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RESUMO 

 
Ferreira AFB. Neuroplasticidade Induzida pelo Exercício: Efeitos sobre o Hipocampo 
e Regiões Motoras do Encéfalo de Ratos [tese (Doutorado em Fisiologia Humana)]. 
São Paulo (Brasil): Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 
2011. 

 

O exercício físico traz inúmeros benefícios para o sistema nervoso central, dentre 

eles a melhora da memória e cognição, o aumento da plasticidade e aprendizado, 

além de um efeito protetor em relação ao declínio mental decorrente do 

envelhecimento e de lesões do sistema nervoso. Este estudo teve como objetivo 

observar os efeitos plásticos do exercício moderado de curta duração no hipocampo 

e em regiões motoras do encéfalo de ratos, frequentemente afetadas por lesões ou 

doenças neurodegenerativas. As metodologias empregadas nestas análises foram a 

imuno-histoquímica, o Western blotting e o PCR em tempo real. Avaliamos também 

os níveis de neurogênese pela injeção de BrdU associada à marcação de 

doublecortin (DCX) e os efeitos do exercício sobre os eventos intracelulares de Ca2+ 

de astrócitos corticais por imageamento de Ca2+. Os resultados encontrados 

mostram que o protocolo de exercício utilizado promoveu alterações plásticas 

específicas em todas as regiões estudadas, variando na dependência do marcador 

utilizado e do decurso temporal do exercício. No hipocampo observamos aumento 

dos níveis protéicos de sinapsina I (SYN), neurofilamento 68kDa (NF68), proteína 

associada ao microtúbulo 2 (MAP2) e proteína glial fibrilar ácida (GFAP), além do 

aumento dos níveis de neurogênese hipocampal. Para as regiões motoras, 

observamos que no cerebelo houve aumento dos níveis de SYN e NF68, na 

substância negra de NF68 e NF160, no estriado de SYN, sinaptofisina (SYP) e 

NF68, no córtex motor de NF68 (apesar da redução que o precedeu) e na formação 

reticular dos NFs de todos os pesos moleculares. Além disso, observamos também 

efeitos do exercício sobre a expressão de RNAm para alguns destes marcadores, 

apesar dos níveis de BDNF (fator neurotrófico derivado do encéfalo), importante 

mediador de plasticidade induzida pelo exercício, permanecerem inalterados. Os 

experimentos de imageamento de Ca2+ revelaram que o exercício provocou um 

aumento da resposta dos astrócitos corticais ao agonista do receptor de endotelina 

tipo B (ETBR), possivelmente devido à sensibilização do receptor, além de provocar 

um atraso da resposta dos astrócitos ao peptídeo endotelina 1. A regulação do 



 

sistema endotelinérgico astrocítico favorecendo o ETBR sugere um papel protetor do 

exercício devido às funções deste receptor na comunicação entre astrócitos e na 

regulação da vasoconstricção promovendo vasodilatação. Foi observado também 

um aumento da densidade de processos astrocíticos na camada cortical II na 

ausência de alteração da densidade vascular. Diante deste conjunto de achados em 

diferentes regiões do encéfalo, acreditamos que o exercício moderado de curta 

duração é suficiente para promover plasticidade difusa no sistema nervoso, que 

pode ser parte do substrato do efeito benéfico do exercício no sistema nervoso. 

 

Palavras-chave: Exercício. Hipocampo. Cerebelo. Substância Negra. Estriado. 

Córtex motor. Tronco encefálico. Plasticidade sináptica. Plasticidade estrutural. 

Neurogênese. Astrócitos. Sinalização de cálcio intracelular. Endotelinas. 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Ferreira AFB. Exercise-induced Neuroplasticity: Effects on the Hippocampus and 
Motor Regions of the rat brain [Ph. D. thesis (Human Physiology)]. São Paulo 
(Brasil): Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Evidence shows that physical exercise is neuroprotective and enhances brain 

function by improving cognition, learning and memory. Exercise has also been 

associated with structural changes such as angiogenesis, synaptogenesis and 

neurogenesis.  However, it remains unclear which effects can be achieved with each 

of the various protocols that have been proposed. The aim of this study was to 

observe the effects of a moderate, short-term exercise protocol on the hippocampus 

and brain regions related to motor function, commonly affected by neurodegenerative 

diseases. The methods used for these analyses were immunohistochemistry, 

Western blotting and real-time PCR. We also evaluated the levels of hippocampal 

neurogenesis with injections of BrdU followed by staining for doublecortin (DCX), the 

effects of exercise on intracellular Ca2+ events of cortical astrocytes by Ca2+ imaging 

and the density of astrocytic processos and blood vessels by immunofluorescence. 

Our results show that the present exercise protocol induced specific plastic changes 

in all regions studied, which varied depending on the marker and time course of 

exercise. In the hippocampus, we observed increased levels of synapsin I (SYN), 

neurofilament 68kDa (NF68), microtubule-associated protein 2 (MAP2) and glial 

fibrilary acidic protein (GFAP), accompanied by increased neurogenesis. As for the 

motor regions, we observed increases of SYN and NF68 in the cerebellum, of NF68 

and NF160 in the substantia nigra, of SYN, synaptophysin (SYP) and NF68 in the 

striatum, of NF68 (preceded by a decrease) in the motor cortex and of all 

neurofilaments in the reticular formation. We also observed exercise-induced 

changes of mRNA expression for some of these markers, even though the levels of 

BDNF (brain-derived neurotrophic factor), an important mediator of exercise-induced 

plasticity, remained unchanged. The Ca2+ imaging experiments revealed that 

exercise induced increased responsiveness to the endothelin receptor type B (ETBR), 

likely via sensibilization of the receptor, and induced a delay in the response to the 

peptide endothelin 1. The modulation of the astrocytic endothelin system in favor of 

ETBR suggests a protective effect of exercise. We also observed increased density of 

astrocytic processes in the cortical layer II and the absence of changes of vascular 



 

density. These results for the various brain regions suggest that short-term moderate 

physical exercise is enough to modulate synaptic and structural elements of neurons 

as well as astrocytes, playing an important role in the diffuse exercise-dependent 

plasticity of the hippocampus and of brain regions related to motor control. That 

plasticity process may underlie the beneficial effects of exercise in the brain. 

 

Key-words: Exercise. Hippocampus. Cerebellum. Substantia nigra. Striatum. Motor 

cortex. Brainstem. Synaptic plasticity. Structural plasticity. Neurogenesis. Astrocytes. 

Intracellular calcium signaling. Endothelins. 
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����CAPÍTULO 1 

 

PLASTICIDADE NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E BENEFÍCIOS 

DO EXERCÍCIO FÍSICO 

1.1 INFLUÊNCIAS DO AMBIENTE 

Aspectos da vida diária modulam a capacidade cognitiva e a evolução do 

cérebro (Gomez-Pinilla, 2008). Estudos das últimas duas décadas indicam que o 

encéfalo e outros tecidos excitáveis são maleáveis e mudam em resposta a 

interações com o ambiente (Azizi e Vendrame, 2007). Atividades fisiológicas e 

patológicas regulam a neurogênese no encéfalo adulto em todos os seus níveis, 

incluindo a proliferação de células tronco neurais, diferenciação, migração, 

sobrevivência, maturação e integração de novos neurônios na circuitaria local (Zhao 

et al., 2008). O fluxo sanguíneo cerebral (FSC) também é influenciado pelo nível de 

atividade neuronal em resposta a estímulos, uma vez que neurônios em atividade 

precisam receber um aporte adequado de oxigênio e glicose (Filosa et al., 2004; 

Nishijima e Soya, 2006; Roy e Sherrington, 1890).  

A exposição a ambientes enriquecidos pode modular a plasticidade 

sináptica no hipocampo, aumentando tanto a potenciação de longo prazo (LTP), 

quanto a depressão de longo prazo (LTD). O estresse agudo, por sua vez, reduz a 

capacidade de indução de LTP, podendo esta redução ser revertida com ambiente 

enriquecido (Artola et al., 2006). Ambientes ditos enriquecidos oferecem diversos 

estímulos de variados graus de dificuldade. Estes tipicamente consistem de 

componentes como interação social (ex. gaiolas com 14 ratos), estímulos ao 

comportamento exploratório (ex. com brinquedos e túneis que podem ser 

rearranjados) e exercício (ex. roda de correr). Em modelos animais, geralmente 

estes estímulos são trocados periodicamente para manter o caráter de novidade dos 

estímulos (van Praag et al., 1999). O tipo de atividade, ou tarefa, e a forma como 

esta é realizada tem diferentes efeitos sobre o encéfalo (Holschneider et al., 2007). 

Uma tarefa pode ser definida por exigir uma grande quantidade de guia atencional 

ou não; ou pode ser definida por ser guiada interna ou externamente, o que sugere o 

recrutamento de diferentes circuitos motores (Lewis et al., 2007). Movimentos 
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motores guiados internamente, ou seja, iniciados voluntariamente, apresentam um 

domínio do circuito núcleos da base-talâmico-cortical (BTC), enquanto que 

movimentos guiados por pistas externas apresentam um domínio do circuito 

cerebelar-talâmico-cortical (CbTC) (Lewis et al., 2007). Estes circuitos parecem estar 

em equilíbrio. Durante o aprendizado inicial, os movimentos são mais guiados 

internamente, havendo predomínio do circuito BTC, e quando os movimentos vão se 

tornando mais automáticos e guiados externamente, a influência deste circuito 

diminui, havendo então predomínio do circuito CbTC (Holschneider et al., 2007). A 

tarefa por exemplo de caminhar sobre uma escada horizontal tendo que controlar a 

passada para pisar apenas onde se encontra um degrau aumenta a atividade de 

neurônios do córtex motor (incluindo os de origem no trato piramidal) e do cerebelo 

(como as células de Purkinje e neurônios dos núcleos cerebelares) de gatos 

(Armstrong e Marple-Horvat, 1996). 

Até mesmo hábitos alimentares são capazes de influenciar a função do 

sistema nervoso, prevenindo e protegendo contra doenças. A influência de sinais 

viscerais sobre a função mental pode ser estimulada por fatores alimentares, agindo 

sobre sistemas moleculares específicos e mecanismos que mantêm a função mental 

(Gomez-Pinilla, 2008). Há evidências de que, por exemplo, uma dieta rica em 

omega-3 dá suporte a processos cognitivos em humanos (McCann e Ames, 2005) e 

regula positivamente genes importantes para a função e plasticidade sináptica em 

roedores (Wu et al., 2007). 

1.1.1 EXERCÍCIO FÍSICO 

Diversas evidências mostram que exercícios físicos, independente da 

modalidade, trazem inúmeros benefícios ao sistema nervoso de humanos (Dustman 

et al., 1990; Kramer et al., 1999; Lupinacci et al., 1993) e animais (Gomez-Pinilla et 

al., 2002; Marin et al., 2003; Molteni et al., 2002; Vaynman et al., 2004b; Ying et al., 

2005). Estudos comprovam melhoras no aprendizado, na memória e na plasticidade 

do sistema nervoso como resposta ao exercício (Lambert et al., 2005; Molteni et al., 

2002; Molteni et al., 2004b; Neeper et al., 1995; van Praag et al., 2005; Vaynman et 

al., 2004b), sendo este responsável também por aumentar a vascularização 

(angiogênese) cerebral (Isaacs et al., 1992; Swain et al., 2003) e atenuar o declínio 

mental decorrente do envelhecimento (Laurin et al., 2001). Técnicas de 
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neuroimagem como ERP (event-related brain potentials) e ressonância nuclear 

magnética estrutural e funcional têm sido utilizadas para avaliar a relação do 

exercício com a cognição (Hillman et al., 2008). Testes de memória como o de 

habituação em campo aberto, reconhecimento de objetos e o teste de memória 

espacial (como o labirinto aquático de Morris) também são amplamente utilizados 

em animais para avaliar esta relação (Mello et al., 2008). 

Foi observado um efeito protetor do exercício no sistema nervoso, 

aumentando a resistência a lesões (Ding et al., 2004; Cotman e Berchtold, 2002; 

Gentile et al., 1987) e facilitando a recuperação funcional pós-lesão (Edgerton et al., 

2004; Grealy et al., 1999; Mattson, 2000). O exercício protege o sistema nervoso 

minimizando o dano por lesão por falta de glicose e oxigênio em fatias (Cechetti et 

al., 2007). In vivo, o exercício reduz o dano neuronal em gerbos submetidos a 

isquemia (Stummer et al., 1994) e apresenta redução do volume do infarto em ratos 

treinados submetidos a isquemia focal (Wang et al., 2001). 

As adaptações que o exercício causa no sistema nervoso têm implicações na 

prevenção e tratamento de obesidade, câncer, depressão, declínio cognitivo 

associado ao envelhecimento e com distúrbios neurológicos como doença de 

Parkinson, doença de Alzheimer, acidente vascular isquêmico e lesões medulares 

ou encefálicas (Dishman et al., 2006; Sutoo e Akiyama, 2003).  

Em um modelo experimental da doença de Parkinson, induzido pela injeção 

intrastriatal de 6-hidroxidopamina, foi observado que os animais submetidos a 2 

semanas de exercício em esteira (30min/dia) apresentavam redução significativa da 

assimetria rotacional (observada após injeção de apomorfina) e maior sobrevivência 

de neurônios dopaminérgicos na substância negra (e de suas fibras que se projetam 

ao estriado) em relação aos controles sedentários (Yoon et al., 2007). Já em 

humanos (Chen et al., 2005), um estudo prospectivo com pacientes apresentando 

estágios iniciais da doença de Parkinson mostrou que 24 sessões de exercício em 

esteira, além de normalizarem a excitabilidade córtico-motora, provocaram melhora 

na performance funcional, aumentando a velocidade da marcha, alargando a 

passada, aumentando a excursão dos movimentos do quadril e tornozelo e 

melhorando a distribuição de peso durante tarefas senta-levanta (Fisher et al., 

2008). 

Já em um modelo experimental da doença de Alzheimer induzida pela injeção 

intracerebroventricular (icv) de estreptozotocina (STZ), observou-se que o exercício 
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em esteira realizado após a injeção preveniu parciamente a redução da memória de 

longo prazo induzida pela STZ e em algumas regiões do hipocampo de ratos 

preveniu parcialmente a redução do número de células positivas para c-Fos após 

injeção de STZ (Jee et al., 2008). O exercício após a STZ também se mostrou capaz 

de evitar déficits cognitivos espaciais, estresse oxidativo e a redução da proteína 

glial S100β no flúido cérebroespinal (CSF), além de aumentar GFAP (proteína glial 

fibrilar ácida) e glutationa na região CA1 (Rodrigues et al., 2010). Exercício em roda 

de correr também melhorou o desempenho cognitivo de modelos transgênicos de 

doença de Alzheimer (Nichol et al., 2007). A falta de exercício por sua vez parece 

estar associada a níveis mais altos de tau, tau fosforilada e à tendência a menores 

níveis de Aβ42 em adultos cognitivamente normais (Liang et al., 2010). 

Há também estudos clínicos, com doenças como a epilepsia, que mostram 

um efeito benéfico do exercício na frequência e na severidade das crises epilépticas 

(Denio et al., 1989; Eriksen et al., 1994), sugerindo que o exercício eleva o limiar das 

crises e pode desempenhar um papel protetor também nestes pacientes (Gotze et 

al., 1967; Livingston 1978). Em modelos animais é observada uma redução do 

número de crises em animais submetidos a treinamento físico (Arida et al., 2007). 

Estudos eletrofisiológicos mostraram uma redução da hiperresponsividade da região 

CA1 do hipocampo e aumento da magnitude da potenciação de longo prazo no 

hipocampo em ratos epilépticos treinados (Arida et al., 2004a). Foi observado um 

número maior de células marcadas para parvalbumina tanto em animais controles 

que corriam, quanto em animais epilépticos que corriam, quando comparados aos 

seus respectivos controles sedentários. Parvalbumina é um marcador sensível de 

células hipocampais, particularmente de uma população de interneurônios inibitórios 

(Freund e Buzsaki, 1996). Este aumento de células marcadas para parvalbumina, 

contudo, foi observado nos animais epilépticos apenas para os que realizaram 

protocolos agudos de corrida (tanto voluntária quanto forçada), enquanto que os 

controles que corriam apresentaram aumentos tanto para protocolos agudos (10 

dias) quanto crônicos (45 dias) (Arida et al., 2007). 

Na lesão medular, o exercício pode ser utilizado como facilitador da 

recuperação funcional. Foi observado que, após 4 semanas de exercício em esteira 

com suporte gravitacional, camundongos com hemissecção torácica baixa 

apresentaram melhoras significativas do uso do membro parético. Estes animais 

apresentaram menor atrofia muscular, aumento da regeneração axonal e 
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brotamento colateral próximo à lesão com manutenção de marcadores sinápticos 

nos neurônios motores do corno ventral da medula. Acredita-se que estas melhoras 

se devem, pelo menos em parte, ao aumento da atividade neuronal acima da lesão 

(Goldshmit et al., 2008). Outros estudos demonstram também que o uso do membro 

comprometido (por acidente vascular ou doença de Parkinson) pode alterar a 

atividade do encéfalo pela reorganização de aferências, ativando áreas alternativas 

do encéfalo (Cohen et al., 2003; Liepert et al., 2004; Ramanathan et al., 2006). 

Acreditava-se que doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, e 

lesões como acidente vascular, resultavam na perda permanente de neurônios sem 

qualquer possibilidade de regeneração celular (van Praag et al., 1999). Hoje já se 

sabe que algumas regiões do encéfalo (sabidamente a zona subventricular dos 

ventrículos laterais e a zona subgranular do giro denteado do hipocampo) são 

capazes de gerar neurônios novos por toda a vida adulta de mamíferos (Azizi e 

Vendrame, 2007; Zhao et al., 2008). Processos como a neurogênese encontram-se 

aumentados após exercício físico, assim como a complexidade dendrítica e a 

sinaptogênese no giro denteado (Eadie et al., 2005; Redila e Christie, 2006; Redila 

et al., 2006; van Praag et al., 1999; van Praag et al., 2002). O exercício físico pode 

afetar a neuroquímica hipocampal (Fordyce e Wehner, 1993), a atividade neuronal 

(Vissing et al., 1996), a expressão de fatores tróficos (Gomez-Pinilla et al., 1997; 

Neeper et al., 1996) e a proliferação e sobrevivência de células granulares (van 

Praag et al., 1999). Foi observado que o exercício voluntário por 2 semanas 

aumentou o número de células novas no hipocampo de ratas submetidas a 

ovariectomia, portanto privadas de estrógeno, o que sugere que o exercício também 

pode beneficiar a função cerebral de mulheres no climatério (Jin et al., 2008). 

