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Introducao: Apesar da disseminada aplicação da eletroestimulação neuromuscular (ENM) no tratamento da hipotrofia muscular
decorrente da lesão medular espinal (LME), os mecanismos subjacentes aos benefícios da contração muscular involuntária induzida
eletricamente ainda não são completamente compreendidos.

Objetivos: Analisar o trofismo muscular e os níveis de expressão da miocina-6 (M-6) no músculo bíceps braquial de ratos com LME
incompleta cervical ao nível C5-C7 tratados com ENM por 5 semanas.

Método: Ratos Wistar fêmeas adultas com idade de 3 meses passaram pelo o processo de laminectomia de C5-C7 (Sham – controle, n =
5) e hemissecção medular a direita (Lesao – LME não tratada, n = 5; Eletro – LME tratada com ENM, n = 5). A ENM foi aplicada por 10
min diariamente, 5 dias por semana, durante 5 semanas no músculo bíceps braquial com os animais sedados (inalação de isoflurano 5%).
O trofismo muscular foi avaliado quantitativamente por meio da razão peso do músculo pelo peso do animal e qualitativamente por
análise histológica. Enquanto que a expressão de M-6 foi mensurada por ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay - ELISA). Os dados foram analisados por ANOVA de uma via, seguido pelo teste post hoc de Tukey (p<0,05). Os procedimentos
foram aprovados pelo Comitê Local de Cuidados e Uso de Animais da Universidade Federal de Santa Catarina (PP00745).

Resultados: O grupo Lesão teve redução no trofismo muscular (0,051 ± 0,002) comparado com o grupo Sham (0,061 ± 0,001; p<0,05),
enquanto o grupo Eletro (0,062 ± 0,001) mostrou valores similares ao grupo Sham e superiores ao grupo Lesão (p<0,05). Ainda, houve
diminuição na expressão de M-6 no grupo Lesão (22,5 ± 3,6) comparado com o grupo Sham (36,6 ± 4,5; p<0,05), enquanto os valores do
grupo Eletro (28,6 ± 2,2) foram semelhantes aos do grupo Sham. Concomitantemente, observou-se que o diâmetro e o comprimento dos
sarcômeros do grupo Eletro são mais semelhantes com as fibras musculares do grupo Sham.

Conclusão: A ENM é capaz de prevenir a hipotrofia muscular e prevenir a redução dos níveis de M-6 intramuscular. Ainda,
hipotetizamos que a M-6, secretada pela contração muscular involuntária eletro-estimulada possa atuar sobre o trofismo muscular,
ativando a via da Akt e/ou células satélites."
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