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Introdução e objetivos: Pouco se sabe sobre os efeitos neurobiológicos do
exercício físico em outras estruturas do sistema nervoso central, como a
medula espinal, na doença de Parkinson (DP). Existe escassez de análise de
fatores neurotróficos na medula espinal na DP. O objetivo deste estudo foi
comparar o desempenho motor, bem como, os conteúdos de tirosina
hidroxilase (TH) e do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) na
medula espinal de camundongos Suíços de grupos sedentário e exercício,
com e sem DP.

Métodos: Camundongos Suíços foram utilizados no estudo. Os animais
foram divididos em quatro grupos experimentais: Controle Exercício
(CTRLEXE), Controle Sedentário (CTRLSED), Parkinson Exercício (DPEXE)
e Parkinson Sedentário (DPSED). Animais dos grupos “Parkinson”
receberam 6-OHDA bilateralmente, no núcleo estriado. Todos os animais
realizaram testes funcionais (campo aberto, teste da haste e teste da
pegada) e foram determinados os valores pré e pós-treinamento. O
treinamento foi realizado em esteira ergométrica durante 4 semanas, 2
vezes por semana, por 50min/dia, velocidade de 9m/min. Após o período de
treinamento, a medula cervical foi dissecada para análise por
imunohistoquímica da TH e BDNF.

Resultado: A ANOVA de duas entradas mostrou não haver diferença
estatística para os testes da haste e da pegada (comprimento das patas). O
nível de significância adotado foi de P<0,05. Os grupos que realizaram
exercício apresentaram uma melhora significativa no teste de campo aberto
nos grupos CTRLEXE p<0,05 [Pré 70,9 ± 8,98 vs Pós 79,62 ± 12,86 (12,3%
)] e DPEXE p<0,001 [Pré 74,7 ± 13,14 vs Pós 89,2 ± 8,98 (19,4%)] e na
largura do passo (teste da pegada) do grupo CTRLEXE p<0,05 [Pré 1,5 ±
0,5 vs Pós 2,2 ± 0,7 (23,6%)]. Houve aumento significativo dos conteúdos de



TH para os grupos CTRLEXE (p<0,05), DPEXE (p<0,001) e BDNF para os
grupos CTRLEXE (p<0,001), DPEXE (p<0,001) comparados ao DPSED.

Discussão e conclusão: O presente estudo é o primeiro relato sobre os
efeitos do exercício físico na medula espinal em modelo animal da DP
bilateral. O estudo mostrou que os animais induzidos à DP e submetidos à
prática de exercício físico tiveram aumento dos conteúdos de BDNF e TH na
medula espinal. Parece que uma rotina de exercício físico de baixa
intensidade é capaz de melhorar o desempenho motor de camundongos
induzidos à DP bilateral, além de aumentar os conteúdos de TH e BDNF nos
neurônios da medula espinal.
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