O exercício atenua respostas neurais ao estresse, possivelmente contribuindo 

para a redução de patologias clínicas como hipertensão, insuficiência cardíaca, 

estresse oxidativo e imunodepressão (Dishman et al., 2006). A associação do 

exercício físico ao menor risco de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular 

encefálico (Haheim et al., 1993; Salonen et al., 1982) se deve em parte ao fato de 

que exercícios aeróbicos regulares atenuam o espessamento da camada íntima 

média, o enrijecimento das artérias e a disfunção endotelial, e por outro lado, 

parecem aumentar o número e a função de células progenitoras endoteliais 

(Witkowski e Hagberg, 2007).  
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A falta do exercício, por sua vez, diminui a auto-estima, aumenta a ansiedade 

e agrava a depressão (American College of Sports Medicine, 2000). O sedentarismo 

está relacionado a transtorno de humor, imunossupressão, piora do perfil lipídico, 

glicêmico e da qualidade do sono (McArdle, 1998; Nieman, 1999; Wilmore, 2001). 

Este estilo de vida de inatividade física está associado a outros fatores de risco 

como tabagismo, etilismo, hábitos alimentares inadequados e estresse emocional 

(Nieman, 1999). O exercício melhora a performance acadêmica em crianças e a falta 

deste, particularmente em crianças de países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, é uma das principais causas de obesidade (Hillman et al., 2008). 

O surgimento precoce de outras doenças crônicas, como o diabetes tipo II, também 

está envolvido com este estilo de vida (Secretary of Health na Human Services and 

the Secretary of Education, 2007). No diabetes, a plasticidade pré-sináptica parece 

estar afetada no giro denteado de ratos, porém exercícios em esteira de intensidade 

moderada por 12 semanas previnem este efeito (Reisi et al., 2008). 

Portanto, o exercício físico é uma valiosa abordagem terapêutica para 

prevenir doenças neurodegenerativas relacionadas com o envelhecimento (Mattson 

2000), além de doenças que podem ocorrer durante toda a vida adulta, como 

doenças cardiovasculares, câncer de mama e cólon, obesidade, depressão e 

ansiedade (US Department of Health and Human Services, 2000). As 

recomendações para esta prática são de um mínimo de 30 minutos de atividade 

física moderada na maioria dos dias da semana (US Department of Health and 

Human Services, 2000; Centers for Disease Control and Prevention, 2003). 

1.1.1.1 Modalidade do Exercício Físico 

Uma das modalidades de exercício físico mais utilizadas para ratos é a 

corrida. Para alguns autores, a corrida forçada (em esteira, por exemplo) causa 

estresse físico e psicológico, diferente da corrida voluntária (Sherwin, 1998). 

Entretanto, o exercício em si é considerado uma forma de estresse, pois desafia a 

homeostase e se torna benéfico apenas quando feito adequadamente (Mastorakos 

et al., 2005; Rozman e Doull, 2003). Foi observado que após serem removidos de 

suas gaiolas com rodas de correr, quando testados em labirinto em cruz elevado, 

ratos apresentavam mais comportamentos indicativos de ansiedade (Grace et al., 

2009). 
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Exercício em esteira é um componente chave para muitos programas de 

reabilitação neurológica (Holschneider et al., 2007). Sendo o exercício em esteira 

uma tarefa de endurance guiada externamente, alguns autores hipotetizam que esta 

provoque alterações no circuito CbTC (Holschneider et al., 2007). Após treinamento 

no Rota-rod foi observada uma redução da ativação do estriado e córtex associada 

ao aumento da ativação do globo pálido (pars interna), o que é consistente com a 

diminuição da atividade das projeções inibitórias do estriado para o globo pálido 

(Holschneider et al., 2007). O treinamento no Rota-rod neste trabalho resultou no 

aumento da eficiência do processamento neural (córtex sensório-motor, estriado, 

vermis) e na maior influência do circuito CbTC (Holschneider et al., 2007). 

Treinamento diário em esteira também pode promover fortalecimento das sinapses 

pela ativação repetida da transmissão neuronal glutamatérgica (Chang et al., 2009). 

No estudo de Ding et al., (2002) foram comparados os efeitos de protocolos de 

exercício em Rota-rod e em esteira convencional e foi observado que ambos 

aumentaram a imunorreatividade para sinaptofisina em núcleos do lado direito do 

tálamo de ratos, porém apenas o Rota-rod promoveu a melhora da performance 

motora em uma série de testes motores (Ding et al., 2002).  

O exercício em esteira também promove efeito neuroprotetor. Foi observado 

por Sim et al. (2005) que o exercício em esteira uma vez por dia por 30 min/dia 

durante 10 dias promove melhoras da memória e reduz a morte neuronal provocada 

por isquemia no giro denteado de gerbos (Sim et al., 2005). Também foi mostrado 

que o exercício em esteira protege contra agentes excitotóxicos, prevenindo dano e 

perda neuronal (Carro et al., 2001). 

1.1.1.2 Intensidade do Exercício Físico 

É dito que o efeito protetor do exercício físico forma uma curva em “U” 

invertido em relação à intensidade do exercício: intensidade baixa é ineficaz, 

moderada protege e alta aumenta a vulnerabilidade (Cechetti et al., 2007). No 

entanto, muitos fatores têm que ser levados em conta ao avaliar o real efeito protetor 

do exercício, que pode variar em função do órgão em questão. 

Ao avaliar a indução de c-fos (marcador de ativação neuronal) e a expressão 

de BDNF (brain-derived neurotrophic factor) no hipocampo de ratos como resposta 

ao exercício forçado agudo (7 dias de corrida) de diferentes intensidades, Soya et al. 
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(2007) observaram que o RNAm para c-fos estava aumentado mesmo nos ratos 

submetidos a corrida de baixa intensidade (30min/dia a 15m/min). Contudo, os 

aumentos do RNAm e da proteína BDNF foram vistos apenas nos ratos que 

correram com intensidade baixa. A corrida com intensidade moderada (25m/min), 

que provocou elevação do lactato sanguíneo e dos níveis de corticosterona, induziu 

a redução do RNAm para BDNF (Soya et al., 2007b). Com este estudo, Soya et al. 

(2007) mostraram que pode-se obter mais benefícios para a função hipocampal com 

exercícios agudos de baixa intensidade (minimamente estressantes) quando 

comparados com exercícios mais extenuantes (Soya et al., 2007b). Esta hipótese é 

confirmada pelos achados de Lou et al. (2008) que demonstraram o aumento da 

expressão do RNAm de BDNF em ratos de 5 semanas de idade apenas no grupo 

que realizou exercícios em esteira de baixa intensidade (Lou et al., 2008). 

A corrida aumenta a demanda metabólica e com maiores velocidades pode-

se ultrapassar o limiar de lactato (ponto a partir do qual passa-se a acumular lactato 

no sangue) (von Duvillard, 2001; Wasserman et al., 1973). Exercícios que 

ultrapassam o limiar de lactato ativam o sistema hormonal e o sistema nervoso 

simpático, inclusive a resposta ao estresse (Galbo, 1992). Um marco do estresse no 

exercício é o limiar de lactato acima do qual o nível de ACTH (hormônio 

adenocorticotrófico) no plasma se eleva (Farrell et al., 1983), sendo a secreção de 

ACTH um indicativo de estresse (Pacak, 2000). Áreas específicas do hipotálamo 

parecem estar envolvidas na resposta ao estresse durante o exercício (Galbo, 

1992). 

 Foi observado por Soya et al. (2007) que durante a corrida realizada acima do 

limiar de lactato (supra-LL: 25m/min), o nível de ACTH aumentou significativamente. 

A corrida abaixo do limiar de lactato (sub-LL: 15m/min), no entanto, apresentou 

níveis de ACTH similares aos níveis basais. A concentração plasmática de 

adrenalina aumentou apenas com intensidade de corrida supra-LL, mostrando 

sensibilidade relativa entre a ativação dos eixos hipotalâmico-pituitário-adrenal 

(HPA) e hipotalâmico-simpato-adrenal (HSA) e o estresse provocado pela corrida. O 

aumento de glicose plasmática com a corrida supra-LL é consistente com o aumento 

de adrenalina pelo eixo HSA que resulta na mobilização de estoques hepáticos de 

glicogênio (maior demanda metabólica) (Soya et al., 2007a). 

No hipotálamo destes animais, a marcação com c-fos mostrou um número 

significativamente maior de neurônios marcados em diversas regiões do hipotálamo 
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no grupo de animais que realizou 30 minutos de corrida com intensidade supra- LL 

em comparação com o grupo controle e o grupo sub-LL. A corrida com intensidade 

sub-LL, por sua vez, não provocou ativação de c-fos em região alguma do 

hipotálamo (Soya et al., 2007a). Neste modelo de corrida com mínimo de estresse 

pôde-se observar também uma ativação rápida do FSC (Nishijima e Soya, 2006).  

Intensidades moderadas de exercício também têm mostrado um efeito 

protetor quando analisado em fatias de hipocampos de rato da linhagem Wistar. Foi 

observada uma redução da liberação de LDH (lactato desidrogenase) causada pela 

privação de oxigênio e glicose em slices de hipocampo ratos que haviam sido 

submetidos a um protocolo de exercício de intensidade moderada (2 semanas, 

20min/dia), enquanto que intensidades mais altas (2 semanas, 60min/dia) 

exacerbavam os danos cerebrais (Scopel et al., 2006). 

A maioria dos modelos experimentais de exercício em animais utiliza 

programas diários, porém humanos raramente se exercitam com esta frequência. 

Humanos geralmente se exercitam esporadicamente, o que representa níveis 

modestos de atividade física (Folsom et al., 2000). 

1.1.1.3 Duração do Protocolo de Exercício Físico 

A determinação da duração do exercício nos estudos que avaliam seu 

potencial terapêutico é uma dúvida que persiste. Em seu trabalho de 2002, Molteni 

et al. demonstraram que, para alguns parâmetros, os exercícios agudos geravam 

maiores alterações que exercícios crônicos (Molteni et al., 2002). 

Foi observado que corrida por períodos prolongados (24 dias) reduziu a 

proliferação de células progenitoras hipocampais em ratas hipertensas espontâneas 

(SHR) à metade dos valores encontrados para os controles que não correram. Em 

contrapartida, corrida por períodos mais curtos (9 dias) provocaram um aumento da 

proliferação de até 5x nos valores encontrados nos controles (Naylor et al., 2005). 

Corrida por períodos prolongados aumentou a resposta do eixo hipotalâmico-

pituitário-adrenal com hipertrofia da glândula adrenal (65%) e aumentou os níveis 

plasmáticos de corticosterona, além de reduzir o peso do timo. A involução do timo 

ocorre quando os níveis de corticosterona são elevados cronicamente (Hori et al., 

1993), portanto indicando que este protocolo prolongado induz resposta relacionada 

ao estresse. Estas respostas relacionadas ao estresse não foram observadas nos 
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ratos que correram por períodos mais curtos (Naylor et al., 2005). Contudo, os 

efeitos negativos da corrida prolongada foram prevenidos pela restrição da distância 

percorrida por dia (Naylor et al., 2005). A depender da linhagem de rato que está 

sendo estudada, muitas vezes esta restrição se torna necessária. Fêmeas SHR, por 

exemplo, chegam a correr até 23 km/dia em rodas de corrida após 3 semanas, 

enquanto que machos SHR correm cerca de 9 km/dia.  Machos Wistar e Sprague-

Dawley, contudo, correm apenas cerca de 3km/dia após 3 semanas (Jonsdottir e 

Hoffmann, 2000; Tong et al., 2001; Yamamoto et al., 2003). 
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����CAPÍTULO 2 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA 

PLASTICIDADE SINÁPTICA E ESTRUTURAL DO HIPOCAMPO E DE 

REGIÕES MOTORAS DO ENCÉFALO DE RATOS 

2.1 MARCADORES DE PLASTICIDADE ESTUDADOS 

Mudanças na expressão gênica de sinalizadores celulares e proteínas de 

membrana têm sido amplamente observadas em resposta ao exercício. Os efeitos 

do exercício no sistema glutamatérgico são pesquisados desde 1955 (Vrba 1955). 

Já os estudos buscando avaliação de mediadores como o ácido gama-

aminobutírico, o óxido nítrico e outros neuromediadores surgiram um pouco mais 

tarde (Chiodera et al., 1993; Ishide et al., 2000). Estudos mais recentes deram início 

a uma sequência de pesquisas avaliando o envolvimento de proteínas de vesículas 

sinápticas, como sinapsinas (Gomez-Pinilla et al., 2002; Griesbach et al., 2004a; 

Griesbach et al., 2004b; Molteni et al., 2004a; Vaynman et al., 2003, 2004a, b; Ying 

et al., 2005) e sinaptofisinas (Ding et al., 2002; Lambert et al., 2005; Marin et al., 

2003) na plasticidade do sistema nervoso decorrente do exercício físico. A avaliação 

de elementos estruturais também tem mostrado efeitos plásticos de intervenções 

como o exercício e/ou ambientes enriquecidos, além de mostrar os efeitos da falta 

destes, como a redução do número de sinapses e de espinhos dendríticos em 

regiões envolvidas com a cognição (Kozorovitskiy et al., 2005). Pode haver também 

em decorrência do exercício mudanças na atividade e concentração de 

determinados subtipos de receptores (Sarbadhikari e Saha, 2006). 

Exercício voluntário aumenta a capacidade do giro denteado do hipocampo 

de induzir LTP in vitro e in vivo (Christie et al., 2005; Farmer et al., 2004; van Praag 

et al., 1999). Vasuta et al. (2007) encontraram indução elevada de LTP nos 

potenciais provocados da via perforante em fatias de hipocampo de animais com 

acesso a exercício voluntário e o aumento do envolvimento da subunidade NR2A 

dos receptores de glutamato tipo NMDA (N-metil D-Aspartato) na LTD (Vasuta et al., 

2007). O exercício também ativa diretamente os receptores glutamatérgicos tipo 
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NMDA e estes aumentam a produção de BDNF e a neurogênese (Kitamura et al., 

2003). 

O exercício utiliza processos do metabolismo de energia e da plasticidade 

sináptica para promover a saúde do encéfalo, uma vez que o estudo de Ding et al. 

(2006) mostrou a regulação positiva de diversas proteínas no hipocampo de ratos 

pelo exercício, sendo a maioria delas envolvidas na função cognitiva (Ding et al., 

2006b). Já o estudo de Kirchner et al. (2008) mostrou que o exercício em esteira 

alterou níveis protéicos de diversas proteínas relacionadas com a função 

mitocondrial (Kirchner et al., 2008).  

É sugerido que o exercício aumenta fatores tróficos pelo incremento da 

atividade que o neurotransmissor serotonina exerce sobre a expressão gênica de 

alguns destes fatores (Cowen, 2007). Aumentos de fatores neurotróficos como 

BDNF, NGF (nerve growth factor) e FGF (fibroblast growth factor) no hipocampo e 

no córtex cerebral de ratos (Gomez-Pinilla et al., 1997; Neeper et al., 1995; Neeper 

et al., 1996; Russo-Neustadt et al., 1999; Russo-Neustadt et al., 2000) após o 

exercício têm sido observados. O IGF-I (insulin-like growth factor-I), por exemplo, é 

um fator de crescimento envolvido no processo de neurogênese e atua como 

neuroprotetor em animais submetidos a protocolos de exercício (Carro et al., 2001). 

O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) também parece estar envolvido 

com a neurogênese em ratos corredores (Fabel et al., 2003).  

A seguir fazemos uma breve descrição dos marcadores de plasticidade aqui 

estudados. 

2.1.1 FATOR NEUROTRÓFICO DERIVADO DO ENCÉFALO (BDNF) 

Neurotrofinas são fundamentais para muitas funções do sistema nervoso 

desempenhando papéis críticos na diferenciação celular, sobrevivência neuronal, 

migração, arborização dendrítica, sinaptogênese e plasticidade sináptica 

dependente de atividade. Uma das neutrofinas mais bem estudadas é o fator 

neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF). Pequenas alterações dos níveis de BDNF 

ou um polimorfismo no gene do BDNF podem ocasionar comportamento alimentar 

anormal, alterações na memória episódica e aumento da susceptibilidade para 

desordens neuropsiquiátricas como ansiedade e depressão.  Alterações estruturais, 

cognitivas e comportamentais sugerem que a expressão do BDNF é altamente 



28 
 

 

regulada in vivo, com um controle temporal, espacial e estímulo-dependente 

(revisado por Greenberg et al., 2009). 

A sinalização estimulada pelo BDNF através do seu receptor TrkB (tirosina 

kinase B) é necessária para a sobrevivência e morfogênese de neurônios do sistema 

nervoso. Além disso, é amplamente aceito que o BDNF tem papel crucial na 

plasticidade neuronal, regulando a plasticidade sináptica e a liberação de 

neurotransmissores (revisado por Numakawa et al., 2010). BDNF guia os axônios e, 

consequentemente, a formação e a plasticidade de sinapses. Também foi reportado 

que o BDNF induz mudanças na densidade de espinhos dendríticos e na morfologia 

dendrítica (revisado por Shen e Cowan, 2010). O BDNF também está envolvido nos 

mecanismos responsáveis pela indução e manutenção da LTP e o proBDNF facilita 

a LTD hipocampal (Numakawa et al., 2010).  

Em humanos com lesão medular, exercícios por curtos períodos e intensidade 

moderada provocaram aumento da concentração plasmática de BDNF (Rojas Vega 

et al., 2008) e segundo Vaynman e Gómez-Pinilla (2005), o BDNF promove 

plasticidade sináptica e neurogênese no sistema nervoso adulto lesionado 

(Vaynman e Gomez-Pinilla, 2005). 

2.1.2 SINAPSINA I (SYN) 

As sinapsinas regulam a liberação de neurotransmissores (NT) pelos 

terminais nervosos e representam uma família de quatro fosfoproteínas associadas 

a vesículas: sinapsinas Ia e Ib (chamadas de sinapsina I) e sinapsinas IIa e IIb 

(Nestler e Greengard, 1999). Acredita-se que a proteína sinapsina I, a mais 

abundante de todas as fosfoproteínas neuronais, é mediadora de interações de 

vesículas sinápticas com o citoesqueleto (Chin et al., 1995; Hart, 1999).  Em seu 

estado basal, a sinapsina I desfosforilada está ligada à vesícula sináptica e ancora a 

vesícula ao citoesqueleto do terminal nervoso (Nestler e Greengard, 1999), 

formando uma reserva de vesículas de extrema importância para evitar um 

esgotamento de vesículas durante uma estimulação de alta frequência (Hilfiker et al., 

2005; Vaynman et al., 2006). A condução do impulso nervoso estimula a fosforilação 

da sinapsina I, que se solta da vesícula, deixando esta disponível para exocitose e 

liberação do NT. A fosforilação da sinapsina I está envolvida em vários mecanismos 

dependentes de Ca2+ que regulam a liberação de NT, incluindo o fenômeno de 
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potenciação pós-tetânica. Alguns NT estimulam ou inibem a fosforilação da 

sinapsina I ligando-se a receptores pré-sinápticos, alterando, portanto, as 

concentrações de Ca2+. Este processo explica em parte o mecanismo pelo qual NTs 

agem em receptores pré-sinápticos de terminais axônicos para modular a liberação 

de NT. As sinapsinas também desempenham um papel na sinaptogênese no 

desenvolvimento e no sistema nervoso adulto (Nestler e Greengard, 1999). Essas 

proteínas regulam o desenvolvimento neural, a formação e manutenção da estrutura 

pré-sináptica, o alongamento axonal e novas formações sinápticas (Vaynman et al., 

2006).  

