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INTRODUÇÃO

-O camundongo mdx, modelo experimental da distrofia muscular de Duchenne (DMD), vem sendo

empregado em estudos morfológicos para maior compreensão de aspectos da biologia da DMD e

investigação de novas terapias farmacológicas.

- A resposta inflamatória exacerbada aumenta a mionecrose e contribui para a progressão da doença.

-Vários artigos sugerem a participação de fatores inflamatórios liberados por neutrófilos, macrófagos e

citocinas, como o fator de necrose tumoral α (TNF-α) na fisiopatologia da DMD.

-Recentes estudos demonstraram que o Cilostazol apresenta efeito anti-inflamatório, por reduzir a expressão

dos níveis de TNF-α, IL-1β e IL-6.

OBJETIVO

Verificar se a administração do Cilostazol, antes que se iniciem os ciclos degeneração/regeneração, diminui a 

degeneração muscular em camundongos mdx.

ANÁLISE QUALITATIVA

CONCLUSÕES

- Os músculos DIA, TA e BB apresentaram comportamentos diferentes frente ao tratamento com Cilostazol.

- Em conjunto, os resultados sugerem que o Cilostazol pode apresentar efeito benéfico sobre as fibras

musculares distróficas, mas é necessário ajuste da dose e tempo de tratamento para se obter resultados mais

expressivos.

Apoio financeiro: 

- Animais com 14 dias de vida pós-natal foram divididos em 2 grupos

experimentais:

Grupo controle (camundongo C57BL/10) dividido em 2 subgrupos

Controle tratado com solução salina - (Ctrl)

Controle tratado com Cilostazol - (CtrlC)

Grupo mdx dividido em 2 subgrupos

mdx tratado com solução salina - (mdx)

mdx tratado com Cilostazol - (mdxC)

- Tratamento:

Grupos CtrlC e mdxC receberam diariamente por gavagem 100mg/kg Cilostazol

por 14 dias.

Grupos Ctrl e mdx receberam salina pela mesma via e período.

-Análises:

Medida de força muscular.

Determinação dos níveis séricos de creatinaquinase (CK).

Morfológica: % de fibras musculares em degeneração (fibras positivas ao Azul de

Evans), de fibras regeneradas (fibras com núcleo central) e de área de inflamação

nos músculos tibial anterior (TA), bíceps braquial (BB) e diafragama (DIA).

Estatística: teste t de Student e ANOVA.

RESULTADOS 

Infl %: porcentagem da área com presença de abundante infiltrado inflamatório; NC%:

porcentagem de fibras regeneradas com núcleo central; NP%: porcentagem de fibras com

núcleo periférico; AE%: porcentagem de fibras positivas ao azul de Evans. a: grupo mdx

difere dos grupos Ctrl e CtrlC; b: grupo mdxC difere do grupo mdx. (p<0,05; teste T de

Student e Anova).

INFLUÊNCIA DO CILOSTAZOL NA DEGENERAÇÃO 

MUSCULAR EM CAMUNDONGOS MDX

MATERIAIS E MÉTODOS

DETERMINAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR

Aumento significativo de 32% da força muscular no grupo mdxC em relação ao grupo mdx.

Força Inicial Força Final

g/g peso corporal g/g peso corporal

mdx 1,73±0,23 1,88±0,23

mdxC 2,07±0,35 2,49±0,46ª

Ctrl 2,98±0,09 3,99±0,34

CtrlC 3,13±0,33 4,05±0,33

a: grupo mdxC difere do grupo mdx (p<0,05; teste T de Student e Anova).

DETERMINAÇÃO NOS NÍVEIS SÉRICOS DE CK

Aumento significativo nos níveis séricos de CK nos camundongos mdx em relação aos animais controle e

redução significativa de 63,2% deste aumento nos mdx tratados com Cilostazol.

Média ± Desvio Padrão

mdx

mdxC

1009,7 ± 300,1a

371,2 ± 219,6b

Ctrl 273,0 ± 56,1

CtrlC 295,5 ± 190,6

a: grupo mdx difere dos grupos Ctrl e CtrlC

b: grupo mdxC difere do grupo mdx

(p<0,05; teste T de Student e Anova).

A: área de inflamação

delimitada no músculo DIA do

grupo mdx.

B: fibras com núcleo central

(seta branca) e fibras com

núcleo periférico (seta preta) no

músculo DIA do grupo mdx.

C: ausência de fibras positivas

ao AE no músculo DIA do grupo

Ctrl.

D: fibras positivas ao AE (seta

branca) no músculo BB do

grupo mdxC.

Barra: 50 µm

Infl % NC % NP % AE %

DIA

mdx 10,92 ± 2,92 3,67 ± 2,34 94,59 ± 3,38a 1,72 ± 1,20

mdxC 8,50 ± 4,17 2,76 ±1,99 95,28 ± 1,18b 1,95 ± 2,44

Ctrl 3,85 ± 0,64 0,28 ± 0,22 99,72 ± 0,22 0,00± 0,00

CtrlC 4,24 ± 0,56 0,26 ± 0,08 99,74 ± 0,08 0,00± 0,00

ANÁLISE QUANTITATIVA

Infl % NC % NP % AE %

TA

mdx 7,29 ± 3,64 18,76 ± 8,55 76,93 ± 10,27 a 4,31 ± 1,77

mdxC 14,57 ± 18,43 8,20 ± 7,93 88,57 ± 10,42 3,22 ± 3,21

Ctrl 1,66 ± 0,08 1,58 ± 0,91 98,42 ± 0,91 0,00± 0,00

CtrlC 1,62 ± 0,05 1,65± 0,15 98,35 ± 0,15 0,00± 0,00

Infl % NC % NP % AE %

BB

mdx 6,04 ± 2,20a 6,00 ± 2,41a 88,55 ± 2,53 5,45 ± 0,19

mdxC 3,68 ± 1,02b 7,44 ± 2,53b 86,55 ± 11,32 6,01 ± 12,65

Ctrl 0,57 ± 0,16 0,31± 0,18 99,69± 0,18 0,00± 0,00

CtrlC 0,61 ± 0,13 0,39 ± 0,18c 99,61 ± 0,18 0,00± 0,00
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