuntivo

intersticial foram avaliadas e interpretadas através de visualização direta no microscópio com

aumentos de 100 a 400X e auxílio de um computador.

Não avaliamos nesse trabalho as alterações do núcleo, do citoplasma e suas organelas

e da membrana celular.

3.2.3 Análise Estatística

Para as análises estatísticas os dados foram obtidos e armazenados em bancos de

dados com o auxílio de um computador. Foram analisados com o programa de estatística

ABSTAT (versão 6.01, Anderson-Bell, Colorado, 1989).

Os valores das medidas encontradas para área, diâmetro mínimo e diâmetro médio

foram transformados em logaritmos na base (10) e multiplicados por 10, para facilitar o

estudo estatístico, pela fórmula: log10 (n°) x 10, não houve diferença na analise quando

comparada com o valor real, mas foi possível ordenar melhor as variáveis destes valores e

facilitar a leitura dos resultados.
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Foram realizados vários cálculos de estatística descritiva, como média, variância,

desvio padrão, máximo, mínimo e freqüência de distribuição.



44

4 RESULTADOS

4.1 GRUPO CONTROLE

Os 6 animais do grupo controle submetidos a biópsias, sem as costotransversectomias,

nenhum apresentou desvio lateral ou rotacional, tendo sido mantidos na mesmas condições do

segundo grupo (figura 22).

FIGURA 22: Imagem radiográfica da coluna vertebral do coelho controle, não apresentando
escoliose.
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O exame histológico geral dos músculos paravertebrais dos coelhos não escolióticos

mostrou no nível médio torácico uma percentagem maior do tipo II de fibras musculares do

que do tipo I, aproximadamente 2:1, não havendo diferença quanto ao sexo. Quando somadas

as fibras do tipo I, do tipo IIa e tipo IIb, houve maior percentagem do tipo IIb, 52%, em

relação ao tipo IIa, 16% e ao tipo I, 32% (tabela 1), mas não encontramos alterações no

tamanho e na distribuição das fibras que sugerissem dados patológicos.

TABELA 1

FIBRA I FIBRA IIa FIBRA IIb

Coelho 1 214 50 90

Coelho 2 61 18 127

Coelho 3 41 64 58

Coelho 4 63 41 212

Coelho 5 31 35 176

Coelho 6 70 27 107

TOTAL 480 235 770

Percentagem 32% 16% 52%

A tabela I mostra os tipos, o total e a percentagem de fibras musculares encontradas nas
biópsias nos coelhos normais.

A área, o diâmetro médio e o diâmetro mínimo das fibras do tipo I, tipo IIa e tipo IIb

transformadas para cálculo pela fórmula log10 (n°) x 10,. Apresentaram-se em média

conforme a tabela 2.

TABELA 2

Média da área Média do diâm.

Médio

Média do diâm.

Mínimo

Fibra I

Fibra IIa

214

61

50

18

90

127

Fibra IIb 41 64 58

A tabela 2 mostra a média da área, diâmetro mínimo e diâmetro médio das fibras do tipo I, IIa
e IIb.
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4.2 ANIMAIS ESCOLIÓTICOS

Os 22 animais submetidos a costotransversectomias em 6 níveis na parte médio

torácica da coluna vertebral, três animais apresentaram granuloma de corpo estranho causados

pelo fio de sutura, vicril 3.0. As fraturas do colo das costelas produzidas na retirada da

articulação costotransversa consolidaram-se vistos nas radiografias e no momento da biópsia,

formando um calo considerável em alguns animais. Apesar dessas fraturas costais, nenhum

pneumotórax ocorreu. A escoliose ocorreu em todos os animais tendo a convexidade voltada

para o lado da ressecçako dos processos transversos com ângulo médio de 26 graus variando de

(12 a 38 graus) com o ápice localizado entre T4 e Tl2 (figuras 23, 24 ,25 e 26).