Mudanças nas concentrações de sinapsinas foram observadas em estudos 

que avaliaram efeitos do exercício na plasticidade do sistema nervoso. Molteni et al. 

(2002) documentaram o aumento de sinapsina I no hipocampo de ratos em resposta 

a exercício agudo e crônico (Molteni et al., 2002). Nos anos seguintes, outros 

estudos, mostraram resultados semelhantes com variações no protocolo de 

exercício e com a interferência de outros fatores como a dieta dos ratos, lesão 

medular ou lesão encefálica traumática (Gomez-Pinilla et al., 2002; Griesbach et al., 

2004a; Griesbach et al., 2004b; Molteni et al., 2004a; Molteni et al., 2004b; Vaynman 

et al., 2003, 2004a, b; Ying et al., 2005). 

A função da sinapsina I e os efeitos do exercício sobre esta proteína estão 

intimamente relacionados ao importante fator trófico BDNF (Ding et al., 2006a; 

Elmariah et al., 2005; Vaynman et al., 2006). A fosforilação da sinapsina I ocorre 

após a ativação de componentes intracelulares (MAPK) mediada pelo BDNF, 

promovendo assim a mobilização de vesículas e aumentando a liberação de NT 

(Ding et al., 2006a; Elmariah et al., 2005; Numakawa et al., 2010).  

O estudo de Vaynman et al. (2006) demonstrou que há um aumento de 

sinapsina I após 3 dias de exercício e em outro grupo experimental, com a função do 

BDNF bloqueada, este aumento não ocorreu. O BDNF, portanto, parece regular os 

níveis de RNAm, o estado de fosforilação e os níveis da proteína sinapsina I durante 

o exercício (Vaynman et al., 2006).  

2.1.3 SINAPTOFISINA (SYP) 

Outra proteína capaz de alterar a liberação de NT é a sinaptofisina, uma 

proteína associada a vesículas que é fosforilada em tirosina (Lau, 1999). Segundo 
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Lodish et al. (2000), a sinaptofisina pode formar parte do poro de fusão entre a 

vesícula sináptica e a membrana plasmática (Lodish et al., 2000). Contudo, esta 

proteína parece estar mais relacionada com mecanismos de formação da vesícula 

sináptica e resgate de proteínas da vesícula sináptica por endocitose, importante 

para uma neurotransmissão rápida e eficiente (Vaynman et al., 2006). Há indícios de 

que a sinaptofisina pode estar relacionada também com a ancoragem da vesícula no 

terminal sináptico (Vaynman et al., 2006). O aumento de sinaptofisina indica a 

formação de vesículas sinápticas, que pode significar o aumento de vesículas nas 

sinapses existentes, ou a formação de novos terminais (Cotman, 1999; Vaynman et 

al., 2006).  

As alterações da sinaptofisinas em resposta ao exercício também têm sido 

alvo de pesquisas. Ding et al. (2002) avaliaram, por imuno-histoquímica para 

sinaptofisina, as variações das sinapses no tálamo de ratos após treinamento com 

exercícios em esteira, sendo observada uma intensa reação naquela região 

encefálica (Ding et al., 2002). Já em 2003, Marin et al. observaram alteração não 

significante nos níveis de sinaptofisina em ratos com lesão isquêmica do encéfalo, 

apesar da melhora comportamental (Marin et al., 2003). Foram relatados aumentos 

da sinaptofisina em resposta ao exercício em regiões do neocórtex, hipocampo, 

estriado, cerebelo e córtex fronto-parietal (Lambert et al., 2005).  

A sinaptofisina também tem relação importante com o BDNF. Em estudo 

realizado em 2005, Elmariah et al., demonstraram que ratos com deficiência de 

BDNF apresentavam níveis sinaptossomais reduzidos de proteínas de vesícula, 

como a sinaptofisina (Elmariah et al., 2005), e o bloqueio da função do BDNF nos 

ratos de Vaynman et al. (2006) também anulou os efeitos do exercício sobre os 

níveis de sinaptofisina (Vaynman et al., 2006). 

2.1.4 NEUROFILAMENTOS (NFS) 

O citoesqueleto neuronal é composto por três filamentos interconectados: os 

microfilamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários (revisado 

por Julien, 1999). Os neurofilamentos, filamentos intermediários específicos de 

neurônios, são uns dos principais elementos estruturais dos neurônios e são muito 

mais numerosos nos axônios, especialmente nos axônios grandes. Diferentemente 

dos outros filamentos intermediários, NFs isolados são compostos morfologicamente 
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por duas partes: o filamento central (10nm de diâmetro) e finos filamentos que se 

estendem lateralmente do filamento central chamados de projeções (4-5nm de 

diâmetro e 70-80nm de comprimento) (revisado por Gotow, 2000). Neurofilamentos 

são compostos por três tipos de proteínas: NF-L ou NF68, NF-M ou NF160 e NF-H 

ou NF200 (polipeptídeos com pesos moleculares baixo, médio e alto, 

respectivamente) (Alberts et al., 2002) que formam obrigatoriamente 

heteropolímeros, sendo necessária a co-polimerização do NF68 com pelo menos 

uma das subunidades mais pesadas em roedores. Em humanos, contudo, o NF68 

sozinho pode formar homopolímeros. Na ausência do NF68, NF160 e NF200 não 

são capazes de formar filamentos de 10nm, resultando em hipotrofia axonal em 

camundongos (Julien, 1999). As subunidades dos NFs são bem fosforiladas e 

organizadas nos axônios, porém não no corpo celular ou nos dendritos, onde se 

encontram de forma irregular e/ou aleatória (Gotow, 2000). 

Durante o crescimento axonal, subunidades de neurofilamentos são 

incorporadas em toda a extensão do axônio. Após o crescimento, quando o axônio 

já se conectou a sua célula-alvo, o diâmetro deste axônio pode ser aumentado. No 

entanto, o acúmulo anormal ou a má-formação destes neurofilamentos podem afetar 

o transporte axonal normal, como ocorre, por exemplo, na esclerose lateral 

amiotrófica (Julien, 1999; Alberts et al., 2002). Visto que estes elementos garantem o 

suporte estrutural do axônio, a interrupção desta estrutura ou das proteínas que 

ligam os neurofilamentos aos microtúbulos e aos filamentos de actina ao longo do 

axônio pode levar a desorganização axonal ou eventual degeneração (Alberts et al., 

2002). Agregados anormais de NFs também são observados em doenças como a 

demência por corpos de Lewy e a doença de Parkinson, mas o aumento da 

proporção do NF68 restaura o crescimento radial e a árvore dendrítica. A redução da 

expressão de RNAm NF68, contudo, está associada à degeneração de neurônios 

vista na esclerose lateral amiotrófica e pode contribuir para o aumento do dano 

oxidativo a outros componentes celulares, agravando a progressão da doença 

(Julien, 1999). 

Alterações nos neurofilamentos foram observadas na junção neuromuscular 

do músculo sóleo de ratos em resposta a diferentes intensidades de exercício. Altas 

intensidades de treinamento geraram maior brotamento no terminal nervoso do que 

intensidades mais baixas (Deschenes et al., 1993). Até pouco tempo atrás, 

alterações dos neurofilamentos no sistema nervoso central como resposta ao 
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exercício não haviam sido pesquisadas. Porém, mais recentemente, foram 

observadas alterações na fosforilação de algumas proteínas em animais que haviam 

realizado exercícios em comparação com controles sedentários, e uma delas foi o 

neurofilamento NF68. Estas proteínas eram fosforiladas mais intensamente com o 

exercício quando comparadas com controles (Ding et al., 2006b).  

2.1.5 PROTEÍNA ASSOCIADA AO MICROTÚBULO 2 (MAP2) 

Os microtúbulos e suas proteínas associadas (MAPs) têm papel fundamental 

no desenvolvimento de axônios e dendritos. No encéfalo adulto, MAP2a e MAP2b 

são as MAPs mais abundantes nos dendritos e estas participam do crescimento e 

arborização dendrítica, remodelamento dendrítico pós-lesão e estabelecimento e 

manutenção da sinaptogênese (Johnson e Jope, 1992; Matus, 1988; Sánchez et al., 

2000; Tucker, 1990). Acredita-se que MAP2 regula o crescimento e polaridade 

neuronal por regular a dinâmica dos microtúbulos, determinando assim o formato do 

neurônio e controlando o equilíbrio entre a rigidez e a plasticidade em processos 

neuronais (Sánchez et al., 2000). O RNAm para MAP2 é transportado para os 

dendritos proximais para ser traduzido no local, tanto in vitro (Garner et al., 1988; 

Steward e Wallace, 1995) quanto in vivo em células granulares do giro denteado 

(Tucker et al., 1989). 

Foi observado que o exercício físico é capaz de alterar a citoarquitetura 

neuronal aumentando a complexidade dendrítica e a densidade de espinhos 

dendríticos do giro denteado do hipocampo (Eadie et al., 2005; Redila e Christie, 

2006), além de aumentar o comprimento dos dendritos nesta região (Stranahan et 

al., 2007). 

2.1.6 PROTEÍNA GLIAL FIBRILAR ÁCIDA (GFAP) 

A proteína glial fibrilar ácida é o principal filamento intermediário de astrócitos 

maduros (Messing e Brenner, 2003). Esta proteína foi descoberta por Larry Eng 

cerca de 40 anos atrás enquanto analisava placas de pacientes com esclerose 

múltipla (Eng et al., 1971). Pela abundancia desta proteína em astrócitos de 

vertebrados, acredita-se que ela seja de importância crítica para o sistema nervoso, 

porém esta importância ainda é pouco compreendida. Por outro lado, já foi 

observado que camundongos knock-out para GFAP são viáveis. Hipóteses levam a 
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crer que GFAP determina a morfologia complexa dos astrócitos que inclue os 

múltiplos processos que fazem contato com a parede de vasos sanguíneos, 

recobrem sinapses neuronais, margeam nódulos de Ranvier e se interdigitam na 

superfície da artéria pial formando a glia limitante (revisado por Messing e Brenner, 

2003). Estudos mais recentes têm mostrado a expressão de GFAP em células 

progenitoras neuronais, porém não se sabe o papel desta proteína nestas células 

(Johansson et al., 1999; Doetsch et al., 1999; Laywell et al., 2000; Malatesta et al., 

2000; Noctor et al., 2001; Campbell e Gotz, 2002; Zhu e Dahlström, 2007).  

Astrócitos parecem estar envolvidos em diversas patologias do sistema 

nervoso como trauma, isquemia, e neurodegeneração, onde se encontram alteradas 

sua morfologia e expressão de variados genes, como os que codificam GFAP, 

vimentina e nestina (revisado por Pekny e Pekna, 2004). Mutações nos genes que 

codificam GFAP levam, por exemplo, à doença de Alexander, porém os mecanismos 

pelos quais isto acontece são desconhecidos (revisado por Quilan et al., 2007). 

 Há evidências de que o exercício em esteira aumenta o número de astrócitos 

e os níveis de GFAP no córtex frontoparietal e no estriado de ratos exercitados (Li et 

al., 2005) e estimula a proliferação de astrócitos na zona subgranular (Uda et al., 

2006). 

2.1.7 NEUROGÊNESE HIPOCAMPAL ADULTA 

A descoberta de neurogênese no encéfalo de mamíferos adultos derrubou o 

dogma de que o encéfalo adulto não tem a capacidade de gerar novos neurônios. 

Hoje em dia já é bem aceito que neurônios são continuamente adicionados em 

poucas regiões do encéfalo durante toda a vida adulta. A neurogênese adulta se 

origina de células progenitoras neurais que se encontram na zona subventricular 

(SVZ) do ventrículo lateral e na zona subgranular (SGZ) do giro denteado (DG) do 

hipocampo. Neurônios nascidos na SVZ migram até o bulbo olfatório e se tornam 

neurônios granulares e periglomerulares. Neurônios nascidos na SGZ se 

diferenciam e integram a rede local de neurônios como células granulares do DG 

(revisado por Deng et al., 2010). A integração ao circuito do DG depende de um 

processo de seleção atividade-dependente (van Praag et al., 2002; Kempermann et 

al., 2004) e então estas células se tronam indistinguíveis das células granulares 

nascidas durante o desenvolvimento embrionário (Kempermann et al., 2004). 
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Sabe-se que a atividade física voluntária induz a neurogênese hipocampal 

adulta, aumentando a proliferação e sobrevivência de células (Ehninger e 

Kempermann, 2003; van Praag et al., 1999a, b; van Praag et al., 2005). Este 

aumento da neurogênese, contudo, é dependente da fase circadiana e do volume 

diário de exercício. Foi observado que camundongos tiveram níveis de neurogênese 

aumentados apenas quando faziam exercício em roda de correr por 3 horas e no 

meio do pedíodo ativo (ciclo escuro) (Holmes et al., 2004). É importante ressaltar 

que o efeito benéfico do exercício sobre a neurogênese hipocampal adulta é 

observado tanto em animais jovens, quanto em animais idosos (van Praag et al., 

2005). Há, no entanto, a hipótese de que não é simplesmente o exercício que 

promove benefícios para o encéfalo, mas sim o exercício com desafios cognitivos 

(Fabel e Kempermann, 2008). 

2.2 ESTRUTURAS ENCEFÁLICAS ESTUDADAS 

Diversas regiões do sistema nervoso são alvo de pesquisa dos efeitos do 

exercício. As regiões mais estudadas são a medula espinal (Ishide et al., 2000; 

Ishide et al., 2003; Ishide et al., 2005; Kajekar et al., 2002; Nauli et al., 2001a; Nauli 

et al., 2001b; Reidman et al., 2000; Williams et al., 1995), a substância negra do 

mesencéfalo (Mabandla et al., 2004), o estriado (Dishman, 1997; Li et al., 2005; Liste 

et al., 1997; Mabandla et al., 2004; Meeusen et al., 1997; Poulton e Muir, 2005), o 

giro denteado (Farmer et al., 2004; Uysal et al., 2005)  e o hipocampo de forma geral 

(Berchtold et al., 2005; Berchtold et al., 2002; Holmes et al., 2004; Molteni et al., 

2002; Radak et al., 2001), o tálamo (Ding et al., 2002), o hipotálamo (Andersson et 

al., 2005; Kramer et al., 2000; Overton et al., 1994) e o córtex (Chu e Jones, 2000; 

Gentile et al., 1987; Leggio et al., 2005). 

As regiões a serem analisadas foram escolhidas por serem frequentemente 

afetadas por doenças neurodegenerativas ou por lesões, por estarem envolvidas 

direta ou indiretamente com o planejamento e/ou execução do movimento, ou por 

sofrerem influência direta dos efeitos do exercício físico. Estas regiões são o 

hipocampo e regiões motoras como o cerebelo, os núcleos da base 

(especificamente a substância negra e o estriado), o córtex motor, e formação 

reticular do tronco encefálico. Segue uma breve descrição funcional e 

neuroanatômica destas regiões. 
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2.2.1 HIPOCAMPO 

Grande parte da informação disponível sobre a organização celular e 

conectividade intrínseca do hipocampo tem origem nos estudos clássicos de Ramon 

y Cajal e Lorente de Nó utilizando a técnica de Golgi. O hipocampo tem um grande 

número de regiões com citoarquiteturas distintas. A formação hipocampal é 

composta pelo giro denteado, pelo hipocampo propriamente dito que é subdividido 

em três campos do Corno de Ammon (CA1, CA2 e CA3), e pelo subiculum. Todas 

estas regiões da formação hipocampal apresentam três camadas, o que caracteriza 

o alocórtex. Elas também apresentam uma conectividade considerada 

preferencialmente unidirecional. As células granulares do giro denteado projetam 

suas fibras musgosas para o campo CA3 que por sua vez projeta axônios colaterais 

para a camada profunda ou polimórfica do giro denteado, sem inervar, contudo, as 

células granulares. Conexões unidirecionais também ocorrem entre CA3 e CA1 e 

entre CA1 e o subiculum. As principais projeções recebidas pelo hipocampo são 

provenientes do córtex entorrinal pela via perfurante e tem como destino o giro 

denteado, CA1 e o subiculum. O córtex entorrinal junto com o córtex perirrinal, o 

córtex pós-rinal e as áreas do presubiculum e parasubiculum formam a região 

chamada de parahipocampal (Paxinos, 2004). Contudo, as áreas consideradas 

como formação hipocampal podem variar entre autores. Muitos autores consideram 

a formação hipocampal como sendo composta pelo giro denteado, o hipocampo, o 

subiculum, presubiculum, parasubiculum e córtex entorrinal (Andersen et al., 2007). 

O giro denteado é composto por três camadas de células: a camada 

molecular (relativamente desprovida de células e ocupada basicamente pelos 

dendritos das células granulares, em cesto e polimórficas), a camada de células 

granulares (principal camada de células que apresenta empacotamento denso de 

células granulares e uma população de células em cesto na sua camada mais 

profunda) e a camada de células polimórficas (também chamada de hilo e onde se 

encontram as células musgosas). A camada polimórfica é chamada por alguns 

autores de CA4, como se fosse a porção terminal da camada de células piramidais 

do hipocampo por sua justaposição a esta camada e pela dificuldade de distinção 

entre os grupos celulares de ambas (Paxinos, 2004). 

O hipocampo propriamente dito é dividido em duas regiões. A região proximal 

de células grandes compreende CA2 e CA3, enquanto que a região distal de células 
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menores compreende CA1. A distinção entre CA3 e CA1 se dá pelo fato de que 

apenas CA3 recebe projeções das fibras musgosas do giro denteado. CA2, por sua 

vez, se distingue dos dois campos anteriores, pois ainda apresenta células grandes, 

como CA3, porém não recebe projeções das fibras musgosas, como CA1. A 

principal camada de células do hipocampo é a camada de células piramidais. As 

demais camadas que compõem a organização laminar do hipocampo são as 

camadas stratum oriens (relativamente desprovida de células), stratum lucidum 

(onde se encontram os axônios das fibras musgosas), stratum radiatum (onde se 

localizam as conexões associativas CA3-CA3 e as conexões do colateral de 

Schaffer entre CA3 e CA1) e stratum lacunosum-moleculare (por onde passa e 

termina a via perfurante). Já o subiculum margeia CA1 e o presubiculum. Este se 

distingue de CA1 por se notar um alargamento da camada de células piramidais, a 

ausência do stratum oriens e do stratum radiatum que é substituído pela larga 

camada molecular do subiculum (Paxinos, 2004).  

De forma resumida, o hipocampo recebe aferências principalmente do córtex 

entorrinal através da via perfurante, cujas fibras fazem sinapses com neurônios do 

giro denteado. Os neurônios do giro denteado projetam seus axônios, as fibras 

musgosas, para fazerem sinapses com os neurônios da área CA3, que por sua vez 

se ramificam para sair do hipocampo pelo fórnix ou para estabelecerem sinapses 

com células de CA1 (Bear et al., 2002). As fibras que saem do hipocampo pelo fórnix 

se bifurcam em torno da comissura anterior para formar o componente 

precomissural (que seguirá para estruturas do prosencéfalo basal) e o 

póscomissural (que seguirá para o hipotálamo posterior no diencéfalo). Por fim, 

estas conexões originadas em CA1 irão retornar informação para o córtex entorrinal 

(Paxinos, 2004) (Fig.2-1). 

