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Afinal, há é que ter paciência, dar tempo ao tempo, já deveríamos ter 

aprendido, e de uma vez para sempre, que o destino tem de fazer muitos 

rodeios para chegar a qualquer parte.  

José Saramago 
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RESUMO 

DE ASSIS CIRINO, M. L. Expressão dos microRNAs miR-15, miR-29, miR-

219 e miR-222 em ratos submetidos a isquemia cerebral focal associada 

ao exercício físico. 2018. 89f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

INTRODUÇÃO: A isquemia cerebral é uma das principais causas de morte no 

Brasil, segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Neurologia em 2000, 

sendo a terceira causa de morte após doenças cardiovasculares e o câncer, 

além de ser uma das maiores causas de sequela permanente capaz de gerar 

incapacidade. Nas últimas décadas, estudos experimentais tem demonstrado 

efeitos benéficos do exercício físico associado à isquemia cerebral. Vários 

mecanismos moleculares estão envolvidos na fisiopatologia da isquemia 

cerebral, entre eles as alterações nos perfis de expressão de 

neurotransmissores. Pesquisas atuais também destacam o papel dos 

microRNAs na isquemia cerebral quanto na regulação dos neurotransmissores. 

Portanto, analisar a expressão de neurotransmissores e microRNAs 

associados à isquemia cerebral, assim como o papel dos benefícios 

promovidos pelo exercício físico poderá contribuir na elucidação de possíveis 

vias moleculares com efeito neuroprotetor. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram 

utilizados 48 animais divididos em quatro grupos experimentais: controle, 

submetido à isquemia cerebral, submetido ao exercício físico e submetido ao 

exercício físico associado à isquemia cerebral. A metodologia de PCR em 

tempo real foi utilizada para analisar a expressão dos miRNAs; miR15b, miR-

29b, miR-219 e miR-222. RESULTADOS E CONCLUSÃO: não observamos 

diferenças estatísticas significativas na expressão dos miRNAs miR-15b, miR-
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29b, miR-219 e miR-222 no tecido cerebral dos grupos submetidos à isquemia 

cerebral, submetidos ao exercício físico e na associação dos dois grupos 

quando comparados ao grupo controle. Entretanto, os miRNAs miR-15b e miR-

222 apresentaram maior expressão no grupo com a associação da isquemia 

cerebral e exercício físico. 

 

Palavras-chave: isquemia cerebral; exercício físico; microRNAs;   

neurotransmissores. 
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ABSTRACT 

DE ASSIS CIRINO, M. L. Expression of miR-15, miR-29, miR-219 and miR-

222 microRNAs in rats submitted to physical exercise associated to focal 

cerebral ischemia. 2018. 89f. Dissertation (Master degree) - Medical School of 

Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 
INTRODUCTION: Cerebral ischemia is one of the main causes of death in 

Brazil, according to a survey by the Brazilian Society of Neurology in 2000, 

being the third cause of death after cardiovascular diseases and cancer, 

besides being one of the major causes of permanent sequela capable of 

generate disability. In the last decades, experimental studies have shown 

beneficial effects of physical exercise associated with cerebral ischemia. 

Several molecular mechanisms are involved in the pathophysiology of cerebral 

ischemia, including changes in neurotransmitter expression profiles. Current 

research also highlights the role of microRNAs both in the process of cerebral 

ischemia and in the regulation of neurotransmitters. Therefore, analyzing the 

expression of neurotransmitters and microRNAs associated with cerebral 

ischemia, as well as the role of the benefits promoted by physical exercise may 

contribute to the elucidation of possible molecular pathways with 

neuroprotective effect. MATERIALS AND METHODS: 48 animals were divided 

into 4 experimental groups: control, cerebral ischemia, physical exercise and 

physical exercise associated with cerebral ischemia. The real-time PCR 

methodology was used to analyze miRNA expression: miR15b, miR-29b, miR-

219 and miR-222. RESULTS AND CONCLUSION: We did not observe 

statistically significant differences in the miRNA expression of miRNAs: miR 

15b, miR-29b, miR-219 and miR-222 in brain tissue groups submitted to 
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cerebral ischemia, physical exercise and in the association of the two groups 

when compared to the group control. However, the miR-15b and miR-222 levels 

of expression increased in the group of cerebral ischemia associated with 

physical exercise. 

 

Keywords : Brain ischemia; physical exercise; microRNAs; neurotransmitter. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a terceira maior causa de 

morte no Ocidente e os pacientes acometidos por essa doença apresentam 

altos índices de invalidez permanente quando comparado a outras 

enfermidades. A maioria dos AVCs são isquêmicos e causam lesões em uma 

região específica do cérebro pela restrição de fluxo sanguíneo (DHIRAJ et al, 

2013). 

Os receptores dos neurotransmissores NMDA e GABAA controlam 

muitas funções essenciais do cérebro e alterações em seu perfil de expressão 

causam muitos distúrbios, como por exemplo disfunções na memória. 

Entretanto, os eventos moleculares envolvidos nas alterações de expressão 

dos receptores GABA ainda permanecem desconhecidos, sendo uma das 

hipóteses que estas alterações são controladas por uma nova classe de 

reguladores de moléculas de RNA denominados microRNAs. Os microRNAs 

(miRNAs) estão envolvidos com funções neuronais e vários estudos 

demonstraram que os miRNAs modulam os receptores dos neurotransmissores 

NMDA e GABAA. Muitos miRNAs participam na regulação da sinalização das 

vias destes receptores de neurotransmissores (MELLIOS et al., 2009; ZHENG 

et al., 2016). 

Durante a isquemia cerebral focal ocorrem alterações temporais no 

perfil de expressão dos miRNAs em todo o cérebro. Análises de bioinformática 

demonstraram que os miRNAs regulados na isquemia cerebral tem como alvo 

genes previamente descritos alterados após AVC em outros trabalhos 

(DHARAP et al, 2009). 
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Estudos da literatura atual demonstraram que os miRNAs têm 

potencial como biomarcadores no soro e plasma, em várias doenças humanas 

(GORINI; NUNEZ; MAYFIELD, 2013). O diagnóstico da isquemia cerebral é 

baseado na avaliação clínica e em exames de neuroimagem; entretanto, a 

identificação de  biomarcadores seria essencial para um diagnóstico rápido e 

consequentemente otimizar a estratégia e escolha do tratamento do paciente 

(DAMBINOVA et al, 2012). 

Existem vários estudos epidemiológicos demonstrando que o 

exercício físico regular é capaz de beneficiar positivamente a saúde, 

aumentando a qualidade de vida e diminuindo a incidência de disfunção 

relacionada a qualidade de vida (RADÁK et al.,2006), além de diminuir os 

riscos e a incidência de AVC (DING et al.,2004).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Isquemia cerebral Focal e Global  

A isquemia cerebral é umas das principais causas de morte no 

Brasil, segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Neurologia em 2000, 

sendo a terceira causa de morte, atrás apenas das doenças cardiovasculares e 

do câncer, além de ser uma das maiores causas de sequelas permanentes que 

geram incapacidade (LOTUFU, 2000). 

Alguns estudos demonstraram que a incidência do acidente vascular 

cerebral (AVC) nos Estados Unidos acomete anualmente entre 500.000 e 

750.000 pessoas e principalmente acima de 65 anos (KIM et al., 2010). 

Existem vários fatores de riscos importantes para a isquemia cerebral, dentre 

eles estão a hipertensão, o fumo, a inatividade de exercício físico e a 

obesidade (BRONNER et al. ,1995).  

O acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) é uma doença de 

difícil tratamento, pois pode ocorrer tanto como doença primária quanto 

secundariamente à doenças sistêmicas (NAKANO et al., 2002). A causa mais 

comum da isquemia é a oclusão súbita de um vaso sanguíneo, resultando em 

uma perda quase imediata de oxigênio e glicose no tecido cerebral. A ausência 

destes leva a vários eventos, tais como excitotoxicidade, estresse oxidativo e 

inflamação, provocando assim, lesão neuronal irreversível (JABLONSKA; 

LUKOMSKA, 2011). 

Os cérebros de animais expostos à isquemia cerebral podem 

mostrar alterações estruturais e bioquímicas em áreas distantes da lesão 
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isquêmica. Estas alterações podem ser agravadas pelo edema que também 

pode comprimir células no hemisfério contralateral. Outro mecanismo 

importante que causa efeitos em áreas distantes da isquemia é o da 

propagação da depressão cortical, causada por cálcio intracelular que 

despolariza as células. A depressão cortical se propaga lentamente ao longo 

das redes neuronais e ativa ou inibe áreas distantes. Ondas de depressão 

cortical causam estresse metabólico e podem conduzir à indução de vários 

mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e proteínas de choque 

térmico em áreas não relatas estruturalmente para o próprio infarto (LEKER; 

SHOHAMI, 2002). 

Alguns aspectos importantes devem ser considerados em estudos 

experimentais quando falamos em isquemia cerebral, tais como: a sua 

localização como global e focal; o intervalo de tempo considerado, podendo ser 

permanente ou transitória e neste último caso podendo ocorrer reperfusão pós-

isquêmica e, a intensidade da isquemia, podendo ser total ou parcial. 

Entretanto, combinados os diferentes aspectos considerados, vários modelos 

experimentais se tornam possíveis (COLLI; SILVA; CARLOTTI JR, 1998). 

Durante o processo de isquemia global há privação total de perfusão 

e/ou oxigenação para o sistema nervoso central. No rato, a isquemia global 

pode ser induzida por parada cardíaca e por obstrução de duas, três ou das 

quatro artérias carótidas combinadas à hipotensão (OLSSON; WIELOCH; 

SMITH, 2003). Existem dois modelos básicos de isquemia cerebral global 

(ICG), por parada cardíaca e interrupção seletiva da circulação cerebral. 

A interrupção seletiva da circulação cerebral é a forma mais adequada para 
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a indução de parada cardíaca, pois o controle do pesquisador é maior e reduz 

a variabilidade entre os animais (ARRIBAS et al.,2008). 

A isquemia cerebral focal, apresenta fluxo sanguíneo amplamente 

diminuído, sendo vulnerável à morte por necrose dentro de poucos minutos 

após a isquemia (LEKER; SHOHAMI, 2002). A diminuição do fluxo sanguíneo 

cerebral leva ao aparecimento de uma zona de isquemia que é dividida em 

zona central chamada isquêmica e uma zona periférica chamada de penumbra. 

Após alguns minutos de isquemia haverá morte celular na zona central 

(SWEENEY et al., 1995). A zona de penumbra é uma região com atividade 

elétrica esporádica e desorganizada devido a disfunção da bomba de sódio e 

potássio da membrana e representa uma margem de tecido viável 

(PULSINELLI, 1992; LEKER ; SHOHAMI, 2002). A zona imediatamente ao 

redor desta camada de penumbra primária apresenta pouca possibilidade de 

morrer já que a sua perfusão é relativamente melhor (DHODDA et al., 2004). 

2.2. Modelo experimental com isquemia cerebral  

Existem uma variedade de espécies animais que são utilizadas para 

experimentos neurológicos. Algumas delas apresentam características 

funcionais que especialmente são favoráveis ao estudo pela sua semelhança a 

anatomia humana. Para a realização destes experimentos são utilizados 

animais como primatas, camundongos, ratos e outros roedores (COSTA, 

2004). O modelo de oclusão focal temporária com ou sem reperfusão é o que 

simula a situação clínica vivenciada pelo neurocirurgião durante microcirurgias. 

Este modelo foi introduzido em 1981, sendo as principais técnicas: a 

coagulação da artéria cerebral média (ACM) após a realização de pequena 
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craniotomia (TAMURA et al., 1981), a oclusão da ACM associada à ligadura 

sucessiva das artérias carótidas comuns (CHEN et al., 1986) e a oclusão da 

ACM por introdução de filamento intraluminal (KOIOSUMI et al., 1986; 

CARLOTTI JR; COLLI; KAZUO, 2001). 

2.3. Isquemia cerebral e métodos de Avaliação 

Vários métodos podem ser utilizados para avaliar uma isquemia 

cerebral experimental, sendo os mais importantes os métodos clínicos, 

morfológicos e funcionais, como avaliação da simetria motora, pois os animais 

que sofrem lesão apresentam hemiparesia, movimento circular, ptose 

palpebral, letargia e rotação vigorosa ao redor do eixo longitudinal. Também 

podem ser realizadas avaliações histopatológicas e open field, observando 

atividade locomotora e comportamental dos animais (PENASSO,2005). 

Os testes clínicos consistem geralmente em um exame simples e 

rápido, e permitem classificar os animais de modo eficiente (BEDERSON et al., 

1986a; MENZIES et al., 1992; WESTERMAYER et al., 2000). 

Menzies et al.(1992) classificaram os animais em uma escala de 0 a 

4: grau 0 sem déficit motor aparente; grau 1 -  flexão contralateral da pata 

dianteira;  grau 2 - diminuição da força de garra da pata dianteira contralateral 

quando puxado pela cauda; grau 3 -  movimentação espontânea em todas as 

direções, com marcha em círculos quando puxado pela cauda e andar em 

círculos e, grau 4 – marcha  espontaneamente em círculo. 

Na área neuropsicobiológica são bastante utilizadas o open field em 

estudos experimentais em ratos (DENENBERG,1969; WALSH; 

CUMMINS,1976; COIMBRA et al., 1996; COIMBRA et al., 2001) 
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2.4. Isquemia cerebral e exercício físico 

O exercício físico regular é saudável, tendo melhoras na auto-estima 

e bem estar e está associado à incidência de certas doenças (RADAK et 

al.,2001). Tem demonstrado também ter uma ação tanto preventiva como 

terapêutica para várias doenças (WILMORE; COSTIL, 2001). 

Estudos demonstraram que o sedentarismo esta relacionado com o 

aumento de risco de AVCs (GILLUM; INGRAM, 1996). Durante as últimas 

décadas, estudos experimentais têm demonstrado efeitos benéficos do 

exercício físico na isquemia cerebral, incluindo o aumento de sobrevivência, 

redução de déficit neurológico e manutenção da integridade neurovascular 

(STUMMER et al., 1995; ANG et al., 2003; DING et al., 2005). 

As duas formas de exercício mais utilizadas em experimentos com 

ratos são o exercício de natação e a corrida em esteira. Estes dois modelos de 

exercício possuem protocolos distintos e servem tanto para o estudo do 

exercício agudo como crônico. Apesar disso, outras formas de exercício 

também têm sido utilizadas, tais como saltos através de estimulação elétrica 

(NOTOMI et al., 2000), exercício resistido através de agachamento (BUHL et 

al., 2001) e a realização de saltos, com o animal submerso em água, 

suportando uma sobrecarga de 50% da massa corporal (SILVA et al., 1999).  

A corrida motorizada tem sido demonstrada como neuroprotetora em 

vários modelos experimentais de isquemia. Além do aumento da neurogenêse 

no giro denteado de ratos normais, a roda de corrida aumenta a expressão de 
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proteínas  envolvidas no tráfego sináptico e nas vias de transdução de sinais 

de neurotrofinas e neurotransmissores (PLOUGHMAN et al.,2005). 

