
 Influência da Nifedipina e da Coenzima Q10 no processo de 
degeneração/regeneração muscular em camundongos mdx 

a – Difere do grupo C57Bl/10 
b – Difere do grupo mdx ctrl 
c – Difere do grupo Nife 

          O camundongo mdx é o modelo 
experimental mais utilizado nos estudos da 
compreensão dos aspectos da biologia da 
fibra muscular distrófica e dos mecanismos 
envolvidos na distrofia muscular de 
Duchenne (DMD) . 

          Entre os fatores envolvidos na DMD destaca-se o aumento expressivo de 
cálcio intracelular e dos níveis de estresse oxidativo.  
          A Coenzima Q10 (CoQ10) atua como um poderoso antioxidante, eliminando 
os radicais livres e impedindo o início e a propagação da peroxidação lipídica em 
biomembranas celulares. 
          A Nifedipina atua bloqueando os canais de cálcio e inibindo o aumento 
citossólico de cálcio.  
          Hipótese: de que o tratamento em conjunto de um bloqueador de cálcio 
com um antioxidante possa promover efeitos benéficos mais efetivos nas fibras 
musculares distróficas dos camundongos mdx do que quando administrados 
isoladamente. 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 
           Verificar se o tratamento em conjunto de um bloqueador de canal de cálcio 
com o antioxidante reduz a mionecrose e a resposta inflamatória em camundongos 
mdx. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Camundongos com 14 dias de vida foram divididos em cinco grupos: 
• Grupo Ctrl (camundongo C57BL/10) 
• Grupo mdxS (mdx tratado com solução aquosa 1% de Tween 80) 
• Grupo mdxNCo (mdx tratado com associação de 10 mg/kg de CoQ10 por 
injeção intraperitoneal e 10 mg/kg de Nifedipina via gavagem) 
• Grupo mdxN (mdx tratado com 10 mg/kg de nifedipina) 
• Grupo mdxCo (mdx tratado com 10 mg/kg de Coenzima Q10) 

 
Após 14 dias de tratamento procedeu-se:  
• Análise dos níveis séricos de creatina quinase (CK; análise bioquímica da 
degeneração muscular),  
• Quantificação das fibras em necrose (evidenciadas pelo marcador azul de 
Evans; AE), fibras regeneradas indicadas pela presença de núcleo central e área de 
inflamação (coradas com HE) em cortes congelados dos músculos bíceps braquial 
(BB), quadríceps (QUA) e diafragma (DIA). 

  
RESULTADOS 
Creatina Kinase ([ ] U/L sangue)  

Análise Morfológica 

Músculo Bíceps Braquial 
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CONCLUSÃO 
          A coenzima Q10 aplicada isoladamente ou em conjunto com a nifedipina pode ser 
potencialmente útil no tratamento das distrofinopatias. Entretanto, estudos futuros da 
dosagem e do tempo de tratamento serão necessários para obtenção de efeitos benéficos 
mais significativos sobre os músculos distróficos. 
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Secções transversais dos músculos BB (A) e DIA (B,C). Em A, fibra com núcleo periférico (seta). Em B, 
fibra regenerada (seta) e área de inflamação demarcada. Em C, fibras em degeneração marcadas pelo 
AE (seta branca). A, grupo controle (C57BL/10); B, grupo mdx ctrl; C, grupo mdx ctrl. 
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