FIGURA 23: Imagem radiográfica da coluna vertebral do coelho escoliótico, mostrando um
desvio lateral de l2 graus.
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FIGURA 24: Imagem radiográfica da coluna vertebral do coelho escoliótico, mostrando um
desvio lateral de 26 graus, rotação dos corpos vertebrais e consolidação das fraturas dos arcos
costais.
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FIGURA 25: Imagem radiográfica da coluna vertebral do coelho escoliótico, mostrando um
desvio lateral de 35 graus, rotação dos corpos vertebrais e consolidação das fraturas dos arcos
costais.
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FIGURA 26: Imagem radiográfica de uma peça anatômica mostrando rotação do corpo
vertebral, deformidade do processo transverso e desvio do processo espinhoso.
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A maioria dos animais escolióticos mostraram alterações morfológicas e

morfométricas tanto no lado convexo como no lado côncavo no ápice da curva na coluna

vertebral médio torácica, estes achados incluem, aumento dos tecidos conectivos,

variabilidade nos tipos de fibras, divergência de libras, atrofia e hipertrofia de libras

musculares, indicando padrões miopáticos e neuropáticos. As alterações morfológicas não

foram proporcionais ao grau da curvatura vertebral e ao sexo dos animais. Em algumas

biópsias não foi possível fazer a diferenciação dos tipos de fibras musculares relacionadas ao

tipo IIa e IIb, houve uma atrofia acentuada das fibras do tipo IIb e conseqüentemente o

desaparecimento das mesmas, mas nas biópsias onde houve a diferenciação notamos

hipertrofia da maioria destas libras (figura 27).

FIGURA 27: Biópsia do músculo paravertebral, multífido, no lado convexo do coelho
escoliótico mostrando predomínio das fibras do tipo I, mais escuras, atrofia das fibras
musculares do tipo I e tipo II e hipertrofia de um grupo de fibras do tipo IIb, numeradas.
ATPase, pH 4.3 (X100).
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O lado côncavo dos animais que desenvolveram escoliose mostraram alterações

principalmente de padrão neuropático, com variação no diâmetro das fibras musculares,

atrofia de fibras com padrões angulares, proliferação de tecido conjuntivo mostrando aumento

proporcional das libras do tipo I em detrimento das fibras do tipo II (figura 28), havendo

diferença significativa na proporção de fibras do tipo II no coelho normal com o lado côncavo

do coelho escoliótico (p<0,00l). Não houve diferença significativa na proporção do tipo I de

fibras musculares do lado côncavo com o coelho normal.

FIGURA 28: Biópsia do músculo paravertebral, multífido, no lado côncavo do coelho
escoliótico mostrando, atrofia das fibras musculares do tipo I e tipo II, fibras angulares
atróficas dispersas, fibras hipertróficas dispersas. Compatível com padrão neuropático.
ATPase, pH 4,3 (x100).

O lado convexo dos animais que desenvolveram escoliose mostraram alterações tanto

de padrão miopático como de padrão neuropático, mostrando fibras arredondadas atróficas

dispersas, fibras hipertróficas dispersas, infiltração de tecido adiposo, agrupamento de tipos

celulares, infiltrado de tecido conjuntivo e variação no diâmetro das fibras musculares (figuras
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29 e 30). Apresentaram aumento proporcional das fibras do tipo I em detrimento as fibras do

tipo II, principalmente o tipo IIb, ( figura 31) havendo diferença significativa na proporção de

fibras do tipo II no coelho normal com o lado côncavo (p<0,00l), houve também diferença

significativa na proporção de fibras do tipo II entre os dois lados da curva nos animais

escolióticos, a proporção de fibras do tipo I não foi significativa em relação ao coelho normal

e entre os dois lados da curva nos animais escolióticos.

FIGURA 29 e 30: Biópsias dos músculos paravertebrais, multífidos, no lado convexo do
coelho escoliótico mostrando fibras arredondadas atróficas dispersas, fibras hipertróficas
dispersas, infiltração em tecido adiposo, agrupamento de tipos celulares, infiltrado de tecido
conjuntivo e variação no diâmetro das fibras musculares. Compatível com padrão neuropático
e miopático inflamatório. ATPase, pH 4,3 (x100).



