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Introducao: A experiência de vida em um ambiente empobrecido pode resultar em elevados níveis de estresse para o indivíduo.
Atualmente, sabe-se que o controle motor relacionado à adaptabilidade da marcha pode ser influenciado pelo estresse agudo, subagudo e
crônico.

Objetivos: Neste sentido, o objetivo deste estudo foi investigar a adaptabilidade da marcha e verificar eventuais alterações
neurobiológicas no córtex motor, córtex pré-frontal e cerebelo de camundongos machos e fêmeas expostos ao estresse precoce em um
modelo de ambiente empobrecido.

Método: O presente estudo (CEUA 7665-PUCRS) utilizou camundongos da linhagem C57BL/6J machos e fêmeas foram expostos ao
ambiente empobrecido, desde o segundo dia pós-natal 2 (P2) até o nono (P9) ou então, designados ao grupo controle. No P60 os animais
foram submetidos ao Teste da Escada Horizontal (TEH) para avaliar a adaptabilidade da marcha. Após os animais foram eutanasiados e
seus cérebros removidos para a dissecção das estruturas mencionadas seguida pela análise da expressão do RNA relacionado aos genes
TrkB, Drd1, Drd2 e exon IV do BDNF. Os animais que passaram pelo protocolo de ambiente empobrecido foram divididos em 2
subgrupos, de acordo com o desempenho no TEH: 1-Resistente: apresentou desempenho igual ou superior a um desvio padrão abaixo da
média dos animais controles e 2-Vulneráveis: apresentou desempenho inferior a um desvio padrão abaixo da média dos animais
controles.

Resultados: Em nossos resultados, os animais nos grupos resistentes cometeram menos erros no TEH em relação ao grupo de controle.
Por outro lado, os animais do grupo vulnerável cometeram mais erros em relação aos controles (p=0,001). Em relação à análise do RNA,
identificamos que ocorreu um aumento na expressão de Drd1 no cortéx pré-frontal dos animais vulneráveis (p = 0,0016), e no cerebelo,
houve uma relação negativa entre a expressão de Drd1 e a adaptabilidade da marcha, sugerindo que os níveis mais baixos da expressão
podem estar relacionados com uma porcentagem maior de erros no TEH (p = 0,005).

Conclusão: Em conjunto, nossos dados sugerem que os camundongos expostos ao ambiente empobrecido no início da vida podem
desenvolver fenótipos comportamentais e neuroplásticos durante a adolescência, o que pode impactar na capacidade de adaptar a marcha
frente às demandas ambientais."
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