A utilização da corrida em esteira apresenta algumas vantagens, tais 

como controle da velocidade e a possibilidade de determinação do VO2max, 

enquanto que a vantagem da natação é o fato do animal ter uma capacidade 

inata de nadar. No entanto, existem limitações em ambos os modelos de 

exercício. Na esteira, alguns animais só exercitam-se quando são estimulados 

através de choques elétricos, o que pode estressar muito o animal, enquanto  

na natação, o uso de uma sobrecarga maior do que a capacidade do animal 

pode levar à fadiga, e consequentemente à morte por afogamento, se não for 

retirado do tanque a tempo.  

O controle do ritmo durante a realização do exercício é outro aspecto 

que deve ser considerado, pois na esteira alguns animais podem deixar de 

correr descansando no fundo das baias, enquanto na natação, o animal pode 

submergir,  permanecendo em apnéia, e diminuir o ritmo do exercício, podendo 

até mesmo parar de  realizar o exercício, se a profundidade do tanque permitir.   

Acredita-se que exercícios moderados aumentam a cognição, sendo 

recentemente demonstrado que o cérebro é responsivo a atividade física. Isso 

significa que a atividade física apresenta potencial na prevenção e tratamento 

de danos traumáticos cerebrais (AGUIAR; PINHO, 2007). 

Alguns estudos tem demonstrado que o exercício físico, após 24 

horas à isquemia cerebral focal, melhora significativamente a recuperação 

neurológica e reduz o volume de infarto (YANG et al.,2002). 

2.5. Isquemia cerebral e neurotransmissores 
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Quando o encéfalo é lesado, os neurônios são privados de oxigênio 

por tempo prolongado; morrem e não se regeneram, sendo que a lesão não 

fica restrita aos neurônios privados de oxigênio. Estudos recentes 

demonstraram que esses neurônios, são responsáveis pelo neurônios 

adjacentes. Os neurônios privados de oxigênio liberam, por suas terminaçoes 

axônicas, grande quantidade de glutamato, um neurotransmissor excitatório. 

Concentração excessiva de glutamato pode ser tóxica para os neurônios, 

levando à morte celular, o que é chamado de excitotoxicidade (EKAM, 2000). 

O sistema glutamatérgico é amplamente distribuído no sistema 

nervoso central (SNC) e está envolvido em funções cognitivas fundamentais 

tais como memória e aprendizado, sendo o glutamato considerado o maior 

neurotransmissor excitatório do SNC (BRESSAN; PILOWSKY, 2003). O 

glutamato é sintetizado através de três precursores (glutamina, glicose e 

ornitina), é armazenado nos terminais pré-sinápticos em vesículas e em forma 

livre, que são liberadas na fenda sináptica onde podem ser recaptadas, 

estimulam receptores pós sinápticos que permitem a entrada de cálcio para o 

interior das células, em especial os receptores do tipo NMDA (N-metil-

Daspartato) (DIAS et al., 2000).    

Os receptores glutamatérgicos são classificados em receptores 

ionotrópicos e receptores metabotrópicos. Os receptores glutamatérgicos 

metabotrópicos (mGluR) agem através de segundo mensageiro e estão 

presentes em todas as regiões do cérebro. Em condições fisiológicas, a 

ativação de mGluRs pelo glutamato produz uma corrente pós-sináptica lenta. 

Os receptores ionotrópicos são canais iônicos que quando ativados permitem a 
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entrada de ions Na+ e/ou Ca+2 favorecendo a despolarização do neurônio. 

Eles são divididos em receptores NMDA e receptores não-NMDA, que por sua 

vez incluem os receptores alfa-amino-3-hydroxi-5-methyl-4 lisoxazole propionic 

acid (AMPA) e kainato. Os receptores AMPA e Kainato localizam-se em 

regiões telencefálicas e fazem a mediação da transmissão rápida nas sinapses 

excitatórias com duração de somente alguns milissegundos (BRESSAN; 

PILOWSKY, 2003). 

Existe uma participação do glutamato na lesão neuronal isquêmica, 

estimulando os receptores de canal de cálcio, principalmente os receptores  

NMDA (BRADFORD; WARD,1978). O acúmulo extracelular de glutamato sob 

condições isquêmicas, hiperestimula os receptores tipo NMDA, AMPA e 

Kainato, promovendo influxo de Na+ e efluxo de K+ através dos canais de 

membrana ativados pelos receptores de glutamato. Os canais iônicos receptor-

NMDA-regulados são altamente permeáveis ao Ca2+ e fazem a mediação do 

influxo de Ca2+ nos neurônios. Com a abertura dos canais (ativados por 

receptores de glutamato) ocorre o fenômeno da depressão alastrante, que se 

propaga a partir do centro isquêmico para a área de penumbra. A depressão 

alastrante aumenta a demanda metabólica e a falência energética, favorecendo 

ainda mais a liberação de glutamato (GORJI, 2001). 

Além da presença de aminoácidos excitatórios, como o glutamato no 

processo isquêmico, os aminoácidos inibitórios também atuam de maneira a 

amenizar os danos causados pela excitotoxicidade. Mecanismos gabaérgicos 

podem mediar alterações na excitabilidade neuronal, de uma maneira 

semelhante à plasticidade cortical normal, propriedade do sistema nervoso que 
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permite o desenvolvimento de alterações estruturais em resposta à 

experiência, e como adaptação a condições mutantes e a estímulos repetidos 

(HENSCH, 2005). 

O GABA é um aminoácido constituído por quatro carbonos e, no 

cérebro, é formado a partir da descarboxilação do ácido glutâmico pela enzima 

descarboxilase do ácido glutâmico (GAD). Neste processo, a GAD utiliza o 

piridoxalfosfato como cofator e, uma vez que o piridoxalfosfato é derivado da 

vitamina B6, uma deficiência desta enzima pode levar à diminuição da síntese 

de GABA (FARIELLO et al. 1991). O mecanismo de remoção do GABA nos 

receptores pós-sinápticos é semelhante ao do glutamato. Tanto os neurônios 

como as células da glia possuem transportadores de alta afinidade e após a 

sua retirada o transformam em succinato, o qual é, em seguida, metabolizado 

no ciclo dos ácidos tricarboxílicos e transforma-se em ATP. As enzimas 

necessárias para essa degradação ocorrer são a GABA amino-transferase e a 

desidrogenase do semi-aldeído succínico, que estão presentes nas 

mitocôndrias (PURVES, 2005; BRODAL, 2010). 

O GABA foi descoberto no tecido cerebral na década de 1950 e hoje 

é considerado o principal NT inibitório, ocorrendo em cerca de 30 a 50% das 

sinapses cerebrais. O GABA inibe a atividade neuronal por 3 diferentes 

mecanismos. O primeiro acontece pela hiperpolarização da membrana pós-

sináptica devido à abertura de canais iônicos, principalmente de cloro. O 

segundo, por uma diminuição da resistência da membrana, permitindo ligação 

de outros NT que realizarão concorrência com os potenciais excitatórios e; o 

terceiro mecanismo, ocorre pela inibição pré-sináptica, em que a 

despolarização excitatória no terminal pré-sináptico leva a um decréscimo na 
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entrada de cálcio e consequente decréscimo na liberação do NT excitatório 

(FARIELLO et al. 1991). 