53

FIGURA 30

FIGURA 31: Biópsia do músculo paravertebral, multífido, no lado convexo do coelho
escoliótico mostrando predomínio das fibras do tipo I. ATPase, pH 4.3 (X100).
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A área, o diâmetro mínimo e o diâmetro médio das fibras do tipo I quando comparados

com o coelho normal com o lado côncavo do coelho escoliótico não mostraram diferença

significativa, no entanto quando comparados entre os dois lados da curva, côncavo e convexo,

do coelho escoliótico mostraram diferença significativa (p<0,001) e quando comparados o

coelho normal com o lado convexo também houve diferença significativa (p<0,001). (figuras

32, 33 e 34)

FIGURA 32, 33 e 34: As biópsias dos músculos paravertebrais, multífidos, mostram as
variações no diâmetro das fibras musculares do tipo I, numeradas, respectivamente no coelho
normal no lado côncavo e convexo do coelho escoliótico. ATPase, pH 4,3 (X100).
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FIGURA 33

FIGURA 34
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A área, o diâmetro mínimo e o diâmetro médio das fibras do tipo II quando

comparados o coelho normal com o lado convexo, o coelho normal com o lado côncavo e

comparados entre si os dois lados da curva mostraram diferença significativa (p<0,001).

(figuras 35, 36 e 37)

FIGURA 35, 36 e 37: As biópsias dos músculos paravertebrais, multífidos, mostram as
variações no diâmetro das fibras musculares do tipo II, numeradas, respectivamente no coelho
normal, no lado côncavo e convexo do coelho escoliótico. ATPase, pH 4,3 (X100).

FIGURA 36
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FIGURA 37

A área, o diâmetro mínimo, o diâmetro médio no lado côncavo e convexo no coelho

escoliótico transformados para cálculo pela fórmula log10 (n°) x 10, foi em média conforme as

(tabelas 3 e 4) respectivamente.

TABELA 3

Média da área Média do diâm. Min. Média do diâm.

Médio

Fibra I

Fibra IIa

32,3811

31,8931

15,2393

15,0041

16,5974

16,3619

Fibra IIb 33,8698 15,9351 17,3272

A tabela 3 mostra a média da área, do diâmetro mínimo e do diâmetro médio das fibras do
tipo I, IIa e IIb no lado côncavo da curva escoliótica nos coelhos costotransversectomizados.
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TABELA 4

Média da área Média do diâm.

Mínimo

Média do diâm.

Médio

Fibra I

Fibra IIa

27,5066

27,2451

12,7178

12,6302

14,1117

13,9617

Fibra IIb 32,2721 14,8156 16,4821

A tabela 4 mostra a média da área, do diâmetro mínimo e do diâmetro médio das fibras do
tipo I, IIa e IIb no lado convexo da curva escoliótica nos coelhos costotransversectomizados.
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5 DISCUSSÃO

Muitas são as hipóteses a respeito da etiologia da escoliose idiopática, porém nosso

conhecimento da patogenia ainda é insuficiente.

Vários animais de experimentação têm sido utilizados para tentar elucidar a etiologia

da escoliose idiopática, WULLSTEIN (1902), utilizou cães imobilizando-os em posição

escoliótica e obteve resultados regulares, PLAGEMANN (1926), utilizou macacos fazendo

ressecção de duas costelas também obteve resultados regulares, LANGENSKIÖLD e

MICHELSSON (1961), utilizaram porcos e coelhos obtendo resultados satisfatórios em

vários procedimentos utilizados, tais como a ressecção de parte das costelas unilateralmente

junto as vértebras, PIGOTT (1971), utilizou coelhos, fazendo ressecção de costelas, obtendo

bons resultados. No presente estudo utilizamos o coelho por ser de baixo custo, fácil

manuseio, boa adaptação no cativeiro e crescimento rápido o qual nos permite em curto

espaço de tempo obtermos um modelo experimental final. Diferentemente do porco, do cão e

do macaco que necessitam maiores cuidados, maior tempo para obtenção do modelo e maior

gasto de manutenção.

