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Introdução e objetivos: 

No músculo esquelético a mTOR é considerada a maior reguladora do tamanho da fibra 
muscular, modulando a síntese de proteínas. Em neurônios, o aumento da síntese 
proteica envolve a ativação da mTOR e seu substrato p70S6K via BDNF. Na lesão 
medular espinal (LME), o trofismo muscular mediado pelo treinamento locomotor em 
esteira (TLE) foi associado com a modulação do BNDF. Contudo, o mecanismo 
regulatório da síntese proteica muscular, não foi investigado. O objetivo foi investigar os 
efeitos do TLE sobre o trofismo muscular e sua via de sinalização proteica, em ratos 
com LME incompleta. 

Métodos: 
Mediante a aprovação do comitê de ética (PP00745), trinta e três ratas foram 
randomicamente divididas em 3 grupos: controle (sem LME e sem treinamento, n=11), 
LME treinado (n=11) e LME não treinado (n=11). Depois de anestesiados, uma 
laminectomia torácica foi realizada (T8-T9) para exposição dorsal da medula espinal. 
Os animais dos grupos com LME receberam uma compressão medular latero-lateral 
usando um clipe neurovascular por 1 minuto. Sete dias após a lesão, iniciou-se o TLE 
com suporte parcial de peso com duração de 30 minutos, realizado 1x/dia, 5x/semana 
por 4 semanas. Após a última sessão, os animais receberam uma overdose anestésica, 
tiveram os músculos sóleos dissecados e pesados para o calculo do trofismo muscular. 
Amostras da porção central do sóleo foram retiradas para quantificação da expressão 
das proteínas mTOR, p-p70S6K, TrKB e BDNF através do Western Blot e ELISA. O 
ANOVA one-way foi utilizado para analise estatística do trofismo muscular e expressão 
proteica.  

Resultado: 
O TLE se mostrou eficaz para o aumento do trofismo muscular em ratos com LME 
(p<0,05) e esta mudança morfológica foi acompanhada do aumento da expressão da 
proteína mTOR (p<0,05) e seu substrato p-p70S6K (p<0,05) para o grupo treinado. O 
TLE aumentou a expressão do receptor TrKB e reduziu a quantidade de BDNF (p<0,05).  

Discussão e conclusão: 

O TLE aumentou a sensibilidade do músculo em capturar BNDF, reduzindo-o, devido 
ao aumento da expressão dos receptores TrKB. Dessa forma, este estudo sugere que 
o trofismo muscular induzido pelo TLE envolve a ativação da cascata mTOR/p70S6K, 
possivelmente regulada pelo BDNF 