Os receptores GABA podem ser de 2 tipos: GABAA e GABAB, sendo 

que os GABAA são ionotrópicos e os GABAB são metabotrópicos. Os 

ionotrópicos GABAA possuem a característica de serem ativados pelo ácido 

gama aminobutírico, pelo muscimol, bloqueados pela bicuculina e modulados 

pelos benzodiazepínicos (MACDONALD & OLSEN, 1994). São comumente 

inibitórios porque seus canais associados são permeáveis ao cloro, tornando o 

potencial de inversão mais negativo, ou seja, resultando em hiperpolarização 

da membrana, ao invés de despolarização como ocorre nas sinapses 

excitatórias. Os receptores ionotrópicos GABA são constituídos por uma 

combinação de cinco subunidades, formando um pentâmero. Atualmente 

existem 16 subunidades identificadas: α (1-6), β (1-3), γ (1-3), δ, ε, θ,π), além 

de 3 subunidades ρ (1-3), que alguns autores chamam de GABAC, porém não 

reconhecidas pela literatura atual que considera estas três unidades também 

fazendo parte do tipo GABAA (OLSEN & SIEGHART, 2008). A combinação 

mais comum dos receptores GABAA são duas subunidades α1, duas β2 e uma 

γ2 (BENARROCH, 2007; OLSEN et al., 2007). Como consequência dessa 

diversidade, a função dos receptores GABA difere amplamente entre os tipos 

neuronais. Os receptores GABAB são ativados pelo ácido gama aminobutírico e 

pelo agonista seletivo baclofen, porém não são sensíveis aos ligantes típicos 

dos GABAA como o muscimol e bicuculina. São também amplamente 

distribuídos pelo sistema nervoso central e possuem ação inibitória pela ação 

intermediária da proteína G e de outras moléculas de sinalização intracelular, 

que atuam sobre canais de potássio e cálcio, levando à hiperpolarização das 
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células pós sinápticas. São compostos por heterodímeros das subunidades 

GABAB R1 e GABAB R2 (YAMADA et al., 1999). 

Esses mecanismos mediados pelo GABA (ácido gama-

aminobutírico) desempenham papel central na recuperação funcional do córtex 

peri-infarto após o acidente vascular cerebral. A ação inibitória do 

neurotransmissor GABA é fundamental para a plasticidade e mapeamento 

sensorial. A alteração da transmissão gabaérgica muda os mapas sensoriais 

durante o período crítico do desenvolvimento da área cortical, produzindo 

alterações rápidas em mapas corticais de adultos semelhantes a mudanças 

que ocorrem após a isquemia, alterando a formação da memória (DONOGHUE 

et al., 1990; FOELLER et al., 2005). 

2.6. Isquemia Cerebral e microRNAs 

MicroRNAs (miRNAs) são uma classe recém descoberta de 

pequenas moléculas de RNA que negativamente regulam a expressão do gene 

no nível pós-transcricional. A descoberta dessa pequenas moléculas não 

codificadoras favoreceu nossa compreensão no mecanismo de regulação da 

expressão gênica (CONTI et al, 2009). Os miRNAs são pequenas moléculas de 

RNA contendo de 18-25 nucleotídeos que regulam a estabilidade ou a 

eficiência de tradução do RNA mensageiro (mRNA) (MENDELL, 2005).  

Jeyaseelan, Lim, Armugam (2008), em estudo com ratos submetidos 

à isquemia cerebral por oclusão da artéria cerebral média com reperfusão de 

24 e 48 horas, realizaram uma análise global do perfil de expressão dos 

microRNAs pela técnica de análise em larga escala de microarrays, seguida de 
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validação dos microRNAs selecionados por PCR em tempo real no sangue dos 

animais assim como no tecido isquêmico. No sangue dos animais, três grupos 

de miRNAs foram identificados: o primeiro foi o grupo dos miRNAs 

diferencialmente expressos apenas no período de 24 horas de reperfusão, 

sendo que alguns apresentaram-se hiperexpressos e outros hipoexpressos. O 

segundo grupo compreendeu os miRNAs que alteraram os seus níveis de 

expressão apenas após 48 horas de reperfusão. Um terceiro grupo foram os 

miRNAs que apresentaram níveis de expressão diferentes em ambos períodos 

de reperfusão, sendo que os miRNAs miR-150, miR-195 e miR-320 

apresentaram níveis opostos de expressão e os miRNAs miR-103, miR107 e 

miR-191 apresentaram níveis de hipoexpressão semelhantes nos dois 

períodos. No tecido isquêmico foram encontrados 56 miRNAs com níveis de 

expressão alterados em ambos os períodos de reperfusão, assim como 32 

miRNAs foram diferencialmente expressos com 24 horas de reperfusão e, 

ainda, 8 miRNAs exclusivamente no período de 48 horas de reperfusão. Os 

microRNAs (miRNAs) estão envolvidos com funções neuronais e vários 

estudos demonstraram que os miRNAs modulam os receptores GABA. Muitos 

miRNAs participam na regulação da sinalização das vias destes receptores de 

neurotransmitores (MELLIOS et al., 2008; HE et al. 2011). 

O processo de formação e atividade do miRNA inicia-se através da 

enzima polimerase II que irá gerar a transcrição do miRNA primário (pri-

miRNA) após os quais vão ser sequenciados pela Drosha e Dircer (PORKKA et 

al, 2007). O microRNA primário é processado através de um mecanismo 

conservador para produzir uma maturação do microRNA (Figura 1). Os 

microRNAs são processados por um alto regulador a fim de controlar a 
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quantidade de microRNA ativo nas células. Inicialmente um complexo de 

proteína nuclear que consiste na Drosha (RNase tipo III) entre outras proteínas, 

clivam hairpin em uma sequência longe do microRNA primário para formar o 

precursor do mesmo. Esses microRNAs vão ser então exportados para o 

citoplasma onde são transformados por um complexo de proteínas contendo o 

tipo III Dicer, a RNAse produz o microRNA maduro. Depois de produzir o RNA 

maduro ele é carreado para o interior da RISC (Indução silenciosa do RNA). 

Esse microRNA liga-se ao alvo mRNA afim de reduzir a tradução da proteína. 

A ligação ocorre pelo reconhecimento da sequência complementar do gene 

alvo UTR’3. A 5’ é o final do microRNA, a região do reconhecimento (Figura 1) 

(LAWLER; CHIOCCA, 2009). 
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Figura 1. Via da biogênese do microRNA (RICARTE FILHO; KIMURA, 

2006). 

Estudos recentes demonstraram, que a evolução de muitas doenças 

apresentam condições patológicas que podem alterar significativamente os 

perfis dos microRNAs cerebral (NICOLOSO; CALIN, 2008), sendo que esses 

microRNAs estão envolvidos nos tumores cerebrais, doença de Alzheimer, 

síndrome de Down, esquizofrenia (BEVERIDGE et al, 2008) e AVC 

(JEYASEELAN et al, 2008). Os microRNAs estão em grande quantidade no 

SNC, onde realizam efeito no desenvolvimento neuronal, mantendo um 

fenótipo neuronal. Eles também estão expressos nos dendritos, onde regulam 

a expressão e função neuronal, com efeito na plasticidade sináptica. Os 

microRNAs tem sido uma evolução nos papel de isquemia cerebral, traumas 

cerebrais, lesões medulares e na  recuperação pós-isquemia (SAUGSTAD, 

2010).  

Estudos recentes tem investigado o padrão de expressão dos 

miRNAs nas lesões causadas pela isquemia cerebral, visto que os mesmos 

comprovadamente participam das atividades cerebrais fisiológicas normais 

assim como no excitotoxicidade. A ação pós-transcricional rápida dos miRNAs 

e a sua capacidade de regular simultaneamente muitos genes faz dos mesmos 

os promissores alvos terapêuticos (Ouyang et al., 2014). 

 

2.7. Exercício Físico e microRNAs 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ricarte%20Filho%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17221118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ricarte%20Filho%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17221118
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O exercício físico é essencial na nossa rotina diária para mantermos 

o bem estar geral do corpo e em especial do sistema nervoso. Nas últimas 

décadas muitos estudos evidenciam que o exercício físico melhora as 

habilidades cognitivas e a falta de exercício pode levar a incidência de várias 

desordens neurológicas (Fernandes, Arida e Gomez-Pinilla, 2017). 