Uma ampla variedade de procedimentos tem sido usados para criar escoliose

experimental em animais. LANGENSKIÖLD e MICHELSSON (1961), descreveram 15 tipos

de experimentos. Mas a ressecção paravertebral de costelas e ou processos transversos e

facetas articulares foram os únicos procedimentos que causaram escoliose em todos os

animais apresentaram os maiores graus de deformidade e produziram escoliose máxima de

170 graus, uma escoliose mínima de 40 graus e uma escoliose média de 90 graus. Neste

estudo realizamos a costotransversectomia de 6 níveis vertebrais, pois a literatura trás

melhores resultados com este procedimento associado a ressecção de parte da costela junto a

vértebra, mas apesar de obtermos em todos os animais a escoliose, nosso maior grau, medido
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pelo método de Cobb, foi 38 graus e o menor foi 12 graus, com uma média da curva de 26

graus, semelhante a de BARRIOS et al. (1989), e aos resultados de XAVIER SOLER (1995),

mas longe dos alcançados por LANGENSKIÖLD E MICHELSSON em 1961, provavelmente

por não incluirmos a ressecção de parte das costelas, o que aumentaria o desequilíbrio de

força nestes níveis e conseqüentemente poderia levar a um aumento da deformidade na coluna

vertebral com ângulos mais acentuados. Apesar de não ressecarmos parte das costelas,

tivemos algumas fraturas das mesmas quando ressecávamos os processos transversos, mas

não tivemos pneumotórax, sendo diferente do que é relatado na literatura, que registra alta

incidência de pneumotórax quando os procedimentos são realizados nas costelas

SEVASTIKOGLOU et al. (1978), SEVASTIK et al. (1990b).

HAKKARAIMEN, (1981) e MIKKO et al. (1990), descreveram que a escoliose se faz

por um desequilíbrio muscular paravertebral. LANGENSKIÖLD e MICHELSSON (1961),

GAYA et al. (1988), defendem a teoria baseada na interrupção no mecanismo de transmissão

de carga pelas costelas e o desequilíbrio muscular paravertebral na produção da escoliose.

O crescimento normal da coluna vertebral pode ser influenciado por forças oriundas

do esqueleto vertebral e de partes moles ao seu redor, mas também por outros fatores extra

vertebrais, como anormalidades mecânicas e de crescimento, como as criadas pelo gradio

costal. Neste trabalho, baseados na teoria de GAYA (1988), o mecanismo de transmissão de

força foi interferido com a remoção dos processos transversos e a desinserção dos músculos

multífidos e rotadores da coluna vertebral. A coluna desviou-se para o lado operado, pois o

crescimento permanente dos processos transversos no lado normal não foi interrompido,

mantendo seu apoio as costelas, no entanto ocorreu interrupção no crescimento dos processos

transversos no lado operado, conseqüentemente as costelas perderam seu apoio natural

deixando de transmitir a carga normal, o que fez com que uma força de ação transmitisse sem

uma força de reação ocorrendo o desvio lateral da Coluna vertebral nestes níveis.
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FIDLER et al. (1974), os músculos multífidos e eretores paravertebrais são

considerados como fator etiológico da escoliose, estes músculos são menores no lado convexo

o que no lado côncavo da curva na escoliose idiopática, a diferença é maior no ápice da curva

e diminui progressivamente nas extremidades da mesma. Embora a maior parte dos eretores

da espinha é maior na convexidade, os multífidos são menores porque os processos

espinhosos são desviados para convexidade.