O hipocampo desempenha importante papel em algumas formas de 

aprendizado e memória (Zhao et al., 2008). Outro aspecto que confere extrema 

importância a esta região seria a população de células tronco neurais nela 

encontrada. Além da zona subventricular dos ventrículos laterais, a zona 

subgranular do giro denteado do hipocampo é a única outra área onde foram 

identificadas estas células progenitoras no encéfalo de mamíferos adultos (Zhao et 

al., 2008).  
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Figura 2-1. Ilustração dos principais circuitos da formação hipocampal de roedores. EC: córtex 

entorrinal; PP: via perfurante; LPP: via perfurante lateral; MPP: via perfurante medial.   
FONTE: Deng et al., 2010. 

 

2.2.2 REGIÕES MOTORAS 

2.2.2.1 Cerebelo 

O cerebelo foi escolhido para esta análise por suas funções motoras, estando 

envolvido na manutenção do equilíbrio, tônus muscular e postura, além da 

coordenação dos movimentos (Machado, 1993). Sem a sua integridade, os 

movimentos ficam descoordenados e imprecisos (Bear et al., 2002).  

O cerebelo é constituído pelo córtex cerebelar e pelo centro medular onde se 

encontram os núcleos centrais (Kiernan, 2003). Este se liga ao tronco encefálico por 

três pares de pedúnculos cerebelares (Bear et al., 2002; Kiernan, 2003). O cerebelo 

é dividido em 10 lóbulos rostro-caudalmente e fissuras rasas na superfície dos 

lóbulos 4 e 5 indicam as bordas entre o vermis e os hemisférios cerebelares. 

Funcionalmente, a continuidade médio-lateral do córtex cerebelar depende da 
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presença de fibras paralelas da camada molecular (Paxinos, 2004). O vermis e os 

hemisférios representam importantes divisões funcionais. Enquanto o vermis envia 

eferências para as estruturas do tronco encefálico (contribuindo para as vias 

espinhais ventromediais que controlam a musculatura axial), os hemisférios se 

relacionam com outras estruturas, particularmente com o córtex cerebral 

(contribuindo para as vias laterais) (Bear et al., 2002). 

Os núcleos cerebelares são divididos em dois grupos de núcleos 

interconectados. O grupo caudal consiste do núcleo cerebelar medial ou núcleo 

fastigial e do núcleo interposto posterior. O grupo rostral consiste do núcleo 

interposto anterior e do núcleo cerebelar lateral ou núcleo denteado. Fibras 

mielinizadas ocupam os espaços entre os dois grupos de núcleos. Nos núcleos 

cerebelares há uma população de neurônios inibitórios GABAérgicos que se 

projetam preferencialmente para a oliva inferior, e uma população de neurônios 

excitatórios, cujos colaterais dos seus axônios podem descer até a medula ou 

ascender até o tálamo. Células GABAérgicas dos núcleos cerebelares também 

emitem projeções para o córtex cerebelar, mas de forma geral são as células 

glutamatérgicas que fazem tais projeções pelas fibras musgosas. Além destas duas 

populações de células, foram encontrados nos núcleos cerebelares pequenos 

interneurônios glicinérgicos (Paxinos, 2004).  

O córtex cerebelar tem como camada mais interna a camada granular, 

ficando abaixo da camada de células de Purkinje a da camada molecular. Na 

camada granular encontram-se os corpos celulares das células granulares cujos 

axônios sobem até a camada molecular para formar as fibras paralelas. A camada 

molecular é basicamente uma área de sinapses e nela se encontram além das fibras 

paralelas, os dendritos das células de Purkinje (formando sinapses com as fibras 

trepadeiras), os dendritos das células de Golgi e as células em cesto, todos fazendo 

sinapses com as fibras paralelas. As células granulares recebem sinapses de fibras 

musgosas (uma das portas de entrada para o cerebelo) e das células de Golgi, cujos 

corpos celulares também se encontram na camada granular e recebem sinapses de 

colaterais dos axônios de células de Purkinje. Portanto, é através das fibras 

paralelas das células granulares que as fibras musgosas exercem suas influências 

sobre as células de Purkinje (principal eferência do córtex cerebelar para os núcleos 

cerebelares centrais) (Kiernan, 2003) (Fig.2-2). Esta região do cerebelo contém a 
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maioria das células do encéfalo, todas fazendo inúmeras sinapses com o intuito de 

regular o movimento (Bear et al., 2002). 

 

 
Figura 2-2. Neurônios no córtex cerebelar mostrandosinapses excitatórias e inibitórias. P: células 

de Purkinje;  Go: células de Golgi; Gr: células granulares; Ba: células em cesto. 
FONTE: Kiernan, 2003. 

 

2.2.2.2 Núcleos da Base 

Os núcleos da base conectam o córtex cerebral a sistemas neurais que 

afetam o comportamento. A maioria das áreas neocorticais projeta, através de 

neurônios glutamatérgicos da camada 5, para os núcleos da base e estes mandam 

projeções de neurônios GABAérgicos para sistemas geradores de comportamento. 

Os núcleos talâmicos são alguns destes sistemas, projetando para áreas do córtex 

frontal envolvidas no planejamento e execução do movimento, assim como para o 

núcleo pedúnculopontino, envolvido na orientação de movimentos. A principal 

aferência dos núcleos da base é o estriado, formado pelo caudado-putamen e 

accumbens; e as principais eferências dos núcleos da base são o globo pálido 

medial e a substância negra pars reticulata (Paxinos, 2004). 

Cerca de 90% do estriado é composto por neurônios GABAérgicos 

espinhosos de tamanho médio e que se encontram distribuídos de forma 

homogênea, configurando ao estriado uma citoarquitetura sem variação 

organizacional. Os demais neurônios encontrados no estriado são interneurônios 

que não se projetam para fora do estriado. Os neurônios GABAérgicos espinhosos 
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são divididos em dois tipos: os que compõem o sistema de projeção estriatal direto e 

o indireto. A via direta é composta pelo globo pálido medial e pela substância negra 

pars reticulata, ambos compostos, em parte, por neurônios GABAérgicos; e a via 

indireta inclui conexões com o globo pálido lateral e o núcleo subtalâmico. O estriado 

também recebe aferência do sistema dopaminérgico nigrostriatal vinda de neurônios 

dopaminérgicos do mesencéfalo localizados na área tegmental ventral e na 

substância negra pars compacta (Paxinos, 2004). 

A substância negra é composta por dois tipos principais de neurônios. Os 

neurônios dopaminérgicos encontram-se na sua maioria na pars compacta, região 

densa em neurônios, e uma minoria na pars reticulata. Nesta última se encontra a 

maioria dos neurônios GABAérgicos. Os neurônios dopaminérgicos da substância 

negra se projetam para o estriado e os GABAérgicos se projetam para o tálamo, 

colículo superior e núcleo pedunculopontino. Os neurônios desta região apresentam 

corpos celulares de formato irregular e tamanho variando de médio a grande; e 

possuem dois a quatro dendritos principais que se ramificam. A substância negra 

recebe aferências inibitórias do estriado e globo pálido lateral, e excitatória do núcleo 

subtalâmico. Em roedores, o principal alvo da substância negra é o tálamo ventro-

medial. Distúrbios de movimento como hipocinesia e hipercinesia têm sido atribuídas 

a desequilíbrios na atividade destas duas vias de eferência estriatal (Paxinos, 2004). 

Em linhas gerais, a organização funcional dos núcleos da base se inicia com 

uma aferência cortical ao corpo estriado. A substância negra aferenta então o corpo 

estriado fazendo sinapses dopaminérgicas com neurônios que contêm GABA e 

encefalina para formar a alça direta, e com neurônios que contêm GABA e 

substância P para formar a alça indireta. A alça direta retira a inibição que o globo 

pálido teria sobre o núcleo ventrolateral do tálamo, permitindo então que este 

estimule o córtex cerebral (liberando o movimento). Já a alça indireta, da qual 

participa o núcleo subtalâmico, produz uma inibição do tálamo e consequentemente 

uma estimulação reduzida do córtex (inibindo o movimento) (Kiernan, 2003) (Fig.2-

3). Uma das funções desse sistema parece ser a de escolha e iniciação de 

movimentos voluntários. Entretanto, os núcleos da base participam de um grande 

número de circuitos paralelos, sendo apenas uns poucos de função estritamente 

motora (Bear et al., 2002). 
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Figura 2-3. Diagrama esquemático de algumas conexões dos núcleos da base mostrando as 

sinapses excitatórias, inibitórias e os neurotransmissores.  
FONTE: Kiernan, 2003. 

 

2.2.2.3 Córtex Motor 

O controle do movimento voluntário envolve a participação de quase todo o 

neocórtex. Foi o trabalho de Penfield que definiu as áreas do córtex motor humano e 

a organização somatotópica no giro pré-central. O córtex motor compreende, 

portanto, a área cortical 4 e a área cortical 6 (dividida em área pré-motora e área 

motora suplementar), considerada uma área motora “superior” em humanos por ser 

responsável por movimentos complexos (Bear et al., 2002). 

O isocórtex frontal representa o córtex motor do rato e é uma região 

arquitetonicamente heterogênea quando se refere a citoarquitetura, a 

mieloarquitetura, a quimioarquitetura, a utilização cerebral local de glicose e a 

padrões de conectividade. Esta região pode ser dividida em Fr1, Fr2 e Fr3. O Fr1 

seria o córtex motor primário, o Fr3 seria uma área somatotópica e o Fr2 seria 
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equivalente ao córtex pré-motor do primata, o córtex motor suplementar e a área do 

campo visual frontal. O padrão laminar das regiões frontais se caracteriza pela 

ausência de uma camada IV proeminente e pela presença de células piramidais 

grandes e densamente empacotadas (Paxinos, 2004).  

As camadas corticais frontais apresentam distribuição heterogênea de 

receptores para neurotransmissores clássicos. Os receptores glutamatérgicos tipo e 

AMPA e NMDA apresentam densidades mais altas nas camadas I-III, enquanto que 

os do tipo cainato apresentam maior densidade nas camadas V-VI. Já os receptores 

GABAérgicos e sítios de ligação para benzodiazepínicos apresentam padrões de 

distribuição iguais entre as camadas nas três regiões do córtex frontal. Com relação 

à distribuição dos receptores colinérgicos, os receptores muscarínicos M1 e M3 

apresentam maior densidade nas camadas I-III, enquanto que M2 é mais abundante 

nas camadas V-VI e os receptores nicotínicos alternam a distribuição entre as 

camadas, sendo mais abundante nas camadas II e V. Aparentemente, apenas o 

receptor noradrenérgico α1 apresenta distribuição laminar diferenciada entre as 

regiões frontais. O receptor α2h apresenta densidade mais alta nas camadas I-II e V 

sem diferença regional. O córtex frontal do rato possui a maior concentração de 

receptor α1, assim como de noradrenalina, das áreas corticais. O córtex frontal 

também possui a maior concentração de serotonina das áreas corticais, sendo a 

maior densidade de receptor para serotonina encontrada na camada V (Paxinos, 

2004).  

As principais células corticais são os células piramidais com corpos celulares 

de 10 a 50µm e axônios longos. Cada célula piramidal possui dendritos apicais e 

laterais evidentes, com seus ramos cobertos por espinhas dendríticas. As células 

fusiformes se localizam na camada mais profunda do córtex e apresentam corpos 

celulares elípticos. Além das células principais, os neurônios de projeção recebem 

axônios das células fusiformes e transmitem impulsos aos centros subcorticais, os 

neurônios de associação estabelecem conexões entre outras células do mesmo 

hemisfério e os neurônios comissurais dirigem-se ao córtex do hemisfério oposto. 

Alguns dos interneurônios corticais são as células estreladas (interneurônios 

excitatórios da quarta camada cortical), as células em cesto (cujos axônios se 

ramificam e fazem contatos com o corpo celular das células piramidais), as células 

horizontais (encontradas na camada cortical mais superficial) e as células de 
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Martinotti (dispostas mais profundamente com axônios que se projetam em direção à 

superfície pial) (Fig.2-4). 

 

 
Figura 2-4. Neurônios corticais com seus dendritos simplificados e axônios indicados pela letra A.  

FONTE: Kiernan, 2003. 
 

2.2.2.4 Tronco Encefálico 

 Pelo tronco passam todos os tratos espinais descendentes. As colunas lateral 

e ventromedial da medula formam as duas vias pelas quais os axônios do encéfalo 

descem para a medula. As vias laterais estão envolvidas com movimentos 

voluntários (músculos distais) enquanto que as ventromediais estão envolvidas com 

o contole da postura e locomoção. As vias ventromediais são controladas pelo 

tronco encefálico.  

As vias laterais são formadas pelo trato córtico-espinhal e pelo trato rubro-

espinhal. O trato córtico-espinhal é o mais longo do sistema nervoso e se origina no 

neocórtex. Seus axônios têm origem no córtex motor (2/3) e no córtex sômato-

sensorial e se unem na base do bulbo formando uma protuberância ao formar o trato 

também conhecido com trato piramidal. Logo em seguida o trato piramidal decussa. 
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O trato rubro-espinhal, por sua vez, é bem menor, tem origem no núcleo rubro do 

mesencéfalo e sua principal aferência é o córtex frontal. Os axônios deste trato 

decussam mais acima que os do trato piramidal, ainda na ponte. A partir do final do 

bulbo estes seguem juntos pela medula.  

As vias ventromediais utilizam informações do ambiente (estímulos visuais) e 

do próprio corpo (equilíbrio, posição do corpo no espaço) para manter o equilíbrio e 

a postura. Estas vias se originam no tronco encefálico e são formadas pelos tratos 

vestíbulo-espinhal, tecto-espinhal, retículo-espinhal pontino e retículo-espinhal 

bulbar. Os tratos vestíbulo-espinhal e tecto-espinhal mantém o equilíbrio da cabeça, 

tendo origens nos núcleos vestibulares do bulbo e no colículo superior do 

mesencéfalo, respectivamente. Já os tratos retículo-espinhal pontino e bulbar têm 

origem na formação reticular do tronco encefálico. Estes tratos, no entanto, 

desempenham funções opostas: o primeiro aumenta os reflexos antigravitacionais 

da medula e o segundo libera os músculos antigravitacionais de controle reflexo. O 

controle de ambos os tratos retículo-espinhais se dá por sinais descendentes 

oriundos do córtex e um fino equilíbrio é necessário para o controle motor (Bear et 

al., 2002).  

A formação reticular consiste em uma porção substancial da parte posterior 

do tronco encefálico (Fig.2-5) onde os grupos de neurônios e feixes de fibras 

entrelaçados (na sua maioria) apresentam em cortes transversais um aspecto 

semelhante a uma rede. Os neurônios dos núcleos reticulares apresentam longos 

dendritos e sua arquitetura permite-lhes receber e integrar influxos sinápticos da 

maioria dos axônios que atravessam ou se projetam para o tronco encefálico 

(Kiernan, 2003). Através de suas conexões diretas ou indiretas com diversos níveis 

do sistema nervoso central, a formação reticular contribui para funções como a 

coordenação do ciclo sono-vigília (Kiernan, 2003; Lent, 2008), o controle da 

excitabilidade das regiões corticais (Lent, 2008), o controle do movimento e a 

regulação da atividade visceral (Kiernan, 2003). 
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Figura 2-5. Diagrama mostrando as posições dos maiores núcleos da formação reticular do tronco 

encefálico. 
FONTE: Kiernan, 2003. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Considerando que para humanos a recomendação da prática de exercícios é 

de 30 minutos de atividade moderada por dia na maioria dos dias da semana 

(Hillman et al., 2008), usamos aqui um modelo animal de exercício moderado em 

esteira para investigar os efeitos deste protocolo em regiões motoras do encéfalo, 

comumente afetadas por doenças neurodegenerativas, e no hipocampo de ratos, 

região associada à memória, aprendizado e processos cognitivos. Estudar os efeitos 

do exercício em situações fisiológicas pode sugerir mecanismos preventivos, assim 

como elucidar como estes efeitos ocorrem simultaneamente nas diferentes regiões 

do encéfalo. Utilizamos marcadores de plasticidade como o fator neurotrófico BDNF, 
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que tem sido repetidamente associado à plasticidade hipocampal induzida pelo 

exercício (Vaynman et al., 2003, 2004a, b, 2006; Griesbach et al., 2004b; Ding et al., 

2006a), marcadores de densidade sináptica (SYN e SYP); proteínas estruturais 

neuronais preditoras de crescimento ou remodelamento axonal ou dendrítico (NFs e 

MAP2), o amplamente utilizado marcador de astrócitos GFAP, o marcador de 

proliferação celular BrdU, e o marcador de neurogênese DCX. Para monitorar os 

níveis de estresse induzidos pelo protocolo de exercício, dosamos a corticosterona 

plasmática. 

2.4 MATERIAL E MÉTODOS 

2.4.1 ANIMAIS 

Foram utilizados nos experimentos ratos machos da linhagem Wistar de 2 

meses de idade (pesando ca. 250 g) fornecidos pelo biotério central do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP. Os animais foram mantidos em grupos de 4 em caixas 

de polietileno em uma sala com temperatura constante de 23oC e ciclo controlado 

claro / escuro invertido artificialmente de 12/12h, com água e alimentação ad libitum. 

Todos os protocolos foram aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal (CEEA) (protocolo no 013/2006) e os procedimentos experimentais foram 

realizados de acordo com o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) 

e o guia de cuidados com o animal do National Institutes of Health (NIH/EUA). 

2.4.2 PROTOCOLO DE EXERCÍCIO 

Os animais foram treinados em uma esteira ergométrica programável (KT 

3000 – IMBRAMED) adaptada para ratos (Fig.2-6). A esteira é constituída de 10 

raias de acrílico transparente pintadas de preto em sua extremidade anterior.  A 

parte anterior das raias mais escura cria um ambiente para o qual os ratos são 

atraídos durante o treinamento, evitando a necessidade de choques elétricos. 

Inicialmente todos os animais passaram por um período de adaptação à 

esteira por 2 dias. Após um tempo de exploração da esteira, esta era ligada por 15 

minutos a uma velocidade de 0,3 km/h nos primeiros 5 minutos, 0,4 km/h nos 5 

minutos seguintes e 0,5 km/h nos 5 minutos finais. Os animais que apresentaram 

qualquer dificuldade durante o período de adaptação foram excluídos do protocolo. 
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A partir deste momento os animais restantes foram divididos em 4 grupos: 

sedentários (S), 3 dias de exercício (EX3), 7 dias de exercício (EX7) e 15 dias de 

exercício (EX15). O treinamento consistiu de 40 minutos de corrida a cerca de 60% 

do VO2 máximo (Felix e Michelini, 2007), sendo o primeiro minuto a 0,4 km/h, o 

segundo minuto a 0,5 km/h e os demais minutos a 0,6 km/h (10m/min) (Ferreira et 

al., 2010; Real et al., 2010). Com o intuito de minimizar o estresse dos animais, 

optamos por não realizar teste de esforço e considerar os valores de VO2 máximo já 

obtidos em outros projetos do nosso departamento (Felix e Michelini, 2007). Todos 

os treinamentos foram realizados no meio do ciclo ativo dos animais (entre 11am e 

1pm) enquanto os animais sedentários eram apenas manuseados, permanecendo 

em suas caixas ao lado da esteira. Durante o treinamento, os animais dos grupos 

experimentais que apresentaram dificuldade foram excluídos do protocolo.  