Nas últimas décadas os miRNAs têm se destacado como potenciais 

biomarcadores cerebrais envolvidos em muitos mecanismos moleculares como 

proliferação, diferenciação, apoptose, plasticidade sináptica e memória. Várias 

pesquisas demonstram que o exercício físico pode minimizar os efeitos das 

lesões cerebrais traumáticas assim como do envelhecimento através da 

regulação dos miRNAs. Nessa ação neuroprotetora dos miRNAs pôde ser 

observada associação da preservação das funções cognitivas, sendo que 

alguns miRNAs apresentam-se com níveis de expressão aumentados, como 

por exemplo, os miRNAs: miR-21, miR-34, 28a, miR-98a, miR-148b, miR-7a e 

miR-15b, e outros com níveis de expressão diminuídos: miR-105 e miR-133b 

(Fernandes, Arida e Gomez-Pinilla, 2017).  

Bao et al. (2014), realizaram experimentos com camundongos 

submetidos a exercício físico após lesão cerebral traumática. Foram avaliados 

a aquisição de aprendizagem espacial e retenção de memória. Em seguida, 

análises de microarray de miRNAs no hipocampo foram empregadas. Os 

resultados demonstraram 32 miRNAs diferencialmente expressos, sendo que 

20 apresentaram-se hiperexpressos e 12 hipoexpressos Os autores também 

constataram que o exercício físico pode facilitar a plasticidade neuronal e 

melhorar a função cognitiva, visto que os resultados demonstraram que o 

exercício recuperou os déficits cognitivos no hipocampo. Os autores concluiram 
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que mecanismos epigenéticos regulados pelos miRNAs podem estar 

envolvidos na melhora cognitiva induzida pelo exercício físico. 

Existem miRNAs específicos envolvidos na resposta dos diferentes 

tipos de exercício físico com um papel importante nos diferentes tipos de fibras 

musculares e no perfil de expressão gênica tanto em adultos quanto na 

população de idosos. Na atenção aos cuidados com a saúde envolvendo 

exercício físico são crescentes os números de pesquisas que evidenciam o 

papel dos miRNAs na estimulação ou inibição dos processos biológicos. Muitos 

miRNAs são mediadores essenciais nas adaptações da musculatura estriada 

cardíaca e estriada esquelética tanto na hipertrofia muscular quanto no 

processo de regeneração das mesmas em adultos e idosos. Esses miRNAs 

especificamente envolvidos com as fibras musculares são denominados de 

myomiRs (entre eles: miR-1, miR-133a, miR-133b, miR-206, miR-208, miR-

208b, miR-486 e miR-499) e controlam também o processo de miogenêse 

(ULTIMO et al., 2018). 

Pouco se sabe sobre o papel do exercício nas doenças 

cerebrovasculares em especial no processo de isquemia cerebral e na 

regulação dos receptores de neurotransmissores. Portanto, elucidar o papel do 

microRNAs nos mecanismos envolvidos no desequilíbrio dos receptores dos 

neurotransmissores NMDA e GABAA com os benefícios promovidos pelo 

exercício físico na isquemia cerebral, poderá contribuir com novos 

conhecimentos. 
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3. HIPÓTESE 

Nossa hipótese é que alguns microRNAs, que tem como alvo 

receptores de neurotransmissores NMDA e GABAA, possam estar associados 

às vias moleculares envolvidas na isquemia cerebral associada ao exercício 

físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

______________________________ 



 47 

 

4. OBJETIVO 

A partir de um modelo experimental de isquemia cerebral por 

oclusão da artéria cerebral média durante 60 minutos seguida de reperfusão de 

24 horas com a realização dos treinamentos físicos pré-isquemia focal nosso 

objetivo foi avaliar a expressão dos miRNAs: miR-15b, miR-29b, miR-219 e 

miR-222 no tecido (foco isquêmico). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

5.1. Animais 

Foram utilizados 48 ratos (Rattus norvegicus) machos adultos, da 

linhagem Wistar, pesando entre 280 a 310 gramas, fornecidos pelo Biotério 

Central do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.  

Durante o período pré-operatório, os animais de todos os grupos 

foram mantidos em gaiolas plásticas (38x23x15cm - em número de três ratos 

em duas gaiolas e quatro ratos em uma gaiola), com tampa metálica tipo grade, 

forradas com maravalha. A temperatura ambiente foi mantida em torno de 250C 

com exaustão do ar ambiente contínuo e ciclo claro/escuro de 12 horas (início 

do ciclo às 7:00 horas).  Os animais receberam água e ração balanceada 

(Nuvilab CR1 - Nuvital®) ad libitum, no Biotério do Laboratório de Técnica 

Cirúrgica e Cirurgia Experimental do Departamento de Cirurgia e Anatomia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FMRP-USP).  

5.2. Grupos experimentais 

Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais: 

Grupo Controle (C): foi constituído por 12 animais que após a 

anestesia e a estabilização das variáveis biológicas, foram submetidos à 

eutanásia sem a realização do procedimento cirúrgico. 

Grupo Isquemia Cerebral (I): foi constituído por 12 animais 

submetidos à isquemia focal por oclusão da ACM durante 60 minutos, seguido 



 50 

por reperfusão de 24 horas, foram submetidos à eutanásia após quatro 

semanas. 

Grupo Exercício Físico (EF): foi constituído por 12 animais que após 

os treinamentos físicos, foram submetidos à eutanásia sem a realização do 

procedimento cirúrgico. 

Grupo Exercício Físico + Isquemia cerebral (EF+I): foi constituído 

por 12 animais que após a realização dos treinamentos físicos pelo período de 

quatro semanas, foram submetidos à isquemia focal por oclusão da ACM 

durante 60 minutos, reperfusão de 24 horas e posteriormente submetidos à 

eutanásia. 

Os fios obstrutores utilizados durante a oclusão da ACM para a 

induçao de isquemia foram confeccionados pela técnica de recobrir uma das 

extremidades com silicone (CARLOTTI JR; COLLI; KAZUO, 2001; KOIOSUMI 

et al., 1986).  Os fios (Mononylon 4.0 – Ethicon) foram mantidos estendidos 

durante 24 horas para corrigir as curvaturas formadas pela posição em que são 

embalados, e em seguida, foram seccionados em segmentos de 25mm, com 

lâmina de barbear de aço, e por fim, colocados entre as folhas de um livro, 

deixando-se uma de suas extremidades livre. Esta extremidade foi recoberta 

com uma camada de silicone (Silon F – Dimetil Polisiloxano, Aroma de Menta e 

Corante Artificial) e do catalisador (Silon C – Octoato de Estanho e Silicato de 

Etila) da Herp Produtos Dentários Ltda, na proporção de 5:1, com a utilização 

de microscópio cirúrgico (D.F. Vasconcelos). A mistura foi colocada na 

extremidade de uma pinça de microcirurgia e então distribuída suavemente 

sobre o fio, para a maior uniformidade possível. A extensão da camada de 
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silicone utilizada foi de 5 mm, medida com uma régua milimétrica colocada ao 

lado do fio durante o procedimento.  

 

5.3. Procedimentos gerais 

Os procedimentos gerais básicos foram realizados no Laboratório de 

Neurocirurgia Experimental do Laboratório de Técnica Cirúrgica e Cirurgia 

Experimental do Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP-USP, 

seguindo-se os passos técnicos descritos no trabalho de Carlotti Jr; Colli e 

Kazuo (2001).  

Os animais foram distribuídos nos respectivos grupos 

aleatoriamente, após sorteio realizado antes do procedimento cirúrgico. Cada 

animal foi pesado e submetido à anestesia geral por inalação de halotano, sob 

uma campânula de vidro. Assim que a movimentação espontânea terminava, 

os animais eram transferidos para uma prancha de madeira, mantidos em 

decúbito dorsal e entubados manualmente com uma cânula orotraqueal, 

somente após tração digital da língua para o exterior. A extremidade da cânula 

era conectada a um respirador desenvolvido para animais de pequeno porte 

(CR-BION – Ribeirão Preto, Brasil), com manutenção da pressão endotraqueal 

entre 8 a 10 mmHg, iniciando-se a vaporização contínua com halotano.   

