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EXPRESSÃO GÊNICA DO RECEPTOR DE IGF-1 EM MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE 
RATOS: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CARBOIDRATOS E DO EXERCÍCIO 
INTERMITENTE. Klaus Maillard Von Eye, Vivian Treichel Giesel, Marília Reinheimer, Cristiane 

Zamboni, Gisele Branchini, Ilma Simoni Brum, Helena Von Eye Corleta, Edison Capp (orient.) (IPA). 
Introdução: O consumo de glicose pela musculatura esquelética é rapidamente acelerado durante o exercício físico, 
dependendo da intensidade, duração e das diferenças individuais provenientes do treinamento. A insulina estimula a 
captação de glicose sérica pelo tecido muscular no repouso, mas durante o exercício físico tem suas concentrações 
pouco aumentadas ou inalteradas mesmo quando carboidratos são administrados. O fator de crescimento semelhante 
à insulina 1 (IGF-1) possivelmente regula o metabolismo da glicose, principalmente na musculatura esquelética, 
através dos receptores de IGF-1 (IGF-1R). O treinamento físico produz alterações endócrinas crônicas por seu 
mecanismo regulador dos receptores de alguns hormônios. Objetivo: Verificar os efeitos da administração de solução 
de glicose a 10% durante exercício intermitente de alta intensidade sobre a expressão dos receptores de IGF-1 na 
musculatura esquelética de ratos treinados de forma intermitente. Materiais e Métodos: 40 ratos Wistar machos 
foram divididos em 8 grupos, baseados no treinamento intermitente e suplementação com carboidrato. No dia do 
experimento foram coletadas amostras de fígado e músculos gastrocnêmio e sóleo para análise da expressão gênica 
do IGF-1R. Foi realizada a extração de RNA total do músculo gastrocnêmio pelo reagente Trizol®, seguida da 
síntese de cDNA. Foram realizadas as reações em cadeia da polimerase (PCR) para o gene normalizador (β-actina). 
Foram desenhados oligonucleotídeos específicos para o gene do receptor de IGF-1 de ratos, e solicitada sua síntese. 
Serão realizadas PCRs para este gene, e os produtos das reações (β-actina e IGF-1R) serão quantificados em gel de 
agarose pela análise densitométrica das bandas com o software ImageMaster VDS. (Fapergs). 
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