Nesse estudo a seqüência de eventos na produção da escoliose pode ter sido também

associada ao desequilíbrio muscular. Os pequenos músculos, multífidos e rotadores, são

desinseridos nos processos transversos nas 6 vértebras onde foram realizadas as

costotransversectomias, estes músculos são extensores e rotadores da coluna vertebral e a

ação destes músculos no lado não operado, faz com que ocorra um desvio da coluna para o

lado do procedimento cirúrgico pelo mesmo mecanismo já comentado.

Os achados biomecânicos e histológicos dos músculos paravertebrais na escoliose

idiopática humana têm mostrado muitas anormalidades, sendo freqüentemente associadas

com processos de desnervação e reinervação.

ZETTERBERB (1982), mostra estudos histoquímicos dos músculos eretores da coluna

vertebral, especialmente os músculos multífidos, na escoliose idiopática, com várias

alterações patológicas, tais como o tipo, o número, o tamanho das fibras musculares e um

consistente aumento na proporção de fibras do tipo I nos músculos paravertebrais no lado

convexo da curva escoliótica.

BARRIOS et al. (1989), SPENCER et al. (1976), TSAIRIS (1974) e YAROM et al.

(1979), descreveram que na escoliose idiopática em humanos o lado côncavo é o mais

severamente afetado. Estudos prévios têm mostrado diferentes distribuições de fibras

musculares entre os dois lados da coluna vertebral na escoliose idiopática.

Em nosso trabalho encontramos alterações no lado côncavo e convexo comparados
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com o coelho normal, observamos predomínio de fibras do tipo I tanto no lado convexo como

no lado côncavo quando comparados com o coelho normal. O lado convexo foi o mais

afetado diferindo aos achados de BARRIOS (1989), SPENCER (1976), TSAIRIS (1974), e

YAROM (1979), encontramos maior atrofia de fibras neste lado comparativamente ao lado

côncavo e ao coelho normal, houve maior atrofia nas fibras do tipo II, subtipo IIb, no lado

convexo comparados com o lado côncavo e o coelho normal.

Nossos resultados contradizem aqueles de SPENCER et al. (1976), parte 2, que não

encontraram alterações morfológicas significativas no tamanho da área e diâmetro das fibras

nos músculos paravertebrais na escoliose idiopática no homem. Demonstramos alterações

morfológicas tanto nas medidas de área quanto no diâmetro destas fibras, a área relativa

ocupada pelos diferentes tipos de fibras foi significantemente diferente nos coelhos normais

quando comparados com o coelho com escoliose. Muitas das alterações foram inespecíficas

podendo ser caracterizado tanto o padrão miopático como o padrão neuropático, FIDLER

(1974). Estas alterações foram similares as encontradas na escoliose idiopática no homem,

porém mais acentuadas no coelho, podendo ser explicado pelo rápido crescimento deste

animal, visto que em 12 semanas completa seu desenvolvimento. As alterações no lado

côncavo não estão relacionadas ao procedimento cirúrgico, encontramos principalmente

alterações neuropáticas, no entanto no lado convexo da curva onde foram ressecados os

processos transversos encontramos alterações tanto miopáticas, com predomínio das fibras do

tipo I, como neuropáticas, estas mais acentuadas que o lado côncavo, possivelmente por lesão

do nervo intercostal acidentalmente.

DUBOWITZ e BROOKE (1973), sugerem que a atrofia seletiva das fibras do tipo II e

um aumento dos tecidos conectivos são resultados da inatividade muscular ou uma particular

causa de inatividade.

No entanto neste estudo se a dominância das fibras do tipo I em ambos os lados
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côncavo e convexo são um fenômeno primário ou secundário ainda não esta definido, se a

dominância das fibras do tipo I é um efeito da atrofia do tipo II ou um aumento normal

absoluto do número de fibras do tipo I entre as fibras e o número normal de fibras do tipo II,

isto também tem que ser determinado. Portanto não podemos baseados nestas premissas dizer

que a escoliose desenvolve-se pela diferença dos tipos de fibras musculares encontradas no

ápice da curva, tais com o predomínio das fibras do tipo I no lado convexo.