Os animais foram então fixados com esparadrapos à prancha de 

madeira pelos seus membros. A artéria ventral da cauda foi dissecada e 

canulada com cateter calibre PE 10, que conectado na outra extremidade a um 

cateter peridural, eram conectados a um transdutor de pressão, para registro 

contínuo da pressão arterial média e da frequência cardíaca (biomonitor 

A 
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modelo 78339A – Hewlett Packard Company, USA) e para coleta de amostras 

sanguíneas.  

A manutenção da vaporização foi controlada de acordo com a 

pressão arterial média, para que fosse mantida entre 80 e 100 mmHg. Após 

quinze minutos de ventilação mecânica, foi colhida uma amostra de sangue 

arterial para a realização de gasometria (gasômetro portátil modelo I-STAT 

portable clinical analyse - ABBOTT Laboratories Inc.) com utilização de 

cartucho I-STAT cartridge cg8+), para dosagens da paCO2, da paO2 e do pH e 

dosagem de glicemia, hemoglobina e hematócrito. Para os animais dos grupos 

I, a coleta foi repetida nos quinze minutos finais da isquemia, para as dosagens 

dos mesmos parâmetros. 

Um novo exame para verificar os parâmetros gasométricos foi 

realizado quando os valores de pCO2 não estiverem nos parâmetros aceitáveis 

(entre 34 e 42 mmHg). Para isso, alterações na pressão endotraqueal ou na 

frequência do respirador foram realizadas. A temperatura corporal foi 

controlada com um termômetro digital posicionado no reto do animal e mantida 

entre 37 - 38°C com incidência de uma fonte de calor (lâmpada incandescente 

220 V), quando necessária. Após a estabilização do animal, o procedimento 

cirúrgico para indução da isquemia foi iniciado.  

O procedimento cirúrgico para oclusão da ACM foi iniciado com a 

tricotomia da região cervical anterior, incisão mediana da pele, tela subcutânea 

e do músculo platisma, seguido pelo tracionamento digital lateral até a 

exposição do músculo esternomastóideo ínfero-lateralmente, o músculo 

omohiódeo látero-superiormente e o músculo esternohióideo medialmente. 
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O campo operatório foi exposto com dois afastadores tipo gancho, 

com leve tração, sendo um medial e outro lateral, e fixos com esparadrapo na 

prancha, para facilitar a visualização das estruturas anatômicas. 

Posteriormente, o microscópio cirúrgico (DF – Vasconcelos) foi introduzido no 

campo operatório para a identificação e exposição da bainha carótica e então 

da artéria carótida comum esquerda (ACCE). A dissecção prosseguia 

superiormente até sua bifurcação com a identificação da artéria carótida interna 

esquerda (ACIE) e da artéria carótida externa esquerda (ACEE).  

A ACE foi dissecada no sentido cranial e seus ramos coagulados e 

seccionados. A ACI também foi dissecada em todo o seu trajeto extracraniano, 

incluindo a origem da artéria pterigopalatina e sua continuação cranial. A ACE 

foi ligada o mais cranial possível com fio de algodão (4.0 – Ethicon), para a 

introdução retrógrada do fio obstrutor de mononylon 4-0 (2,5 cm de 

comprimento) com extremidade engrossada com mistura de silicone na 

extensão de 5 mm (por KOIOSUMY et al. (1986); modificada por CARLOTTI 

JR; COLLI; KAZUO, 2001). Foram colocados microclipes temporários junto à 

emergência da APP, para impedir a migração do fio obstrutor para o interior da 

sua luz; na ACC, para interromper o seu fluxo e, na continuação cranial da ACI, 

para evitar o refluxo de sangue. 

A ACE foi seccionada e a partir do seu coto proximal, foi introduzido 

o fio obstrutor retrogradamente até a ACC e depois cranialmente pela ACI, 

após a retirada do microclipe que ocluia este vaso, até sentir resistência na sua 

progressão. Os microclipes da ACC e da APP permaneceram no local. 

Em seguida, foi medida a distância da bifurcação da ACC até o coto 

proximal do fio obstrutor, com valor aceitável entre 0.5-0.7 cm, sendo, portanto, 
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a medida do segmento do fio entre a bifurcação da ACC e a sua extremidade 

distal de 18 a 20 mm. Isto indicava que o fio penetrou o suficiente para ocluir o 

óstio de origem da ACM (Figura 2) (CARLOTTI; COLLI; KAZUO, 2001; 

KOIOSUMY et al., 1986).  

O coto da ACE foi ligado com fio 10-0 para evitar refluxo de sangue 

e o microclipe da ACCE foi retirado, permitindo sua reperfusão. Os animais 

foram mantidos em condições estáveis durante o período de isquemia. Depois 

de decorrido o período de 60 minutos de isquemia focal, procedia-se a retirada 

do fio obstrutor, recolocando o clampe temporário na ACC e ACI para evitar o 

fluxo de sangue na primeira e o refluxo na segunda. O coto proximal da ACE 

era ligado definitivamente (fio de algodão 4.0 – Ethicon), retirando-se os 

clampes temporários. Em seguida a pele e a tela subcutânea eram fechadas 

com fio mononylon 3-0. 

 

 

B 
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Figura 2. A. Desenho ilustrando a posição final do fio obstruindo a origem da ACME 

(M) (no detalhe superior direito) e a ligadura da ACE-E na região onde foi introduzido o 

fio obstrutor (seta). Por fim, a reperfusão da ACC-E (C) é permitida após a retirada do 

seu microclipe. Artéria carótida interna esquerda (I); artéria cerebral anterior esquerda 

(A); artéria pterigopalatina esquerda (P). (TIRAPELLI, 2007, COM PERMISSÃO). 

 

Para os animais dos grupos I e EF+I, após a reperfusão, a 

estabilidade dos parâmetros vitais foi observada e, em seguida, foi feita a 

sutura contínua da pele com fio mononylon 5-0. Uma vez estável o animal, o 

anestésico inalatório foi suspenso, permitindo sua recuperação e, após a 

retomada da respiração espontânea, a cânula orotraqueal foi retirada e o 

animal recolocado à sua gaiola plástica, com oferta livre de água e ração.  

Após decorrido o período de reperfusão previsto (24 horas), o animal 

foi anestesiado através da inalação de halotano (colocado sob uma campânula 

de vidro) e em seguida, foi posicionado em decúbito dorsal em uma prancha de 

madeira. A retirada do encéfalo foi iniciada com uma tesoura Mayo, através de 

um corte transversal na região nucal para a separação do crânio da coluna 

vertebral cervical. 

Em seguida foi efetuado um corte interorbital, seguido de um corte 

sagital occipito-frontal, que permitirá o afastamento lateral dos ossos por meio 

de tração digital auxiliado por pinças hemostáticas. Dessa forma, o encéfalo foi 

exposto e removido após secção dos nervos cranianos, utilizando-se 

micropinça. Durante estes procedimentos, os encéfalos foram submetidos à 

irrigação contínua com soro fisiológico à 00C em uma placa de Petri.    

 

A B 
C A 
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5.4. Programa de exercício físico em esteira 

Os animais passaram por um período de aclimatação por cinco dias 

com velocidades (5 a 18m/min) e durações (5 a 15 min) progressivas. O 

objetivo do período de adaptação foi reduzir os níveis de estresse 

apresentados durante a manipulação e a utilização da esteira (MANCHADO et 

al., 2006).  