 

      

 
Figura 2-6. Esteira ergométrica adaptada para ratos (KT 3000 – IMBRAMED). 
 
 

2.4.3 PROTOCOLO DE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

Os animais (8 animais por grupo) foram profundamente anestesiados 

(ketamina, 20mg/100g de peso corporal; xilazina, 2mg/100, i.m.) e submetidos à 

perfusão transcardíaca, com 300 ml de solução salina tamponada (PBS, 0.1M), 

seguidos de 300 ml de solução fixadora constituída de paraformaldeído 2% 

dissolvido em tampão fosfato 0,1M (PB, pH 7,4). Após a perfusão, os encéfalos 

foram coletados e pós-fixados na solução fixadora durante 4 horas a 4oC. Após este 

período, o material foi transferido para uma solução contendo sacarose a 30% em 

PB para crioproteção a 4oC. Após 48 horas, os tecidos foram cortados (espessura de 
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30 µm) em um micrótomo deslizante de congelamento e os cortes foram coletados 

em placa de cultivo de 6 unidades e armazenados a 4oC.  

Após três lavagens (10 minutos cada) em PB os cortes foram incubados com 

a seguinte série de anticorpos primários: anticorpo policlonal de coelho dirigido 

contra a proteína SYN (1:1000) (Chemicon, Temecula, CA, EUA), anticorpo 

policlonal de coelho dirigido contra a proteína SYP (1:250) (DakoCytomation, 

Glostrup, Dinamarca), anticorpo monoclonal de camundongo dirigido contra NFs 

(PAN; reconhece os neurofilamentos de 68kDa, 160kDa e 200kDa) (1:2000) (Zymed 

Laboratories, San Francisco, CA, EUA), anticorpo policlonal de coelho dirigido contra 

a proteína BDNF (1:500) (Chemicon, Temecula, CA, EUA), anticorpo monoclonal de 

camundongo dirigido contra a proteína MAP2 (1:1000) (Chemicon, Temecula, CA, 

EUA), e anticorpo monoclonal de camundongo dirigido contra a proteína GFAP 

(1:1000) (Immunon, Pittsburg, PA, EUA). Os anticorpos secundários biotinilados 

utilizados foram anti-coelho feito em cabra para o anti-SYN e o anti-BDNF, anti-

coelho feito em burro para o anti-SYP, anti-camundongo feito em cabra para o anti-

NFs e anti-camundongo feito em burro para o anti-MAP2 e o anti-GFAP (Jackson 

Immuno Research Lab., West Grove, Pennsylvania, EUA). Os anticorpos primários 

foram diluídos em PB contendo 0,3% de Triton X-100 e 5% de soro normal de cabra 

(NGS) (para anti-SYN, anti-BDNF e anti-NFs) ou soro normal de burro (NDS) (para 

anti-SYP, anti-MAP2 e anti-GFAP). As incubações com os anticorpos primários 

foram conduzidas por 14-20 horas à temperatura ambiente (ca. 24oC). Após 

lavagens em PB (3 x 10min), os cortes foram incubados com os respectivos 

anticorpos secundários diluídos a 1:200 em PB contendo 0,3% de Triton X-100 por 2 

horas à temperatura ambiente. Os cortes foram então lavados em PB (3 x 10min) e 

incubados com o complexo avidina-biotina-peroxidase (ABC Elite Kit, Vector Labs) 

por 2 horas à temperatura ambiente. Em seguida, após lavagens PB (3 x 10min), foi 

feita a reação com 0,05% de 3-3’-diaminobenzidina e uma solução de peróxido de 

hidrogênio a 0,03% em PB. Após mais seis lavagens em PB (10 minutos cada), os 

cortes foram montados em lâminas gelatinizadas, intensificados por 0,05% de 

tetróxido de ósmio em água, desidratados à temperatura ambiente e cobertos com 

lamínulas utilizando Permount (Fisher). O material foi então analisado em 

microscópio óptico e imagens digitais foram coletadas e montadas com o programa 

Adobe Photoshop (Adobe Systems Inc., Mountain View, CA, EUA). Para confirmar a 
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especificidade dos anticorpos, alguns cortes foram incubados apenas com o 

respectivo anticorpo secundário, condição na qual não observamos marcação. 

2.4.4 PROTOCOLO DE WESTERN BLOTTING 

 Os animais (8 animais por grupo) foram decapitados e as áreas do encéfalo a 

serem avaliadas foram rapidamente coletadas, congeladas em nitrogênio líquido e 

armazenadas a -70oC até o uso. As amostras foram homogeneizadas a 4oC em 

tampão de extração (Tris pH 7,4 100mM, EDTA 10mM, PMSF 2mM e aprotinina 0,01 

mg/ml). Os homogenatos foram centrifugados por 20 minutos a 12.000 rpm em uma 

centrífuga refrigerada a 4oC. O sobrenadante foi separado do “pellet”, uma pequena 

amostra deste foi utilizada para determinação do conteúdo protéico, e o restante 

tratado com tampão Laemmli contendo DTT 100mM (Laemmli, 1970), fervido em 

banho-maria por 5 minutos e armazenada. O conteúdo protéico do material isolado 

dos animais foi dosado pelo método de Bradford (Amresco, U.S.A) (Bradford, 1976) 

utilizando um kit para ensaio de proteínas (Bio-Rad; Hercules, CA, EUA). 

Quantidades equivalentes a 50-100µg de proteína das amostras armazenadas em 

Laemmli foram submetidas à separação por eletroforese com corrente constante de 

25mA em géis de acrilamida de 6,5%,  8% e 12% contendo dodecil sulfato de sódio 

(SDS) (Bio-Rad, EUA)  utilizando uma cuba para mini-gel (Mini-Protean 3; Bio-Rad 

do Brasil, Rio de Janeiro, Brasil). Após a separação eletroforética, as proteínas 

foram eletro-transferidas para membranas de nitrocelulose (0,45µm de diâmetro) 

(Millipore) utilizando um sistema de transferência (Trans-Blot cell system; Bio-Rad) 

em tampão contendo SDS. Após a transferência, as membranas foram incubadas 

em solução de bloqueio contendo 5% de leite desnatado em salina tamponada 

contendo Tween 20 (TTBS: 0,01M de Tris-HCL, pH 7,4, 0,15M de NaCl, 0,05% de 

Tween 20) durante pelo menos 2 horas sob agitação leve.  Após este período as 

membranas foram lavadas 3 vezes de 10 minutos com TTBS e incubadas com os 

mesmos anticorpos primários utilizados para imuno-histoquímica a uma 

concentração de 1:1000 a 4oC, sob leve agitação, durante toda a noite. Em seguida, 

as membranas foram lavadas com TTBS e incubadas por 2 horas com anticorpos 

secundários marcado com peroxidase (Amersham; Little Chalfont, Buckinghamshire, 

UK) diluídos a 1:10.000 em solução contendo 1% de leite desnatado em TTBS. 

Foram utilizados anti-coelho IgG -HRP para SYN, SYP e BDNF e anti-camundongo 
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IgG -HRP para NFs, MAP2 e GFAP. Após lavar por 3 vezes de 10 minutos em 

TTBS, as membranas foram reveladas utilizando um kit quimioluminescente (ECL, 

Amersham Biosciences, NJ, EUA) A reação foi visualizada por meio de filmes 

radiográficos colocados em contato com as membranas e em seguida revelados e 

fixados. As membranas foram então incubadas com solução de stripping por 20 

minutos a temperatura ambiente e um anticorpo contra β-actina (Sigma, St. Louis, 

MO, EUA) foi utilizado para quantificar esta proteína como controle da concentração 

de proteína total aplicada nos géis. A intensidade das bandas marcadas foi 

analisada por densidade óptica utilizando o programa Scion Image 4.0.2 (Scion 

Corporation, Frederick, MD, EUA).  

2.4.5 PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DO RNA TOTAL, SÍNTESE DE CDNA E PCR EM TEMPO 

REAL 

O RNA das estruturas coletadas (8 animais por grupo) foram extraídos a partir 

de 100mg de tecido, homogeneizados com Polytron® (Brinkmann, Mississauga, 

CAN) em 1mL do Reagente TRIzol® (Invitrogen-Life Technologies, Carlsbad/CA, 

EUA) conforme recomendações do fabricante. Ao homogenenato foram adicionados 

0,2 mL de clorofórmio, seguido de agitação por 15 s e centrifugação a 12.000 x g por 

15 min, a 4ºC. O RNA total presente na fase aquosa foi precipitado com isopropanol 

gelado, centrifugado a 10.000 x g, por 10 min, a 4ºC e lavado com etanol a 70% 

(v/v). Em seguida, o RNA foi seco a temperatura ambiente e ressuspendido em 25 

µL água estéril tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) (Sigma, Saint Louis, MO, 

EUA), incubado por 10 min a 56ºC, e armazenado a –70ºC para posterior análise. 

O RNA total isolado foi quantificado (A260nm) e seu grau de pureza 

(A260/A280nm) foi avaliado por espectrofotometria no UV (Biophotometer, Eppendorf, 

Hamburg, ALE). A integridade do RNA das amostras foi avaliada por eletroforese em 

gel de agarose a 1,0%, contendo formaldeído a 2,2M e tampão MOPS (MOPS a 20 

mM) (pH 7,0), acetato de sódio a 8mM e EDTA a 1 mM (pH 8,0) preparado com 

água esterilizada preparada com DEPC (Sigma, Saint Louis, MO, EUA), por 60 min a 

100V (Sambrook, 2001). O gel foi corado com brometo de etídio a 0,5 mg/ mL e 

examinado sobre luz UV em transiluminador, utilizando-se como referência um 

marcador de RNA (Invitrogen-Life Technologies, Carlsbad/CA, EUA). 
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O equivalente a 4 µg de RNA total de cada amostra foi tratado com a enzima 

Deoxyribonuclease I (DNAse I, Amp Grade, Invitrogen-Life Technologies, 

Gathersburg, MD, EUA) para remoção de DNA genômico contaminante. Em 

seguida, foi realizada a síntese de cDNA utilizando-se 500 ng de oligo dT, tampão 

de enzima 1X (Tris-HCl a 25mM pH 8,3, KCl a 75mM e MgCl2 a 3 mM), DTT a 20 

mM, dNTP a 0,5 mM e 200 U da enzima a enzima SuperScriptTM III RT (Invitrogen-

Life Technologies, Gathersburg, MD, EUA). O cDNA obtido foi armazenado a –20ºC 

para futura realização do PCR em tempo real . 

A reação de PCR em tempo real incluiu o seguinte: 200 a 400 nM de primers, 

5 ng de amostras de cDNA e 1X SYBR® Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA). Utilizando sistema de detecção Rotor-Gene 3000 

Real-Time PCR (Corbett Research, Mortlake, NSW, Australia), os ciclos foram 

realizados nas seguintes condições: após ativação inicial a 50oC por 2 min e a 95oC 

por 10 min, 40 ciclos a 95oC por 15 segundos e 60oC por 1 min seguidos da analise 

da curva de derretimento foram completados aquecendo as amostras de 65oC até 

99oC (aumentos de 1oC a cada 5 min) para avaliação da especificidade do primer. 

Todas as medidas das amostras foram feitas em duplicata. Os primers utilizados 

como controle interno (housekeeping genes), hidroximetilbilano sintase (HMBS) e 

hipoxantina fosforibosil transferase 1 (HPRT1), foram descritos por Depreter et al. 

(2002) e os primers para os genes de interesse foram desenhados através do 

programa Primer Express v3.0 (Applied Biosystems). A eficiência dos primers 

utilizados variou de 98 a 118% (106±7%) e suas propriedades estão descritas na 

Tabela 1. 

A quantificação relativa dos genes de interesse foi conduzida utilizando o 

método do CT comparativo, como descrito em detalhes em Medhurst et al. (2000). O 

valor do ∆CT foi determinado subtraindo os valores do CT de cada amostra da 

média dos respectivos valores do CT dos housekeeping genes. O cálculo do ∆∆CT 

se deu pela subtração de cada ∆CT, da constante arbitrária determinada pelo 

cálculo da média dos valores de ∆CT do grupo sedentário. As mudanças na 

expressão gênica dos genes de interesse são equivalentes a 2-∆∆CT.    
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Tabela 1 – Descrição dos primers utilizados para estudar os genes de interesse e os housekeeping 

genes*.  

Gene Refseq Sequência dos Primers (5’ a 3’) 

Comprimento 

do Amplicon 

(bp) 

NF68 NM_031783.1 FW: AGA CAT CAG CGC CAT GCA 
RV:TTC GTG CTT CGC AGC TCA T 60 

NF160 NM_017029.1 FW: GGC TCC AGA CAT TGT ATT TTC CTT 
RV: GGC ACC CTG AGC TTG CAT 63 

NF200 NM_012607.2 FW: AGA GGA GTG GTT CCG AGT GAG A 
RV: GCG CAT AGC ATC CGT GTT C 70 

SYN 
NM_001110782.1  
and NM_019137.1 

FW: TTC AGC ATG GCA CGT AAT GG 
RV: CCA GCA TAC TGC AGC CCA AT 59 

SYP NM_012664.1 FW: CCC TTC AGG CTG CAC CAA 
RV: TTG GTA GTG CCC CCT TTG AC 62 

BDNF NM_007540.4 FW: CAC TTT TGA GCA CGT GAT CGA 
RV: CGT TGG GCC GAA CCT TCT 59 

MAP2 NM_013066.1 FW: AGA TCA GAA AGA CTG GTT CAT CGA 
RV: CAG CTA AAC CCC ATT CAT CCT T 65 

GFAP NM_017009.2 FW: CCT TGA CCT GCG ACC TTG AG 
RV: GCG CAT TTG CCT CTC CAA 62 

HMBS* NM_013168 FW: TCT AGA TGG CTC AGA TAG CAT GCA 
RV: TGG ACC ATC TTC TTG CTG AAC A 76 

HPRT1* X62085 FW: GCG AAA GTG GAA AAG CCA AGT 
RV: GCC ACA TCA ACA GGA CTC TTG TAG 76 

NF68: neurofilamento 68kDa; NF160: neurofilamento 160kDa; NF200: neurofilamento 200kDa; SYN: 
sinapsina I; SYP: sinaptofisina; BDNF: brain-derived neurotrophic factor; MAP2: proteína associada 
ao microtúbulo 2; GFAP: proteína glial fibrilar ácida; HMBS: hidroximetilbilano sintase; HPRT1: 
hipoxantina fosforibosil transferase 1. 
 

2.4.6 PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DE NEUROGÊNESE HIPOCAMPAL ADULTA 

Animais do grupo sedentário e 3 dias de corrida (6 animais por grupo) foram 

injetados intraperitonealmente após a última sessão de exercício com uma dose de 

50mg/kg de BrdU (5-bromo-2’-deoxyuridine) (Amersham Cell Proliferation Kit, Little 

Chalfont, Buckinghamshire, UK) dissolvido a 50mg/mL em água deionizada. O BrdU 

é análogo à timidina, que marca o DNA durante  fase S do ciclo celular (Azizi e 

Vendrame, 2007). Três horas após receberem a injeção os animais treinados e 
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controles foram anestesiados e submetidos à perfusão transcardíaca como descrito 

acima. Após três lavagens (10 minutos cada) em PBST (salina tamponada com 

0,1% Triton X-100), os cortes de 30 µm foram submetidos à metodologia de 

imunoperoxidase para detecção de BrdU. O material foi inicialmente 

tratado/denaturado com 2N HCl por 1 hora. Após 3 lavagens de 10 minutos cada em 

PBST, o material foi tratado com tetraborato de sódio (Na2B4O7) 0,1M a 4oC por 10 

minutos e lavado com PBST (3 x 10min) (Girardi et al., 2002). Os cortes foram então 

incubados com o anticorpo monoclonal anti-BrdU de camundongo diluído a 1:1000 

em PBST e soro normal de burro a 5%. As incubações com os anticorpos primários 

foram conduzidas por 14-20 horas à temperatura ambiente. Após três lavagens em 

PBST (3 x 10min), os cortes foram incubados com anticorpo secundário anti-

camundongo feito em burro (Jackson Immuno Research Lab., Pennsylvania, EUA) 

diluído a 1:200 em PBST por 2 horas.  

Para marcação de DCX, os cortes foram pre-incubados em soro normal de 

burro a 10% e incubados por 48 horas a tamperatura ambiente com o anticorpo 

policlonal anti-DCX de cabra diluído a 1:100 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa 

Cruz, CA, EUA) e soro normal de burro a 10%. Após três lavagens em PB (3 x 

10min), os cortes foram incubados por 2 horas com anticorpo secundário anti-cabra 

feito em burro (Jackson Immuno Research Lab., Pennsylvania, EUA) diluído a 1:200. 

O protocolo de imunoperoxidade seguiu como descrito acima. O material foi 

analisado em microscópio óptico e imagens digitais coletadas e montadas com o 

programa Adobe Photoshop (Adobe Systems Inc., Mountain View, CA, EUA). 

Células da SGZ positivas para BrdU e do DG positivas para DCX foram contadas em 

áreas de 54.000µm2  a partir de 5-7 cortes (3 a 4 mm posterior ao bregma) (Paxinos 

e Watson, 2005) de cada animal com o programa Image J (NIH/EUA). 

Para identificar a colocalização destes dois marcadores, os cortes foram pré-

incubados com soro normal de burro a 10% por 1 hora, incubados com anticorpo 

monoclonal anti-BrdU de camundongo conjugado com Alexa Fluor 488 (Caltag 

Laboratories, Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA) por 14-20 horas a 

temperatura ambiente e com o anticorpo policlonal anti-DCX de cabra diluído a 

1:100 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA, EUA) e soro normal de burro 

a 10% por 48 horas a temperatura ambiente. Após três lavagens em PB (3 x 10min), 

os cortes foram incubados por 2 horas com anticorpo secundário anti-cabra feito em 

burro conjugado com TRITC (Jackson Immuno Research Lab., Pennsylvania, EUA) 
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diluído a 1:50. Imagens digitais foram obtidas utilizando uma objetiva de imersão em 

óleo (40X) em um microscópio confocal invertido (Zeiss Axiovert LSM510 – Carl 

Zeiss, Alemanha) e as séries Z-stack conduzidas em um total de 20µm (1µm de 

intervalo). 

2.4.7 DOSAGEM DE CORTISOSTERONA 

Para a dosagem de corticosterona plasmática, os animais (n=8 por grupo) 

foram decapitados e o sangue coletado em vacutainers contendo heparina sódica. 