O desenvolvimento do sistema microscópico controlado por computador possibilitou

uma medida fácil e acurada da proporção do tipo I e tipo II de fibras musculares por unidade

de área. Esta medida tem sido preferida porque tem melhor acuracia proporcionalmente nas

fibras do tipo I e tipo II na população total do que a proporção de cada fibra por número

GAUTHIER (1969), citado por SPENCER em 1976. Mas apesar de que este sistema veio a

melhorar e facilitar a leitura das alterações nas fibras musculares ele apresenta algumas

limitações, tais como, a magnificação, a origem do preparo, o número de campos por

exemplar e o principal problema encontrado foi a medida da área da fibra individual, pois

pode ocorrer conjugação de 2 ou mais fibras por semelhança de forma.
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6 CONCLUSÕES

l. A constotransversectomia de 6 níveis intervertebrais causou escoliose nos coelhos em

crescimento.

2. As alterações morfológicas e morfométricas ocorreram de maneira mais acentuada no lado

convexo da curva escoliótica neste modelo experimental.

3. Houve predomínio de fibras musculares do tipo II em relação ao tipo I no coelho normal e

predomínio de fibras musculares do tipo I em relação ao tipo II no coelho experimental.

4. As alterações morfológicas da musculatura paravertebral no coelho escoliótico tais como:

tipos de predomínio de fibras musculares; atrofia celular; aumento de tecidos conectivos;

conglomerados celulares, foram semelhantes às encontradas na escoliose idiopática no

homem.



65

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AGADIR, M. et al. Induction of scoliosis in the growing rabbit by unilateral rib-growth
stimulation. Spine, v.13, n. 9, 0. 1065-1069, 1988.

2. AGADIR, M.; SEVASTIK, B.; SEVASTIK, J.; SVENSSON, L. Effects of intercostal
nerve resection on the longitudinal rib growth in the growing rabbit. J. Orthop. Res., v. 7, p.
690-695, 1989.

3. AGOSTINI, E.; MOGNONI, G.; TORRI, G., MISEROCKI, G. Forces deforming the rib
cage. Respir. Physiol., v. 2, p. 105, 1966.

4. ALEXANDER, M.A. et al. Can experimental dorsal rhizotomy produce scoliosis. J. Bone
Jt. Surg., [Am], v. 54, p. 1509-1513, Oct. 1972.

5. ARKIN, A.M.; SINION, N. Radiation scoliosis: an experimental study. J. Bone Jt. Surg.,
[Am].v. 32-A, p. 396-401, 1950.

6. BADGER, V.M. Correlation studies on muscle tn scoliosis. histo-chemistry,
lectromyography, electron microscopy, and quantitative enzymes. J. Bone Jt. Sur.,
[Am]. v.51-A, p. 204, 1969.

7. BARRIOS, C. et al. Paraspinal muscle pathology in experimental scoliosis. Arch. Orthop.
Trauma Surg., v. 108, n. 6, p. 342-345, 1989.

8. BARRIOS, C.; TUNON, .; De SALIS, J.A; BEGUITRISTAIN, J.I..; CANADELL, J.
Scoliosis induced by medullary damage. an experimental study in rabbits. Spine, v. 12,
p.433-439, 1986.

9. BISGARD, J.D. Experimental thoracogenic scoliosis. J. Thorac. Surg., v. 4, p. 435-442,
1935.

10. BROOKE, M. H.; ENGEL, W. K.. The histologic diagnosis of neuromuscular diseases: A
review of 79 biopsies. Arch. Phys. Med. Rehabil., v. 47, p. 99-121, 1966.

11. BROOKE, M. H.; ENGEL, W. K.. The histogratic analysis of humam muscle biopsies
with regard to fiber type 2. Diseases of the upper and lower motor neuron. Neurology.,
v.19, p. 378-393, 1969.