O protocolo é composto por um período total de 4 semanas. O 

aquecimento consiste em 2 min a velocidade de 5 m/min e esta foi 

gradativamente aumentada até atingir a velocidade de 18 m/min em que os 

animais ficaram por 30 minutos sempre com 0º de inclinação. (FERREIRA et 

al., 2007; STRADECKI-COHAN, 2017).  

Os animais que demonstraram quaisquer sinais de cansaço ou 

inadaptação ao uso da esteira, o exercício foi interrompido. Durante os treinos 

não foram utilizados choques elétricos nos animais, somente leves toques com 

as mãos para estimulá-los. Na situação persistência, este animal foi retirado da 

esteira para que pudesse descansar e se recuperar. O treino só recomeçou 

quando o animal estava completamente recuperado. 

 

5.5. Análise da expressão dos microRNAs 

Para a análise da expressão gênica, foi obtido de cada animal um 

fragmento (retirado com um punch) e 1ml de sangue. As amostras de sangue 

foram coletadas em tubo com EDTA e centrifugadas 10’ por 2500 rpm e o 

“buffy coat” foi transferido para um tubo de 15ml. A seguir, foi lavado com 

tampão para lise de glóbulos vermelhos e mantido por 15’ em gelo. Na 

sequência, seguiu-se mais uma centrifugação e mais uma lavagem com 

tampão lise de glóbulos vermelhos. Para a obtenção do pellet, a amostra foi 

centrifugada por 10’ a 2500 rpm. Adicionou-se 250l de PBS (phosphate-
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buffered saline) e 750l de Trizol (Invitrogen, EUA) para congelamento a -80 

°C. Para verificação da integridade do RNA obtido, cada amostra foi ao final da 

etapa descrita acima, submetida à eletroforese em gel de agarose a 1% para 

RNA.  

Para a síntese do cDNA (DNA complementar) do miRNA, a 

transcrição reversa foi realizada utilizando o kit comercial High Capacity cDNA 

Reverse Transcription (Applied Biosystems). Para cada 5ng de RNA, foi 

adicionado 0,75µl de RT Buffer; seguido de 0,075µl de dNTP’s; 1,5µl de 

Primers específicos (miRNA ou controle endógeno) e 0,5µl da enzima 

MultiScribeTM, 0,094µl de RNase out (1.9U), completando com água DEPC o 

volume final de 7,5µl. As amostras foram incubadas no termociclador por 30 

min a 16ºC, 30 min a 42ºC, 5 min a 85ºC e, em seguida, realizada a 4°C. Para 

o PCR em tempo real, foi utilizado 4,5µL do cDNA das amostras diluído 1:4 em 

um volume final de reação de 10µL. 

O método de PCR em tempo real foi utilizado para a expressão 

diferencial dos microRNAs. A partir do cDNA obtido das amostras, foi realizada 

a amplificação por Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) quantitativo em 

tempo real (RQ-PCR), com a utilização do reagente TaqMan Master Mix 

(Applied Biosystems). 

Foi utilizado o sistema disponível comercialmente TaqMan Assay-

on-demand, composto por oligonucleotídeos e sondas (Applied Biosystems) 

para a análise quantitativa da expressão dos microRNAs. Considerando-se as 

diferenças causadas por quantidades distintas de cDNA utilizadas nas reações, 

os valores de CT determinados para as diferentes amostras, são normatizados. 
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O CT determinado para uma amostra (para um determinado gene) é subtraído 

do CT determinado para um gene house-keeping (neste caso o U6) para o 

miRNA na mesma amostra, originando o chamado ∆CT. Os valores de ∆CT 

podem, para um mesmo gene, ser comparados de maneira diferente, obtendo-

se uma quantificação relativa da expressão deste gene em diferentes 

amostras. A cada ciclo, o número de cópias em uma reação de PCR duplica. 

Assim, o número de ciclos que separa o ∆CT de uma amostra do ∆CT do 

calibrador (neste caso utilizamos a média das amostras do grupo controle) 

resulta no ∆∆CT. Esta diferença, em termos de nível de expressão gênica 

relativa, é obtida de forma aproximada, aplicando a fórmula 2-∆∆CT. 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em duplicata. A 

amplificação foi realizada em um volume final de 10µl, utilizando 5µl do 

reagente específico Taqman Master Mix, 0,5µl de cada sonda específica e 

4,5µl de cDNA. Um aparelho de detecção de PCR em tempo real 7500 Real 

Time PCR System (Applied Biosystems) foi utilizado juntamente com o 

software Sequence Detection System para a obtenção dos valores de CT. Os 

dados foram então exportados para planilhas do software Excel para cálculo 

dos valores de ∆CT. O software GraphPad Prism 4.0 (GraphPad Prism, Inc, 

San Diego, CA, EUA), foi utilizado para gerar os gráficos e calcular a 

significância estatística. 

As condições padrão de amplificação foram 95°C por 10 minutos, 

seguidos por 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto 

(anelamento e extensão simultânea). Todas as reações foram realizadas em 

duplicata e analisadas no aparelho 7500 Sequence Detection System (Applied 



 59 

Biosystems). Os dados foram constantemente coletados durante o PCR e 

analisados em ABI-7500 SDS “software package”.  

5.6. Análise estatística 

Para a avaliação da expressão dos miRNAs a análise estatística foi 

realizada utilizando o teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de comparação 

múltipla de Dunns. Foi utilizado o programa GraphPad Prism version 6.00 for 

Windows, (GraphPad Software, San Diego – Califórnia USA), sendo 

considerado estatisticamente significante valores de p < 0.05. 
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6. RESULTADOS 
 
 
 

6.1. miRNA-15b 
 

Gráfico 1. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão do microRNA-

15b entre os grupos estudados. Não houve diferença significativa entre os Grupos Controle, 

Exercício Físico, Isquemia Cerebral e Exercício Físico + Isquemia Cerebral (p = 0, 1517, 

Kruskall Wallis test). 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (software GraphPad Prism® versão 6.00). 
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6.2 miRNA-29b 
 

Gráfico 2. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão do microRNA-

29b entre os grupos estudados. Não houve diferença significativa entre os Grupos Controle, 

Exercício Físico, Isquemia Cerebral e Exercício Físico + Isquemia Cerebral (p = 0, 3680, 

Kruskall Wallis test). 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria (software GraphPad Prism® versão 6.00). 
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6.3 miRNA-219 
 

Gráfico 3. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão do microRNA-

219 entre os grupos estudados. Não houve diferença significativa entre os Grupos Controle, 

Exercício Físico, Isquemia Cerebral e Exercício Físico + Isquemia Cerebral (p = 0, 5518, 

Kruskall Wallis test). 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (software GraphPad Prism® versão 6.00). 
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6.4. miRNA-222 
 

Gráfico 4. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão do microRNA-

222 entre os grupos estudados. Não houve diferença significativa entre os Grupos Controle, 

Exercício Físico, Isquemia Cerebral e Exercício Físico + Isquemia Cerebral (p = 0, 1943, 

Kruskall Wallis test). 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria (software GraphPad Prism® versão 6.00). 
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7. DISCUSSÃO  

A prática de exercício físico com regularidade é um importante fator 

para manutenção de uma vida saudável, visto que, evidências  demonstram 

sua associação com baixo risco de mortalidade e baixa incidência de doenças 

crônicas mais prevalentes, tais como: doenças cardiovasculares, acidente 

vascular cerebral, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e alguns tipos de 

câncer: próstata, colo, mama, etc. Também pode-se destacar os benefícios do 

exercício físico em doenças psíquicas como a depressão, por exemplo 

(Fernández-Sanjurjo et al. 2018).  

Este trabalho visou avaliar a expressão de alguns miRNAs 

previamente identificados como reguladores de receptores de 

neurotransmissores em animais submetidas a isquemia cerebral focal 

associada ao exercício. 