As amostras foram centrifugadas a 1.000 x g por 15 min a 4oC para separação do 

plasma. As amostras de plasma foram armazenadas a -70oC até o momento da 

dosagem hormonal com kit ELISA (500651 Corticosterone EIA kit - Cayman 

Chemical Co., Ann Arbor, MI, EUA). Todas as amostras foram processadas em 

duplicata e diluídas a 1:10. Os métodos utilizados aqui foram descritos por Pradelles 

et al. (1985). 

2.4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram expressos como média ±SEM. A análise estatística foi 

realizada utilizando ANOVA de uma via associada ao pós-teste de Tukey para os 

dados de proteínas, RNAm e contagem de células BrdU- e DCX-positivas, e ANOVA 

de uma via  associada ao pós-teste de Bonferroni para a dosagem de corticosterona 

plasmática. Foram considerados estatisticamente significantes valores de p<0,05. 

 

2.5 RESULTADOS 

2.5.1 DOSAGEM DE CORTICOSTERONA 

Os resultados das medidas dos níveis plasmáticos de corticosterona 

revelaram aumentos em EX3 (ca. 73%, 3742±431 pg/ml, p<0,05) e EX7 (ca. 174%, 

5901±721 pg/ml, p<0,01), enquanto que os níveis em EX15 encontravam-se 

semelhantes aos do grupo sedentário (2151±276 pg/ml).  
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2.5.2 HIPOCAMPO 

Nossos dados de imuno-histoquímica no hipocampo revelaram um padrão de 

marcação puntiforme-granular para os anticorpos anti-SYN e anti-SYP.  O anticorpo 

contra SYN marcou intensamente o hilo do DG, enquanto que o anticorpo contra 

SYP gerou um padrão de marcação menos denso com apenas alguns corpos 

celulares marcados no hilo. Para o anti-NFs, observamos um padrão de marcação 

ao longo dos axônios principalmente na camada polimórfica e alguma marcação na 

camada molecular, enquanto que o anti-MAP2 marcou a neurópila em todas as 

regiões do DG. O anticorpo contra GFAP também produziu um padrão de marcação 

bastante difuso, marcando processos astrocitários ao longo de todo o DG. Por outro 

lado, o anticorpo contra BDNF marcou basicamente corpos celulares nas camadas 

polimórfica e granular. Foi possível observar, através de uma análise subjetiva, 

aumentos da imunorreatividade para NFs e MAP2 em EX3, para SYN em EX7 e 

para GFAP em EX15. As imunorreatividades para SYP e BDNF, no entanto, não 

revelaram alterações notáveis após o exercício. Na Figura 2-7 encontram-se 

imagens digitais representativas do grupo sedentário e do grupo experimental que 

revelou maior alteração da imunorreatividade para cada anticorpo. 

Os dados do Western blotting no hipocampo revelaram aumentos nos níveis 

protéicos de NF68 e MAP2 em EX3 (p<0,05), de SYN em EX7 (p<0,05) e de GFAP 

em EX15 (p<0,01) (Fig.2-8). As análises de PCR em tempo real, contudo, revelaram 

apenas um aumento na expressão do RNAm para MAP2 em EX7 (p<0,05) (Fig.2-9). 

Não foi possível observar alterações significativas para os transcritos dos demais 

genes utilizados. Os resultados das análises dos níveis protéicos e da expressão 

dos RNAm encontram-se resumidos na Tabela 2. 



 
 

 

 

 
 

Figura 2-7. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato ilustrando o padrão de marcação para SYN, SYP, BDNF, NFs, MAP2 e GFAP no 
hipocampo. É possível observar aumentos da imunorreatividade para SYN, NFs, MAP2 e GFAP (setas). 
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Figura 2-8. Efeitos do exercício sobre as proteínas SYN (A), NF68 (B), GFAP (C) e MAP2 (D) no 
hipocampo. Os gráficos representam a média da razão entre a densidade óptica das 
bandas das proteínas de interesse e da β-actina. Os dados estão normalizados pelos 
respectivos grupos sedentários e as bandas ilustradas são exemplos típicos de cada 
immunoblot. S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 
dias de exercício; SYN: sinapsina I; NF68: neurofilamento 68kDa; MAP2: proteína 
associada ao microtúbulo 2; GFAP: proteína glial fibrilar ácida (* p<0,05; ** p<0,01 vs. 
grupo sedentário). 

 

 
 

 

Figura 2-9. Efeitos do exercício sobre a expressão do RNAm para MAP2 no hipocampo. 
Expressão relativa do RNAm para MAP2 em cada condição é relativa ao grupo 
sedentário (normalizado). S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de 
exercício; EX15: 15 dias de exercício; MAP2: proteína associada ao microtúbulo 2 
(* p<0,05 vs. grupo sedentário). 
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Tabela 2 – Níveis protéicos e de RNAm dos elementos sinápticos e estruturais no hipocampo após 
diferentes tempos de exercício moderado. 

PROTEÍNA 

WESTERN BLOTTING PCR em tempo real 

S EX3 EX7 EX15 S EX3 EX7 EX15 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

SYN  1 (±0,06) 
0,89 

(±0,12) 
1,41 

(±0,07) * 
0,92 

(±0,14) 1 (±0,79) 
2,27 

(±0,83) 
2,49 

(±0,52) 
1,52 

(±0,47) 

SYP 1 (±0,10) 1,18 
(±0,11) 

1,10 
(±0,16) 

0,96 
(±0,16) 1 (±1,88) 5,62 

(±2,68) 
4,59 

(±1,14) 
2,76 

(±1,15) 

BDNF 1 (±0,03) 0,94 
(±0,08) 

1,06 
(±0,11) 

0,77 
(±0,07) 

1 (±0,07) 1,1  
(±0,11) 

1,16 
(±0,10) 

1,12 
(±0,10) 

NF68 1 (±0,15) 1,92 
(±0,23) * 

0,72 
(±0,18) 

1,37 
(±0,31) 1 (±0,20) 1  

(±0,24) 
1,29 

(±0,11) 
0,98 

(±0,12) 

NF160 1 (±0,07) 1,05 
(±0,09) 

0,96 
(±0,08) 

0,80 
(±0,14) 

1 (±0,09) 1,13 
(±0,08) 

1,11 
(±0,09) 

1,14 
(±0,09) 

NF200 nd nd nd nd 1 (±0,16) 
0,93 

(±0,15) 
1  

(±0,09) 
0,88 

(±0,13) 

MAP2 1 (±0,04) 1,54 
(±0,20) * 

1,43 
(±0,14) 

1,04 
(±0,08) 1 (±0,33) 1,41 

(±0,38) 
4,04 

(±1,19) * 
1,18 

(±0,21) 

GFAP 1 (±0,03) 1,27 
(±0,21) 

0,66 
(±0,13) 

2,49 
(±0,55) ** 1 (±1,02) 2,68 

(±1,05) 
3,44 

(±0,58) 
2,77 

(±1,01) 

S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 dias de exercício; SYN: 
sinapsina I; SYP: sinaptofisina; BDNF: brain-derived neurotrophic factor; NF68: neurofilamento 
68kDa; NF160: neurofilamento 160kDa; NF200: neurofilamento 200kDa; MAP2: proteína associada 
ao microtúbulo 2; GFAP: proteína glial fibrilar ácida; nd: não detectado (* p<0,05; ** p<0,01; *** 
p<0,001 vs. grupo sedentário).  
 

2.5.2.1 Neurogênese no hipocampo adulto 

Na análise dos níveis de proliferação celular na SGZ pela marcação por BrdU, 

observamos que o número de células marcadas aumentou significativamente em 

EX3 (p<0,01), atingiu pico em EX7 (p<0,001) e manteve-se aumento em EX15 

(p<0,05), porém com números menores que os tempos de corrida anteriores, como 

ilustrado na Figura 2-10 A e B. Já a análise do marcador de neurogênese, DCX, 

revelou um aumento progressivo do número de células marcadas (p<0,001), 

sugerendo um aumento da proporção de fenótipo neuronal nestes grupos (Fig 2-10 

C e D). Foi observada também a colocalização de uma parte das células marcadas 

para estes anticorpos como evidenciado pelas setas na Figura 2-10 E. 
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Figura 2-10. Efeitos do exercício sobre a proliferação celular e neurogënese no hipocampo. (A) 
Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato marcados  para (A) BrdU e (C) 
DCX no giro denteado do hipocampo. (B) Número de células positivas para BrdU por 
mm2 na zona subgranular. (D) Número de células positivas para DCX por mm2 no giro 
denteado. (E) Z-Stack de 20 µm de cortes coronais de encéfalo de rato ilustrando a 
colocalização entre as marcações para BrdU e DCX na imagem projetada (setas). 
BrdU: 5-bromo-2-deoxyuridine; DCX: doublecortin; S: sedentário; EX3: 3 dias de 
exercício (*** p<0,001 vs. grupo sedentário). 
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2.5.3 REGIÕES MOTORAS 

Para o estudo das regiões motoras, focamos nos efeitos do exercício sobre as 

proteínas de vesícula SYN e SYP e sobre os NFs. Nossos resultados das análises 

de imuno-histoquímica para SYN e SYP mostraram um padrão de marcação 

citoplasmático assim como um padrão puntiforme-granular em regiões de maior 

densidade sináptica e a marcação para NFs foi mais visível ao longo de processos, 

como se pode observar na Figura 2-11. Uma vez que a técnica de imuno-

histoquímica é considerada como semi-quantitativa, optamos por realizar uma 

análise subjetiva dos efeitos do exercício moderado sobre a imunorreatividade 

produzida pelos anticorpos aqui utilizados. Contudo, foi possível observar diferenças 

da imunorreatividade em diversas situações, como se pode observar nas imagens 

representativas das figuras que seguem. Apenas os dados do Western blotting e do 

PCR em tempo real foram, portanto, utilizados para avaliar quantitativamente os 

resultados dos diferentes grupos nas diferentes regiões do encéfalo que serão 

descritas a seguir. Estes resultados encontram-se resumidos na Tabela 3 onde os 

resultados descritos para o Western blotting são densidades ópticas relativas 

(proteína de interesse/β-actina) e os valores para o PCR em tempo real 

correspondem a expressão relativa de RNAm (genes de interesse/housekeeping 

genes). Todos os valores e significâncias apresentados são referentes ao grupo 

sedentário. 

 

 



61 
 

 

 
 

Figura 2-11. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato ilustrando o padrão de 
marcação descrito no texto (setas) para sinapsina, sinaptofisina e neurofilamentos na 
folha cerebelar, substância negra, estriado rostral, córtex motor primário e formação 
reticular do tronco encefálico. 
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2.5.3.1 Cerebelo 

 No cerebelo, todos os anticorpos utilizados produziram um padrão 

citoplasmático de marcação das células de Purkinje. Enquanto observamos padrões 

aglomerados de marcação na camada de células granulares para anti-SYN e anti-

SYP, para o anti-NFs observamos marcação ao longo de processos axonais e 

dendríticos tanto na camada granular quanto molecular (Fig.2-11). Esta análise 

qualitativa do cerebelo foi realizada apenas no plano entre 10 e 12 mm posterior ao 

bregma (Paxinos e Watson, 2005) onde foi possível observar discreto aumento da 

imunorreatividade para SYN (Fig.2-12) e NFs (Fig.2-13).  

 A análise por Western blotting do cerebelo revelou aumentos estatisticamente 

significativos em EX7 e EX15 dos níveis de SYN (p<0,05) (Fig.2-12) e em EX3 dos 

níveis de NF68 (p<0,05) (Fig.2-13), como descrito na Tabela 3. Não foi observada 

mudança na expressão dos RNAm avaliados no cerebelo. 

 

 

 

 

 

Figura 2-12. Efeitos do exercício sobre a proteína sinapsina I no cerebelo. (A) O gráfico representa 
a média da razão entre a densidade óptica das bandas das proteínas de interesse e 
da β-actina. Os dados estão normalizados pelo grupo sedentário e as bandas 
ilustradas são exemplos típicos de cada immunoblot. (B) Imagens digitais de cortes 
coronais de encéfalo de rato ilustrando discreto aumento da imunorreatividade para 
SYN. S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 dias 
de exercício (* p<0.05 vs. grupo sedentário). 
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Figura 2-13. Efeitos do exercício sobre a proteína neurofilamento 68kDa no cerebelo. (A) O gráfico 
representa a média da razão entre a densidade óptica das bandas das proteínas de 
interesse e da β-actina. Os dados estão normalizados pelo grupo sedentário e as 
bandas ilustradas são exemplos típicos de cada immunoblot. (B) Imagens digitais de 
cortes coronais de encéfalo de rato ilustrando discreto aumento da imunorreatividade 
para NFs. S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 
dias de exercício (* p<0.05 vs. grupo sedentário). 

 

 
 
 

2.5.3.2 Substância Negra 

Foi observada na substância negra uma exceção para o padrão de marcação 

para anti-SYN, que apresentou uma marcação muito fraca e difícil de identificar 

(Fig.2-11). Já para a SYP prevaleceu um padrão de marcação citoplasmático, 

enquanto que padrão para os NFs formou uma densa malha de processos (Fig.2-

11). Este padrão de marcação foi observado de forma geral em ambas as principais 

subdivisões da substância negra (pars compacta e pars reticulata) e foi possível 

observar aumento da imunorreatividade para NFs (Fig.2-14). 

Foi observado aumento do RNAm para SYN em EX3 (p<0,05) e em EX7 

(p<0,01), enquanto que o RNAm para SYP estava aumentado apenas em EX3 

(p<0,001). Os níveis destas proteínas, contudo, permaneceram inalterados. Já as 

proteínas NF68 e NF160 sofreram aumento em EX3 (p<0,01) (Fig.2-14), enquanto 

que apenas o RNAm para NF68 aumentou neste mesmo período (p<0,05) (Tabela 

3). 
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Figura 2-14. Efeitos do exercício sobre a proteínas neurofilamento 68kDa e 160kDa na substância 

negra. (A) Os gráficos representam a média da razão entre a densidade óptica das 
bandas das proteínas de interesse e da β-actina. Os dados estão normalizados pelos 
respectivos grupos sedentários e as bandas ilustradas são exemplos típicos de cada 
immunoblot. (B) Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato ilustrando 
aumento da imunorreatividade para NFs. S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 
7 dias de exercício; EX15: 15 dias de exercício (** p<0.01 vs. grupo sedentário). 

 

 

 

2.5.3.3 Estriado 

No estriado rostral (entre 1 e 2 mm rostral ao bregma), o padrão de marcação 

observado para SYN e SYP foi bastante difuso e apenas anti-SYN marcou corpos 

celulares. Nesta região o padrão de marcação observado para NFs foi pontilhado 

coincidindo com as regiões de passagem de feixes (Fig.2-11). Foi possível observar 

aumento da imunorreatividade para SYN (Fig.2-15), SYP (Fig.2-16) e NFs (Fig.2-17) 

nestas regiões. 
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Pode-se observar aumentos significativos da expressão do RNAm para SYN 

em EX3 (p<0,05), enquanto que os níveis protéicos encontravam-se aumentados em 

EX3 e EX7 (p<0,05) (Fig.2-15). Já para a SYP, os níveis protéicos aumentaram em 

EX7 (p<0,05), mas o RNAm diminuiu sua expressão em EX15 (p<0,05) (Tabela 3) 

(Fig.2-16).  

Para os NFs, observamos um aumento dos níveis protéicos de NF68 em EX3 

(p<0,01) (Fig.2-17) seguido da redução da expressão do RNAm para NF200 em 

EX15 (p<0,05) e para NF68 em EX7 (p<0,05) e EX15 (p<0,01) (Tabela 3). 

 

 

Figura 2-15. Efeitos do exercício sobre a proteína sinapsina I no estriado. (A) O gráfico representa 
a média da razão entre a densidade óptica das bandas das proteínas de interesse e 
da β-actina. Os dados estão normalizados pelo grupo sedentário e as bandas 
ilustradas são exemplos típicos de cada immunoblot. (B) Imagens digitais de cortes 
coronais de encéfalo de rato ilustrando discreto aumento da imunorreatividade para 
SYN. S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 dias 
de exercício (* p<0.05 vs. grupo sedentário). 

 

 

 

Figura 2-16. Efeitos do exercício sobre a proteína sinaptofisina no estriado. (A) O gráfico 
representa a média da razão entre a densidade óptica das bandas das proteínas de 
interesse e da β-actina. Os dados estão normalizados pelo grupo sedentário e as 
bandas ilustradas são exemplos típicos de cada immunoblot. (B) Imagens digitais de 
cortes coronais de encéfalo de rato ilustrando aumento da imunorreatividade para 
SYP. S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 dias 
de exercício (* p<0.05 vs. grupo sedentário). 
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Figura 2-17. Efeitos do exercício sobre a proteína neurofilamento 68kDa no estriado. (A) O gráfico 
representa a média da razão entre a densidade óptica das bandas das proteínas de 
interesse e da β-actina. Os dados estão normalizados pelo grupo sedentário e as 
bandas ilustradas são exemplos típicos de cada immunoblot. (B) Imagens digitais de 
cortes coronais de encéfalo de rato ilustrando discreto aumento da imunorreatividade 
para NFs. S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 
dias de exercício (** p<0.01 vs. grupo sedentário). 

 

 
 
 

2.5.3.4 Córtex Motor 

No córtex motor, a marcação para SYN e SYP também se apresentou de 

forma difusa com uma marcação citoplasmática densa, enquanto o padrão de 

marcação para os NFs foi similar ao padrão encontrado no cerebelo, marcando 

processos e corpos celulares (Fig.2-11). Esta análise foi centrada em uma região 

intermediária do córtex motor primário, entre 1 e 2 mm rostral ao bregma, onde foi 

possível observar aumento da imunorreatividade para NFs em EX15 (Fig.2-18). 

Apenas os níveis protéicos dos NFs sofreram alteração neste protocolo. 

Houve uma redução dos níveis de NF160 e NF68 em EX3 (p<0,05) seguido de um 

aumento dos níveis de NF68 em EX15 (p<0,05) (Fig.2-18) (Tabela 3). 
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Figura 2-18. Efeitos do exercício sobre a proteínas neurofilamento 68kDa e 160kDa no córtex 
motor. (A) Os gráficos representam a média da razão entre a densidade óptica das 
bandas das proteínas de interesse e da β-actina. Os dados estão normalizados pelos 
respectivos grupos sedentários e as bandas ilustradas são exemplos típicos de cada 
immunoblot. (B) Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato ilustrando 
aumento da imunorreatividade para NFs. S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 
7 dias de exercício; EX15: 15 dias de exercício (* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 vs. 
grupo sedentário). 

 

2.5.3.5 Tronco Encefálico 

O padrão de marcação observado para SYN e SYP na formação reticular do 

tronco encefálico (mais especificamente, o núcleo gigantocelular e regiões 

adjacentes entre 10 e 12 posterior ao bregma) foi similar ao que foi observado no 

córtex motor, enquanto que a marcação para NFs foi observada em neurópila e 
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pericária (Fig. 2-11). Nesta região também foi possível observar aumento da 

imunorreatividade para NFs em EX15 (Fig.2-19). 