66

12. BROOKE, M. H.; KAISER, K. K. Muscle fiber types: How many and what kind? Arch
Neurol., v. 23, p. 369-379, 1970.

13. DUBOWITZ,V.; BROOKE, M.H. Muscle Biopsy - A Modern Approach, W. B.
Saunders. London, 1973.

14. DUBOWITZ V.; PEARSE, A G.E. A comparative study of oxidative enzymes and
phosphorilase activity in skeletal muscle. Histochemie., v.2, p. 105-117, 1960.
15. DUBOVTITZ, V. Muscle biopsy. A practical approach. London: Baillitüre. Tindall.,
1985.

16. DURIEZ, J.; HERTPERT, G.; CAUCHOIX, J. Experimental approach to the problem of
idiopathic scoliosis. I. Preliminary remarks apropos of scoliosis in lathyric rabbits. Rev. Chir.
Orthop., v. 46, p. 551-561, Oct./Nov. 1960.

17. ENGEL, A. G. The muscle biopsy. In ENGEL A. G. e BANKER, B. Q., Miology. Basic
and clinical. New York: Mc Graw-Hill, p.833-844, 1986.

18. FIDLER, M. W., JOWETT, R. L. TROUP, J. D. G. Histochimical study of the function of
multifidus in scoliosis. Scoliosis and Muscle, p. 184-192, 1974.

19. GAYA, P., PAL, M.D.; RAKSHA, H. et al. Mechanism of production of experimental
scoliose in rabbits. Spine, v. 16, n. 2, p. 137-142, 1988.

20. GERNER, A.O.; WESTWOOD, N. J ., HOWARD, R. The use of muscle stimulation for
inducing scoliotic curves: a preliminary report. The Journal of Bone and Joint Surgery,
New York, v. 56-A, n. 2, Mar., 1974.

21. HAAS, S.L. Experimental production of scoliosis. J. Bone Jt Surg.Am., v. 21, p. 963-
968, 1939.

22. HAKKARAINEN, S. Growth disturbance of muscle: a possible factor in the pathogenesis
of scoliosis : experimental study. Acta Orthop. Scand., v. 44, p. 101-103, 1973.

23. HAKKARAINEN, S. Experimental scoliosis: production of structural scoliosis by
immobilization of young rabbits in a scoliotic position. Acta Orthop. Scand. [Suppl.],
v.52, n. 192, p. 1-57,1981.



67

24. KUGELBERGER, E., EASTROM, L.; ABBRUZZESE, M. Mapping of motor units in
experimentally reinner vated rat muscle. Interpretation of histochimical and atrophic fibre
patterns in neurogenic lesions. J. Neurol. Neurosurg. Psichiatr., v.33, p.319- 329, 1970.

25. LANGENSKIOLD, A.; MICHELSSON, J .-E. Experimental scoliosis. Acta Orthop.
Scand., v. 29, p. 158-159, 1959.

26. LANGENSKIOLD, A.; MICHELSSON, J.-E. Experimental progressive scoliose in the
rabbit. The Journal of Bone and Joint Surgery, Helsmki, v. 43B, n. 1, p. 116-120, Feb.
1961.

27. LISZKA, O. Spinal cord mechanisms leading to scoliosis in animal experiments. Acta.
Med. Pol., v. 2, p. 45-63, 1961.

28. MIKKO, P.; DIETRICH, S.; VIE.IO, R. Scoliose in growing rabbits induced with an
extension splint. Acta Orthg. Scand., v.62, p. 136-138, 1990.

29. MILLES, M. Vertebral changes following experimentally produced muscle imbalance.
Arch. Phys. Med., v. 28, p. 284-289, 1947.

30. MOE, I H. Escoliose e outras deformidades. 2. ed. Sao Paulo : Ed. Santos, 1994.

31. MORRIS, J.M.; LUCAS, DB.; BRESLER, B. Role of the trunk in stability of the spine.
J. Bone Joint Surg., v. 43A, p. 327-331, 1961.

32. PANJABI, M.M. Experimental determination of spinal motion segment behavior.
Orthop. Clin. North Am., v. 8, p. 169-176, 1977.