Pesquisas apontam os miRNAs como potenciais biomarcadores 

para os diferentes intensidades de treinamentos de exercício físico envolvidos 

diretamente em vários processos fisiológicos e com resposta diferente 

dependendo da intensidade aplicada durante o treinamento (SCHMITZ et al., 

2018).  

A busca da elucidação de quais vias moleculares estão associadas a 

neuroproteção proporcionada pelo exercício físico, durante o acidente vascular 

ceberal poderá contribuir efetivamente para minimizar os danos causadas por 

essa doença. Nesse contexto destacam-se os miRNAs como moduladores da 
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expressão dos receptores de neurotransmissores sabidamente envolvidos no 

processo isquêmico. 

A família dos miR-15 (miR-15a e miR-15b) está envolvida com o 

aumento da expressão de genes do ciclo celular, sendo que a inibição dos 

mesmos em camundongos adultos submetidos a modelo de isquemia e 

reperfusão promove neuroproteção. A inibição do miR-15 promove aumento 

dos níveis de expressão de genes responsáveis pela funções mitocondriais,  

sobrevivência celular e bloqueio da apoptose (OOI, BERNARDO, MCMULLEN, 

2014).  

ALTINTAS et al. (2016), avaliaram a expressão perfil de miRNAs, 

entre eles o miR-15, em ratos submetidos a modelo de isquemia cerebral focal 

por oclusão da artéria cerebral média (MCAo) e diabetes (DM) induzido por 

Streptozotocin (STZ). Foi realizado pré-condicionamento isquêmico (IPreC) por 

72h antes da MCAo transitória para avaliar um efeito neuroprotetor contra a 

isquemia e reperfusão. O nível de expressão do miR-15 não esteve alterado 

nos grupos DM e MCAo; entretanto, foi observado hipoexpressão do mesmo no 

grupo IPreC.  

Nossos resultados corroboram com Altintas et al. (2016), visto que, 

também não observamos diferenças nos níveis de expressão do miR-15b nos 

grupos estudados.  

A família dos miR-29 é constituída de três membros (miR-29a, miR-

29b e miR-29c). Os miRNAs miR-29a e miR-29b estão presentes no 

cromossomo 6 em camundongos e no cromossomo 7 em humanos, enquanto 

o miR-29c no cromossomo 1 em ambas as espécies. Os miRNAs miR-29a e 
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miR-29b estão diretamente envolvidos na regulação do desenvolvimento 

cerebral e apresentam elevados níveis de expressão no cérebro desses 

animais quando adultos. A família dos miR-29 é predominantemente mais 

expressa em astrócitos quando comparada aos neurônios (Ouyang et al., 

2014). 

Bao et al. (2014) investigaram a expressão do miR-29b na 

neurodegeneração associada ao acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) 

agudo pela oclusão da artéria cerebral média. Foi observado que o aumento 

nos níveis de expressão do miR-29b teve ação neuroprotetora e em 

contrapartida a inibição de miR-29b potencializou a morte celular neural. Os 

autores concluiram que este trabalho fornece a primeira evidência de que a 

perda de miR-29b no foco isquêmico é um fator chave para a lesão do AVC.  

Em nosso trabalho não observamos diferenças nos níveis de 

expressão do miR-29b nos grupos estudados, nos permitindo sugerir que as 

condições do desenho experimental como, por exemplo, a duração do período 

de isquemia assim como o tempo de reperfusão pode estar diretamente 

associado ao padrão de expressão do miR-29b. 

Schmitz et al. (2018) constataram aumento dos níveis de expressão 

dos miRNAs miR-222 e miR-29c induzidos por High-intensity interval training 

(HIIT) em indivíduos adultos tanto em homens quanto em mulheres. Os autores 

associaram ambos miRNAs como potenciais biomarcadores cardíacos em 

resposta ao HIIT com diferenças significativas evidenciadas no estudo entre 

repouso e exercício físico. 
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Liu et al. (2015) observaram aumento nos níveis de expressão do 

miR-222 no sangue após exercício com bicicleta ergométrica e descrevem que 

o exercício físico proporciona proteção cardíaca sendo uma promissora 

ferramenta para terapias regenerativas. Entretanto, pouco se sabe sobre os 

fenótipos cardíacos envolvidos nesse processo e sugerem que mais estudos 

são necessários para o entendimento do papel dos miRNAs na regeneração 

dos cardiomiócitos, pois poderão contribuir para implicações clínicas 

importantes.  

Apesar de não observarmos diferença estatística significativa em 

nosso estudo, o miR-222 apresentou níveis de expressão aumentados nos 

animais submetidos a isquemia cerebral associado ao exercício físico. 

Portanto, os nossos resultados corrobaram tanto com Schmitz et al.(2018) 

quanto com Liu et al.(2015). Ambos trabalhos demonstraram o papel protetor 

do exercício físico com aumento da expressão do miR-222 no sistema 

cardiovascular que nos leva a sugerir uma possível ação vascular sistêmica 

deste miRNA visando também a regeneração cerebrovascular. 

O miR-219 é um miRNA cerebral específico “brain-specific miRNA” e 

regula negativamente a expressão dos receptores do neurotransmissor NMDA, 

sendo envolvido com várias doenças do Sistema Nervoso e apresenta níveis 

de expressão diminuídos em modelo experimental de epilepsia assim como no 

líquido cerebrospinal de pacientes epilépticos (Zheng et al., 2016).  

Em estudo prévio do nosso grupo, a partir de um modelo isquemia 

cerebral experimental por oclusão da artéria cerebral média durante 90 

minutos, seguida por reperfusão de 48 horas, associada ou ao alcoolismo 
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crônico experimental, a expressão do miRNA-219 foi avaliada no sangue e no 

tecido dos animais pela técnica PCR em tempo. Também foram analisadas a 

expressão gênica e protéica do receptor do  neurotransmissor NMDA no tecido 

do foco isquêmico desses animais. A expressão do miR-219 no tecido cerebral 

foi menor nos grupos submetidos à isquemia cerebral, ao alcoolismo e na 

associação dos dois grupos quando comparados ao grupo controle. Entretanto, 

no sangue, a expressão do miR-219 foi menor nos grupos submetidos ao 

alcoolismo e no grupo onde houve a associação do alcoolismo à isquemia 

cerebral, quando comparados ao grupo controle. Também foi observado que a 

expressão gênica e protéica do receptor do neurotransmissor NMDA no tecido 

cerebral foi maior nos grupos submetidos à isquemia cerebral, ao alcoolismo e 

na associação dos dois grupos quando comparados ao grupo controle. Os 

autores sugerem uma possível modulação do receptor NMDA NR1 pelo miR-

219, com correlação inversa entre a expressão do receptor do 

neurotransmissor NMDA NR1 e do miR-219. 

Em nossos resultados não constatamos diferenças nos níveis de 

expressão do miR-219 nos grupos estudados. Por ser tratar se um miRNA 

específico do tecido cerebral, talvez ocorra um competição entre miRNA com 

ações antagônicas, como descrito em outros artigos científicos em outras 

condições experimentais e outras doenças do Sistema Nervoso. 

Novos estudos são necessários para elucidar a interação entre a 

fisiopatologia da isquemia cerebral associada ao exercício físico. Outros 

miRNAs necessitam ser avaliados e com diferentes tempos de duração da 

isquemia cerebral assim como com diferentes períodos de reperfusão. 
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7. CONCLUSÃO  

 

Em nosso estudo não observamos diferenças estatísticas 

significativas na expressão dos miRNAs miR-15b, miR-29b, miR-219 e miR-222 

no tecido cerebral nos grupos submetidos à isquemia cerebral, ao exercício 

físico e na associação dos dois grupos quando comparados ao grupo controle. 

Entretanto, os miRNAs miR-15b e miR-222 apresentaram níveis de expressão 

aumentados no grupo do exercício físico associado à isquemia cerebral. 
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