Apesar de não terem sido observadas mudanças nos níveis de SYN e SYP 

nem nos seus RNAm, foi observado aumento dos níveis dos três NFs em EX15 

(p<0,05) (Fig.2-19), aumento da expressão do RNAm para NF160 em todos os 

tempos de exercício (p<0,05 em EX3, p<0,001 em EX7 e p<0,01 em EX15) e do 

RNAm para NF68 em EX7 (p<0,05) (Tabela 3). 

 

 

 

Figura 2-19. Efeitos do exercício sobre as proteínas neurofilamento 200kDa, 160kDa e 68kDa na 
formação reticular do tronco encefálico. (A) Os gráficos representam a média da razão 
entre a densidade óptica das bandas das proteínas de interesse e da β-actina. Os 
dados estão normalizados pelos respectivos grupos sedentários e as bandas 
ilustradas são exemplos típicos de cada immunoblot. (B) Imagens digitais de cortes 
coronais de encéfalo de rato ilustrando aumento da imunorreatividade para NFs. S: 
sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 dias de 
exercício (* p<0,05 vs. grupo sedentário). 
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Tabela 3 – Níveis protéicos e de RNAm dos elementos sinápticos e estruturais nas regiões 

motoras após diferentes tempos de exercício moderado. 
R

E
G

IÃ
O

 

PROTEÍNA 

WESTERN BLOTTING PCR em tempo real 

S EX3 EX7 EX15 S EX3 EX7 EX15 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

MÉDIA 
(±SEM) 

C
E

R
E

B
E

L
O

 

SYN  
1  

(±0,05) 
1,25 

(±0,11) 
1,30 

(±0,06) * 
1,34 

(±0,10) * 
1  

(±0,21) 
2,44 

(±0,55) 
1,70 

(±0,46) 
2,24 

(±0,54) 

SYP 
1  

(±0,15) 
1,29 

(±0,30) 
1,15 

(±0,13) 
1,17 

(±0,17) 
1  

(±0,61) 
11,38 

(±9,96) 
3,47 

(±1,60) 
12,30 

(±7,03) 

NF68 
1  

(±0,21) 
1,92 

(±0,21) * 
1,26 

(±0,28) 
1,12 

(±0,25) 
1  

(±0,07) 
1,47 

(±0,27) 
1,16 

(±0,08) 
1,22 

(±0,07) 

NF160 
1  

(±0,18) 
1,68 

(±0,34) 
1,31 

(±0,32) 
1,01 

(±0,12) 
1  

(±0,12) 
0,97 

(±0,06) 
0,98 

(±0,06) 
1,18 

(±0,13) 

NF200 nd nd nd nd 1  
(±0,09) 

1,13 
(±0,10) 

1,00 
(±0,18) 

0,95 
(±0,12) 

S
U

B
S

T
Â

N
C

IA
 N

E
G

R
A

 SYN  
1  

(±0,19) 
1,18 

(±0,27) 
1,49 

(±0,43) 
0,95 

(±0,15) 
1  

(±0,62) 
2,92 

(±0,36) * 
3,18 

(±0,42) ** 
2,21 

(±0,30) 

SYP 
1  

(±0,12) 
1,06 

(±0,17) 
1,66 

(±0,35) 
1,10 

(±0,13) 
1  

(±0,44) 
4,26 

(±1,07)*** 
0,51 

(±0,05) 
0,68 

(±0,16) 

NF68 
1  

(±0,23) 
2,80 

(±0,68) ** 
0,95 

(±0,15) 
1,47 

(±0,26) 
1  

(±0,10) 
2,32 

(±0,36) * 
1,71 

(±0,24) 
1,39 

(±0,33) 

NF160 
1  

(±0,19) 
2,82 

(±0,59) ** 
1,31 

(±0,20) 
1,40 

(±0,27) 
1  

(±0,17) 
1,48 

(±0,19) 
1,12 

(±0,10) 
1,13 

(±0,18) 

NF200 nd nd nd nd 
1  

(±0,16) 
1,69 

(±0,24) 
1,52 

(±0,24) 
1,77 

(±0,11) 

E
S

T
R

IA
D

O
 

SYN  
1  

(±0,04) 
1,37 

(±0,14) * 
1,37 

(±0,09) * 
0,92 

(±0,10) 
1  

(±0,14) 
1,49 

(±0,13) * 
1,31 

(±0,09) 
0,82 

(±0,12) 

SYP 
1  

(±0,04) 
0,97 

(±0,13) 
1,31 

(±0,09) * 
1,30 

(±0,08) 
1  

(±0,17) 
1,26 

(±0,11) 
1,24 

(±0,16) 
0,44 

(±0,11) * 

NF68 
1  

(±0,12) 
2,53 

(±0,51) ** 
1,19 

(±0,16) 
1,03 

(±0,13) 
1  

(±0,15) 
0,82 

(±0,07) 
0,62 

(±0,07) * 
0,44 

(±0,06) ** 

NF160 nd nd nd nd 1  
(±0,08) 

1,07 
(±0,12) 

1,08 
(±0,12) 

1,11 
(±0,09) 

NF200 nd nd nd nd 1  
(±0,15) 

1,15 
(±0,10) 

0,96 
(±0,05) 

0,50 
(±0,07) * 

C
Ó

R
T

E
X

 M
O

T
O

R
 

SYN  
1  

(±0,19) 
1,02 

(±0,10) 
1,03 

(±0,09) 
0,94 

(±0,18) 
1  

(±0,05) 
0,60 

(±0,13) 
0,93 

(±0,14) 
0,99 

(±0,16) 

SYP 
1  

(±0,13) 
0,97 

(±0,16) 
0,95 

(±0,05) 
1,07 

(±0,23) 
1  

(±0,07) 
0,97 

(±0,21) 
0,75 

(±0,11) 
0,86 

(±0,11) 

NF68 
1  

(±0,11) 
0,37 

(±0,10) * 
0,64 

(±0,08) 
1,57 

(±0,25) * 
1  

(±0,12) 
1,02 

(±0,23) 
1,16 

(±0,14) 
1,48 

(±0,17) 

NF160 
1  

(±0,13) 
0,47 

(±0,10) * 
0,69 

(±0,15) 
0,97 

(±0,13) 
1  

(±0,11) 
1,10 

(±0,15) 
1,28 

(±0,14) 
1,55 

(±0,22) 

NF200 nd nd nd nd 
1  

(±0,04) 
0,79 

(±0,13) 
0,92 

(±0,13) 
1,15 

(±0,12) 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

R
E

T
IC

U
L

A
R

  

SYN  
1  

(±0,15) 
1,06 

(±0,09) 
1,20 

(±0,06) 
1,02 

(±0,10) 
1  

(±0,10) 
1,34 

(±0,34) 
1,58 

(±0,25) 
1,38 

(±0,32) 

SYP 
1  

(±0,10) 
1,07 

(±0,05) 
1,02 

(±0,06) 
0,99 

(±0,08) 
1  

(±0,14) 
1,63 

(±0,66) 
1,04 

(±0,23) 
1,63 

(±0,44) 

NF68 
1  

(±0,07) 
0,83 

(±0,12) 
1,02 

(±0,17) 
1,76 

(±0,23) * 
1  

(±0,07) 
1,18 

(±0,09) 
1,38 

(±0,06) * 
1,07 

(±0,10) 

NF160 
1  

(±0,12) 
0,76 

(±0,13) 
1,45 

(±0,45) 
2,86 

(±0,62) * 
1  

(±0,07) 
1,41 

(±0,06) * 
1,56 

(±0,04)*** 
1,39 

(±0,09) ** 

NF200 
1  

(±0,09) 
0,95 

(±0,15) 
1,15 

(±0,26) 
2,31 

(±0,48) * 
1  

(±0,07) 
1,15 

(±0,11) 
1,17 

(±0,16) 
1,01 

(±0,08) 

S: sedentário; EX3: 3 dias de exercício; EX7: 7 dias de exercício; EX15: 15 dias de exercício; 
SYN: sinapsina I; SYP: sinaptofisina; NF68: neurofilamento 68kDa; NF160: neurofilamento 
160kDa; NF200: neurofilamento 200kDa; nd: não detectado (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
vs. grupo sedentário). 
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2.6 DISCUSSÃO 

2.6.1 PROTOCOLO DE EXERCÍCIO E CORTICOSTERONA PLASMÁTICA 

 A utilização de protocolos de exercícios tem sido intensamente explorada em 

pesquisas do sistema nervoso central com inúmeros objetivos, sendo os principais a 

detecção de alterações em áreas ligadas ao controle cardiovascular (Higa-Taniguchi 

et al., 2007; Jackson et al., 2005) e de alterações em áreas relacionadas à memória, 

aprendizado e cognição de forma geral (Ding et al., 2006a; Ishide et al., 2005; 

Kushner et al., 2005).  O enfoque em áreas relacionadas ao controle motor, contudo, 

é mais limitado.  

A grande maioria dos estudos que avaliam alterações decorrentes do 

exercício em regiões cognitivas, como o hipocampo, utiliza protocolos de exercício 

voluntário, ou seja, é disponibilizada para o animal uma roda, onde o animal escolhe 

quando se exercitar, em que velocidade e por quanto tempo (Arida et al., 2004b; 

Vaynman et al., 2006; van Praag et al., 2005). No nosso protocolo, o exercício é 

caracterizado como forçado, uma vez que o animal é colocado sobre uma esteira e 

esta é ligada na velocidade programada, independente da vontade do animal (Arida 

et al., 2004b). O exercício em esteira tem a vantagem de se assemelhar ao que é 

praticado por muitos indivíduos (Winter et al., 2007) e por ser um componente chave 

em muitos programas de reabilitação neurológica (Holschneider et al., 2007). Foi 

demostrado que o exercício voluntário e o exercício forçado podem ativar vias de 

sinalização distintas (Chen et al., 2007), o que pode explicar diferenças entre alguns 

relatos da literatura e nossos achados. Preocupamos-nos em minimizar fatores 

estressantes, excluindo a fase de teste de esforço do protocolo, iniciando os 

procedimentos por uma fase de adaptação à esteira, onde o animal tem os primeiros 

contatos com o equipamento, e utilizando uma velocidade de treinamento moderada 

(0,6 km/h) (Ferreira et al., 2010; Real et al., 2010), uma vez que foram observados 

altos níveis de cortisol em ratos submetidos a treinamento monitorado e com 

velocidades mais altas (Ploughman et al., 2005). Um protocolo de corrida 

estressante (1h a 25m/min) e familiarização insuficiente dos ratos à esteira e ao 

ambiente onde serão realizados os exercícios podem resultar em ratos altamente 

estressados como indicado pelo aumento da resposta da amígdala (Timofeeva et al., 
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2003; Vissing et al., 1996). Protocolos de exercício de alto volume e alta intensidade 

que podem elevar os níveis de corticosterona podem ir contra os efeitos benéficos 

do BDNF, inibindo a neurogênese (Cosi et al., 1993; Gould et al., 1992); contudo, 

níveis basais de glicocorticóides parecem ser necessários para a manutenção da 

neurogênese no encéfalo (Sloviter et al., 1993). Nós medimos os níveis plasmáticos 

de corticosterona de nossos animais e observamos níveis aumentados em EX3 e 

EX7. As alterações plásticas encontrados para estes dois grupos devem portanto ser 

analisadas com cuidado. No entanto, aumentos dos níveis plasmáticos de 

corticosterona são frequentemente relatados e considerados como representativos 

de estresse fisiológico (Huang et al., 2006). 

Nossa escolha por protocolos de exercício mais curtos se deu pelas fortes 

evidências que, para alguns processos que ocorrem no sistema nervoso, exercícios 

de curta duração apresentam mais benefícios que os de longa duração. Foi 

observado que ratos que correram por períodos mais curtos, cerca de 9 dias, e 

apresentaram aumento da neurogênese hipocampal, apresentaram também um 

aumento da fosforilação de CREB na zona subgranular do hipocampo. Esta 

fosforilação parece regular a neurogênese hipocampal (Nakagawa et al., 2002). Por 

outro lado, glicocorticoides reduzem os níveis de CREB fosforilada (Yu et al., 2004), 

levando-nos a crer que alguns protocolos de exercício mais prolongados, e 

considerados mais estressantes, potencialmente reduzem os níveis de 

neurogênese. Soya et al. (2007) observaram que exercícios de intensidades baixas 

já foram capazes de induzir ativação neuronal (avaliada por c-fos), sendo que 

apenas esta intensidade induziu o aumento da expressão de BDNF no hipocampo 

sem produzir aumentos de ACTH e adrenalina, que ocorrem no exercício intenso 

(Soya et al., 2007b). A maioria dos modelos experimentais de exercício em animais 

utiliza programas diários, porém humanos raramente se exercitam com esta 

frequência, geralmente realizando apenas níveis modestos de atividade física 

(Folsom et al., 2000).  

Por estas e outras evidências, optamos por avaliar um protocolo de exercício 

forçado, de curta duração, para avaliar o efeito do exercício de intensidade abaixo 

do limiar de lactato ao longo do tempo. Optamos por utilizar um biotério com ciclo 

claro/escuro invertido já que roedores são animais noturnos e normalmente exibem 

atividade física intensa durante o ciclo escuro. Foi observado que animais permitidos 

a correr durante outros períodos circadianos, que não o seu período ativo, não 
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apresentaram aumento da neurogênese decorrente do exercício (Holmes et al., 

2004). Em outro estudo foi observado que ratos submetidos a protocolos de 

exercício durante o ciclo claro desenvolveram dessincronismo interno, semelhante a 

trabalhadores noturnos (Salgado-Delgado et al., 2008).  

2.6.2 EFEITOS DO EXERCÍCIO NO HIPOCAMPO DE RATOS 

O protocolo de exercício moderado de curta duração utilizado induziu 

aumentos dos níveis protéicos de SYN, NF68, MAP2 e GFAP no hipocampo de 

ratos. O único efeito transcricional detectado foi um aumento do RNAm que codifica 

MAP2. As demais proteínas e RNAm estudados permaneceram inalterados nesta 

região, enquanto que o número de células BrdU-positivas e DCX-positivas 

aumentou. 

Correlações entre o BDNF e proteínas do terminal nervoso sugerem que este 

fator neurotrófico aumenta a sinaptogênese (Ying et al., 2008). O BDNF modula a 

plasticidade sináptica no encéfalo adulto (Lo, 1995) e tem a capacidade de modificar 

a função sináptica no hipocampo, modulando a eficácia da liberação de 

neurotransmissores (Kang e Schuman, 1995). O BDNF também está relacionado 

com a indução de LTP (Kramar et al., 2004; van Praag et al., 1999a) e com 

alterações morfológicas de células e dendritos (Eadie et al., 2005; Griesbach et al., 

2004; Lou et al., 2008). Apesar dos inúmeros relatos de aumento deste fator 

neurotrófico em resposta a variados protocolos de exercício (Vaynman et al., 2003, 

2004a, b, 2006; Griesbach et al., 2004b; Ding et al., 2006a), nós não observamos 

mudanças dos níveis protéicos ou da expressão de RNAm após o protocolo de 

exercício por nós utilizado. Isso sugere que as mudanças observadas nas outras 

proteínas, algumas das quais são reguladas pelo BDNF, podem ser reguladas por 

outros fatores tróficos além do BDNF neste protocolo. Alternativamente, é possível 

que a sinalização do BDNF esteja aumentada pela sensibilização ou regulação 

positiva do seu receptor, o que não foi avaliado no presente estudo. Também é 

possível que os aumentos nos níveis de corticosterona observados nos nossos ratos 

exercitados tenham interferido no efeito benéfico do exercício nos níveis de BDNF 

(Cosi et al., 1993; Gould et al., 1992), apesar de não ter inibido como um todo a 

ocorrência de processos plásticos.  
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O BDNF está envolvido na síntese (Wang et al., 1995) e fosforilação da SYN 

(Jovanovic et al., 2000). Apesar dos níveis de BDNF inalterados nos nossos ratos, 

observamos aumentos dos níveis de SYN em EX7, sugerindo que esta proteína 

pode ser regulada por outros fatores. A SYN é frequentemente utilizada como uma 

preditora de botões pré-sinápticos e do número de sinapses (Cabalka et al., 1992; 

Goto e Hirano, 1990; Heinonen et al., 1995; Masliah et al., 1995, 1994, 1993). O 

exercício eleva os níveis de SYN, que está envolvida na aglomeração de vesículas 

no terminal, liberação de neurotransmissores, alongamento axonal e manutenção de 

contatos sinápticos (Brock e O’Callaghan, 1987; Jovanovic et al., 1996; Wang et al., 

1995). Estes estudos, assim como muitos outros, apóiam nossos achados de 

aumento da SYN induzido pelo exercício. Não observamos, contudo, mudanças na 

segunda proteína de vesícula que estudamos, a SYP, apesar de haver relatos de 

que esta proteína se altera na mesma proporção que a SYN após o exercício 

(Vaynman et al., 2006). As funções da SYP são menos conhecidas, mas esta 

proteína parece estar envolvida na biogênese de vesículas sinápticas, fusão da 

vesícula no terminal e endocitose (Daly et al., 2000; Tartaglia et al., 2001).  

As proteínas estruturais estudadas também foram afetadas pelo execício. 

MAP2 é um marcador sensível e precoce de dano neuronal pós lesão traumática do 

encéfalo (Huh et al., 2003) e ainda não foi associado a alterações plásticas 

induzidas pelo exercício. Pode-se observar uma redução de MAP2 após a oclusão 

reversível da artéria cerebral média seguida de um aumento 1 semana após a re-

perfusão (Popa-Wagner et al., 1999). Já foi observado que a idade avançada reduz 

a imunorreatividade para MAP2 (Di Stefano et al., 2006; Himeda et al., 2005). Áreas 

do encéfalo envolvidas na aquisição e consolidação da memória sofrem uma 

significativa redução da integridade estrutural e da plasticidade dependente de 

MAP2 com o envelhecimento (Di Stefano et al., 2001). Acredita-se, portanto, que 

essas regiões onde ocorre maior plasticidade são mais vulneráveis ao 

envelhecimento (Di Stefano et al., 2006). Também foi observada redução drástica de 

MAP2 no giro denteado do hipocampo humano na doença de Alzheimer (Li et al., 

2008), em um modelo animal de lesão encefálica (Huh et al., 2003) e no corno de 

Amon e no giro denteado na presença de cortisol elevado, situação sob a qual 

também se observa redução de NFs (Cereseto et al., 2006). Apesar de os NFs não 

serem alvo frequente de estudos experimentais, Reinés et al. (2008) demonstraram 

que ocorre uma redução do NF68 no modelo de depressão por desamparo 
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aprendido. Esta redução parece ser duradoura, uma vez que os níveis de NF68 não 

voltaram aos níveis basais após tratamento (Reinés et al., 2008). 

Por outro lado, aumentos da expressão do RNAm para MAP2 nos dendritos 

de células granulares tem sido associados à indução de LTP na via perfurante / 

sinapses de células granulares do hipocampo de ratos (Roberts et al., 1998) e a 

algumas formas de memória mediadas pelo hipocampo (Fanara et al., 2010).  