33. PIGOTT, H. Posterior rib resection in scoliose. The Journal of Bone and joint Surgery,
v. 53B, n. 4, Nov. 1971.

34. PLAGEMANN, H. Skoliosenoperationen im Experiment arn Tier. Verh. Orthop. Ges.,
v. 48, p. 188-194, 1926.

35. SARWARK, J .F.; DABNEY, K.W. et al. Experimental scoliose in the rat. I.
Methodology, anatomic features and neurologic characterization. Spine, v. 13, n. 5, p. 466-
471, May 1988.



68

36. SCHULTZ, A.B.; ANDERSSON, G.B. Analysis of loads on the lumbar spine. Spine, v.
6, p.76, 1981.

37. SEVASTIK J .A. et al. Effects of rib elongation on the spine I. Distortion of the vertebral
alignment in the rabbit. Spine, v. 15, n. 8, p. 822-825, 1990a.

38. SEVASTIK .1.A. et al. Effects of rib elongation on the spine. II. Correction of scoliosis in
the rabbit. Spine, v.15, n. 8, p. 826-829, 1990b.

39. SEVASTIKOGLOU, J.A. et al. Experimental scoliosis in growing rabbits by operations
on the rib cage. Clin. Orthop., n. 136, p. 282-286, Oct. 1978.

40. SNELLMAN, O. Growth and remodelling of the ribs in normal and scoliotic pigs. Acta
Orthop. Scand., (Suppl.), n. 149p. 1973.

41. SPENCER, G. S. G., ZORAB, P. A. Spinal muscle in scoliosis. Part 1: Histology e
histochemistry. J. Neurol., sci 30: 137-142, 1976.

42. SPENCER, G. S. G., ECCLES, M. Q1 . Spinal muscle in scoliosis. Part 2.The proportion
and size of type 1 and type 2 skeletal muscle fibres measured using a computer-contolled
microscope. J. Neurol.. Sci 30: 143-156, 1976.

43. SUK, S.I. et al. Scoliosis induced by anterior and posterior rhizotomy. Spine, v. 14, n. 7,
p. 692-697, Jul. 1989.

44. THOMAS, S. et al. Experimental scoliosis in monkeys. Acta Orthop.Scand., v. 56, n. 1,
p. 43-46, Feb. 1985.

45. TSAIRIS, P. A. Histochimical study of paraspinal muscles in idiopatic scoliosis. In:
Zorab P.A (ed) Scoliosis and muscle. Heinemann, London, pp. 115-120, 1974.

46. WEINSTEIN, S.L. The pediatric spine: principles and practice. New York : Raven
Press,. v. 1, cap. 20, p. 456-462, 1994.

47. WERNECK, L. C. O VALOR DA BIÓPSIA MUSCULAR EM NEUROLOGIA. Rev.
Bras. Clin. Ter., v.10 (ed. Esp.), p. 2-24, 1981.

48. WERNECK, L. C. Estudo da biópsia muscular e sua relação com enzimas séricas e



69

eletromiográficas nas doenças neuromusculares. Curitiba: 1991, 160 p. Tese
(Professor titular). Universidade federal do Parana.

49. WULLSTEIN, L. Die Skoliose in ihrer Behandlung und Entstehung nach kliniscen und
experimentellen Studien. Z. Orthop. Chir., v. 10, p. 177-388, 1902.

50./XA)/_IER SOLER, G. Obtenção de um modelo experimental de escoliose em coelhos.
Curitiba, 1995; p. 44 (Tese de Mestrado). Universidade Federal do Paraná.

51. YAROM, R., ROBIN, G. Muscle pathology in idopathic scoliosis. Isr. J. Med. Sci. v.15,
p.917—924, 1979.

52. ZETTERBERG, C.,ANIANSSON, A., GRIMBY,G. Morphology of the paravertebral
muscles in adolescent idiopathic scoliosis. Spine v.8, p. 457-462, 1982.