Nossos resultados revelaram aumentos dos níveis das proteínas MAP2 e 

NF68, enquanto que apenas o RNAm para MAP2 teve sua expressão aumentada. 

Aumentos do comprimento de dendritos já foram observados (Stranahan et al., 

2007), porém, até o momento, nossos dados são as primeiras evidências de 

alterações nos níveis protéicos de NFs e MAP2 em resposta ao exercício. Estes 

dados, assim como os que se encontram na literatura, podem ser interpretados 

como um efeito plástico benéfico do exercício. Inclusive, acredita-se que aumentos 

nos níveis protéicos de NFs no corpo cellular são respostas neuroprotetoras no caso 

de doeças como a esclerose lateral amiotrófica, já que os NFs estão associados a 

proteínas ligantes de cálcio (revisado por Julien, 1999). 

Foi interessante observar nos nossos resultados que o aumento dos níveis 

protéicos de MAP2 precederam o aumento do RNAm para MAP2. Mudanças dos 

níveis protéicos na ausência de mudanças da expressão do RNAm podem ser 

explicadas pelo acúmulo de proteínas devido ao aumento da estabilidade protéica 

e/ou pela redução da degradação destas (Alberts et al., 2002), o que também se 

aplica aos nossos dados para SYN e GFAP. Por outro lado, aumento da expressão 

de RNAm na ausência de níveis protéicos aumentados pode ser explicado, por 

exemplo, pela influência de microRNAs nos RNAms, inibindo a síntese protéica 

(Dahm et al., 2007; Gebauer e Hentze, 2004). 

Mudanças nos astrócitos induzidas pelo exercício também já foram 

reportadas anteriormente. Foi observado que a densidade astrocítica, assim como 

os níveis da proteína GFAP, encontravam-se aumentados após 3 e 6 semanas de 

exercício em esteira (Li et al., 2005). Na SGZ, ocorre um aumento de células que 

expressam GFAP após 7 dias de exercício em roda de correr (Komitova et al., 2005). 

Acredita-se que a associação da astrocitose e da angiogênese induzidas pelo 

exercício fortalece a unidade neurovascular e consequentemente a barreira hemato-

encefálica, que desempenha funções protetoras, especialmente após lesões 

encefálicas (Li et al., 2005). Considerando os dois estudos mencionados acima, 
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nosso trabalho parece ser um dos poucos a observar plasticidade astrocítica após o 

exercício, uma vez que demostramos aumento dos níveis de GFAP após 15 dias de 

exercício. 

Nós também detectamos um aumento importante da neurogênese adulta 

induzida pelo exercício. Tem sido mostrado que o exercício voluntário aumenta a 

neurogênese e melhora o desempenho cognitivo (van Praag, 2008). Nós 

demostramos aqui que 3 dias de exercício moderado em esteira foram suficientes 

para induzir um aumento do número de células BrdU-positivas e DCX-positivas no 

DG de animais exercitados. Uma vez que injetamos BrdU uma única vez nestes 

animais, este resultado reflete o aumento de proliferação celular em EX3, mas não 

podemos fazer qualquer inferência sobre a migração e sobrevivência destas células. 

Outros autores têm relatado aumento de neurogênese após 3 dias de exercício, 

porém estes utilizaram protocolo de exercício voluntário e não comentaram a 

distância percorrida pelos camundongos por noite (Kronenberg et al., 2006), portanto 

limitando possíveis comparações com os nossos resultados. Enquanto que o 

número de células positivas para BrdU atingiram um pico em EX7 ainda se 

mantendo acima dos níveis do grupo sedentário após 15 dias de exercício, o 

aumento do número de células marcadas para DCX foi progressivo. A DCX, ou 

doublecortin, é uma proteína que promove a polimerização do microtúbulo e que 

está presente em neuroblastos em migração e em neurônios jovens (von Bohlen 

Und Halbach, 2007). Nossos achados, portanto, sugerem que o exercício induziu 

aumento da proliferação celular e induziu aumento dos níveis de neurogênese, 

aumentando possivelmente a proporção do fenótipo neuronal.  

Apesar dos aumentos de corticosterona plasmática encontrados nos nossos 

grupos EX3 e EX7, ainda assim pudemos observar aumentos dos níveis de NF68 e 

MAP2 em EX3, acompanhados do aumento da proliferação celular na SGZ. 

Acreditamos que os aumentos dos níveis de corticosterona observados foram 

fisiológicos (Huang et al., 2006) e tiveram apenas impacto limitado na plasticidade 

hipocampal, apesar do estresse ser um dos mais potentes inibidores da 

neurogênese adulta (Cosi et al., 1993; Gould et al., 1992) e do cortisol aumentado 

reduzir os níveis de NFs e MAP2 (Cereseto et al., 2006). O aumento de SYN em 

EX7 corrobora com a hipótese de que o aumento da corticosterona não anulou a 

plasticidade hipocampal. 
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Em conclusão, as mudanças que observamos nos níveis protéicos de SYN, 

NF68, MAP2 e GFAP como resultado de diferentes tempos de exercício sugerem um 

efeito positivo do exercício moderado em esteira por curtos períodos na plasticidade 

hipocampal, que ocorreu, de forma geral, independentemente de regulação 

transcricional e de regulação positiva do BDNF. Além disso, este protocolo se 

mostrou suficiente para aumentar a neurogênese hipocampal adulta após apenas 3 

dias de exercício. 

2.6.3 EFEITOS DO EXERCÍCIO EM REGIÕES MOTORAS DO ENCÉFALO DE RATOS 

Com o objetivo de estudar proteínas sinápticas e do citoesqueleto em regiões 

motoras do encéfalo, observamos que o protocolo de exercício moderado de curta 

duração utilizado induziu aumentos dos níveis protéicos de todas as proteínas 

estudadas (SYN, SYP e NFs) nestas regiões e que os efeitos foram diferentes entre 

as proteínas, região estudada e curso temporal do exercício. Considerando as 

funções destas proteínas (resumidas anteriormente), nossos dados podem sugerir 

que as mudanças de SYN e SYP podem estar relacionadas a ajustes da eficiência 

sináptica, enquanto que as mudanças dos NFs podem refletir um remodelamento 

neuronal que pode estar relacionado à plasticidade e eficiência sináptica. Nossos 

resultados apontam para ajustes do sistema nervoso pela reorganização funcional 

de circuitos motores, possivelmente envolvendo processos de remodelamento 

sináptico e neuronal mediados pela regulação positiva e negativa da síntese, 

degradação e tráfego de proteínas. 

De forma geral, pudemos observar que nas regiões motras estudadas, o 

exercício promoveu mais alterações nos períodos mais curtos de exercício. Isso 

pode ser devido à adaptação ao protocolo no período mais tardio e/ou à novidade da 

intervenção nos períodos mais curtos. Houve, contudo, mudanças de RNAms mais 

tardias no estriado e no córtex, mas estas mudanças podem ser compensatórias 

após mudanças dos níveis protéicos nos períodos mais curtos. A principal exceção 

para esta regra foi a formação reticular do tronco encefálico, onde observamos as 

principais alterações após longos períodos de exercício e todas as alterações foram 

restritas aos NFs. Nos parágrafos a seguir, cada região motora será discutida 

separadamente com o intuito de identificar efeitos específicos do exercício sobre 

essas regiões envolvidas no controle motor. 
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2.6.3.1 Cerebelo 

Dentre as funções do cerebelo está a integração sômato-sensorial (Manzoni, 

2007) e a sinalização para o córtex sobre os movimentos em andamento (Bonnefoi-

Kyriacou et al., 1998). Um estudo que avaliou as células de Purkinje demonstrou que 

ratos submetidos a exercício em esteira durante suas vidas (do 5º ao 23º mês de 

vida, duas vezes por dia por 20 minutos a 20m/min) tinham o mesmo número de 

células que ratos jovens, enquanto que os ratos que envelheciam sem exercício 

apresentavam 11% menos células e o soma destas células encontrava-se reduzido 

em 9% (Larsen et al., 2000). Um aumento de FSC também foi observado no 

cerebelo de ratos que faziam exercício em esteira (Holschneider et al., 2003). 

Algumas formas de aprendizado motor dependem da depressão de longo 

prazo (LTD) do cerebelo (Ito, 1989), que geralmente envolve a modulação de 

receptores de glutamato tipo AMPA (Matsuda et al., 2000). Foi observado que o 

exercício em esteira preservou a coordenação motora até um certo ponto após 

oclusão transiente da artéria cerebral média, e promoveu  aumento da proteína 

associada ao sinaptossoma 25-kDa e da proteína GFAP no cerebelo de ratos. Estes 

resultados apóiam a hipótese de que ocorre angiogênese e remodelamento de 

conexões sinápticas induzidas pelo exercício (Mizutani et al., 2010). Nossos 

resultados no cerebelo mostraram aumento dos níveis das proteínas SYN e NF68, 

que apontam para um possível aumento da atividade sináptica no cerebelo e 

sugerem que o exercício pode promover processos plásticos além da LTD. No 

entanto, não observamos mudanças na expressão do RNAm para os genes 

estudados, sugerindo que os aumentos de proteína observados podem ser devido a 

mudanças na metabolização das proteínas. 

2.6.3.2 Substância Negra 

A substância negra e suas conexões com os demais núcleos da base via 

estriado são de fundamental importância para a manutenção do movimento normal. 

Os aumentos dos níveis protéicos do NF68 e NF160 em EX3 podem indicar uma 

regulação positiva da síntese protéica seguida do remodelamento axonal após 

períodos mais longos de exercício. Observamos também aumentos da expressão do 

RNAm para SYN e SYP, sugerindo fortemente um aumento da plasticidade nesta 

região, sem diferenças detectáveis dos níveis protéicos. Estas mudanças podem ter 
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ocorrido nas conexões da substância negra pars compacta com o estriado ou da 

substância negra pars reticulata com o tálamo, colículo superior ou núcleo 

pedúnculo-pontino (Paxinos, 2004). É importante ressaltar que apenas alguns 

circuitos dos núcleos da base tem funções estritamente motoras, enquanto que 

outros estão envolvidos em aspectos da memória e funções cognitivas, que também 

pode ser influenciados pelo exercício. 

2.6.3.3 Estriado 

O estriado é responsável pelo aprendizado do sequenciamento motor e pelo 

automatismo de movimentos em fases tardias (Doyon et al., 2009; Holschneider et 

al., 2003, 2007). Há evidências da ativação do estriado após exercício em esteira (7 

dias, 20min/dia a 36m/min), revelado pelo aumento da expressão da proteína Fos na 

maioria das regiões do estriado (Liste et al., 1997). Utilizando outro protocolo de 

exercício (exercício em esteira por 2 semanas, 20 min/dia a 60% do consumo 

máximo de O2), contudo, não possível identificar mudanças no sistema antioxidante 

celular ou nos níveis de BDNF no estriado ou em outras regiões do encéfalo 

(Cechetti et al., 2008). Estes estudos apóiam nossa hipótese de que para alguns 

sistemas, períodos mais curtos de exercício provocam adaptações mais intensas, 

sugerindo a participação destes sistemas na plasticidade de curto prazo.  

Como visto em outras regiões analisadas, as mudanças ocorridas no estriado 

após períodos mais curtos de exercício confirmam nossa idéia de que o exercício 

promove plasticidade em períodos mais curtos de exercício seguido da adaptação à 

condição do exercício, estacionando assim os processos plásticos. Nós observamos 

que os aumentos dos níveis das proteínas SYN em EX3 e EX7 foi acompanhado 

pelo aumento da expressão do seu RNAm apenas em EX3, o que pode indicar que 

este sistema já está retornando a níveis basais em EX7 devido à adaptação ao 

estímulo. Diante de um aumento da síntese protéica nos períodos iniciais do 

exercício, o sistema pode ter reduzido a expressão de RNAm para contrabalancear 

o aumento dos níveis de proteína, retornando a síntese protéica para níveis basais. 

Outros achados que apóiam esta hipótese são o nível aumentado de SYP em EX7 

seguido da redução da expressão do seu RNAm em EX15 e o nível aumentado de 

NF68 em EX3 seguido da redução da expressão do seu RNAm em EX7 e EX15. 

Este aumento dos níveis de SYP no estriado pode ter ocorrido devido a uma 
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liberação aumentada de glutamato que está diretamente ligada à fosforilação da 

SYP, sugerindo uma possível LTP (Evans e Cousin, 2005). É importante ressaltar 

que, além da mudança da expressão do RNAm para SYP na substância negra, o 

estriado foi a única outra região analisada em que observamos mudanças da SYP. 

Isso possivelmente indica que a SYP pode não estar envolvida diretamente nos 

processos plásticos afetados por este protocolo de exercício em outras regiões do 

encáfalo. Alternativamente, as técnicas empregadas aqui podem não ter sido 

sensíveis o suficiente para detectar mudanças da SYP em algumas áreas. 

2.6.3.4 Córtex Motor 

Não esperávamos encontrar muitas mudanças no nível cortical, já que o 

exercício em esteira deve ser automatizado relativamente rápido e deve estimular 

predominantemente outras regiões motoras (Marder e Bucher, 2001). Todavia, 

existem evidências de aumento do FSC no córtex motor e sômato-sensorial após 

exercício em esteira (Holschneider et al., 2003), assim como do aumento da 

atividade neuronal em áreas motoras durante o exercício (Vissing et al., 1996). De 

acordo com Holschneider e Maarek (2008), o exercício aumenta a atividade do 

córtex olfatório, piriforme e motor secundário, assim como de áreas amigdalóides. 

Esta ativação sugere que imediatamente após a colocação do rato na esteira, ocorre 

um aumento da atenção focada na novidade olfativa, do exploratório associado e do 

componente emocional. Por outro lado, a possível atenuação da ativação do córtex 

motor em períodos mais tardios pode ter ocorrido devido à habituação. Ao invés 

disso, observamos aqui uma redução de NF68 e NF160 em EX3, seguida do 

aumento apenas da proteína NF68 em EX15, o que pode ser explicado pelo 

remodelamento e mudanças no estado de fosforilação destas proteínas na ausência 

de mudança na expressão de RNAms. As implicações funcionais destes achados 

ainda não são claras. 

2.6.3.5 Formação reticular do tronco encefálico 

A grande variedade anátomo-funcional de núcleos nesta região (Brodal, 1981) 

provavelmente diluiu possíveis variações dos níveis das proteínas de vesículas 

estudadas. Por outro lado, os níveis protéicos de todos os NFs aumentaram 

significativamente em EX15. Este efeito mais tardio do exercício nesta região 
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encefálica provavelmente se deve a função de algumas estruturas da formação 

reticular na manutenção do tônus, equilíbrio e postura, especialmente durante 

movimentos (Ángeles Fernández-Gil et al., 2010; Jahn e Zwergal, 2010). Já as 

mudanças dos RNAms para estas proteínas ocorreram de forma geral mais cedo, 

possivelmente representando uma ação antecipatória para preparar o 

remodelamento que se seguiu. O RNAm para NF160 aumentou em todos os 

períodos do exercício, implicando uma maior participação desta subunidade no 

remodelamento ocorrido na formação reticular decorrente do exercício. Já o RNAm 

para NF68 aumentou apenas em EX7. 

As alterações observadas nos níveis protéicos e na expressão de RNAm para 

SYN, SYP e NFs indicam que o exercício moderado de curta duração pode induzir 

plasticidade em regiões do encéfalo ligadas à função motora e que são comumente 

afetadas por doenças neurodegenerativas ou lesões do sistema nervoso. Identificar 

mecanismos responsáveis por estes efeitos nas diversas regiões do encéfalo pode 

ser de grande utilidade no planejamento de estratégias terapêuticas. 
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����CAPÍTULO 3 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A 

UNIDADE/COMUNICAÇÃO NEUROVASCULAR NO ENCÉFALO DE 

RATOS 

3.1 ATIVAÇÃO NEURONAL E O FLUXO SANGUÍNEO CEREBRAL (FSC) 

Diante dos inúmeros efeitos benéficos que o exercício proporciona ao 

encéfalo, pode-se postular que ele pode promover ativação neuronal não só em 

regiões diretamente ligadas a atividade motora, mas também em regiões sem 

relação direta com a função motora como, por exemplo, o hipocampo (Nishijima e 

Soya, 2006). Neurônios em atividade precisam receber um aporte adequado de 

oxigênio e de glicose, porém de forma restrita em relação ao tempo e ao local onde 

ocorre o aumento da atividade (Filosa et al., 2004). Foi observado que ocorre um 

aumento na atividade metabólica no hipocampo de ratos submetidos a protocolos de 

exercício, ocorrendo aumento na utilização de glicose pelo encéfalo em diversas 

regiões, sendo que no hipocampo este aumento foi de 29% (Vissing et al., 1996). A 

ativação neuronal foi observada também através de marcação para c-Fos (marcador 

de atividade neuronal) onde observou-se que exercícios de maior intensidade 

promovem maior atividade neuronal; porém, em um protocolo de exercício leve, a 

expressão de c-Fos aumentou apenas até o 7º dia de corrida, decaindo 

subsequentemente (Lee et al., 2003).  

Considerando a teoria primeiramente descrita por Roy e Sherrington (1890) 

de que a atividade neuronal está diretamente associada ao FSC, supõe-se que 

ocorre hiperemia funcional (aumento de FSC em resposta à ativação neuronal) no 

hipocampo de ratos durante o exercício. Utilizando fluxometria laser-Doppler, 

Osborne (1997) observou aumento do FSC no hipocampo de ratos durante 

atividades comportamentais e durante o exercício. Nishijima e Soya (2006) 

confirmaram esta hipótese demonstrando aumento do FSC no hipocampo de ratos 

submetidos a um protocolo de corrida leve em esteira. Para confirmar que este 

aumento do FSC ocorreu devido à ativação neuronal, foi infundido um bloqueador de 

canal para Na2+ por microdiálise e este bloqueador suprimiu completamente o 
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aumento do FSC no local da infusão. Também foi observado que ratos submetidos a 

exercícios em esteira apresentaram maior radioatividade tecidual relacionada ao 

FSC em áreas motoras (como córtex motor primário, estriado dorsolateral, tálamo 

ventrolateral e cerebelo) no córtex sômato-sensorial e no córtex visual secundário 

(Holschneider et al., 2003). 

Há duas hipóteses a respeito de como a ativação neuronal provoca alterações 

no FSC. A primeira considera o controle direto dos neurônios sobre o FSC através 

da extensa inervação presente nos vasos sanguíneos cerebrais (Reinhard et al., 

1979; Vaucher e Hamel, 1995; Krimer et al., 1998). A microvasculatura parenquimal 

é inervada por interneurônios e terminais neuronais de origem central (inervação 

intrínseca) (Cohen et al., 1996; Iadecola, 1998), enquanto os vasos extracerebrais 

são inervados por nervos periféricos (inervação extrínseca) (Gulbenkaian et al., 

2001).  

Já a segunda hipótese considera que a dilatação local de arteríolas em 

resposta à alta atividade neuronal se deve primordialmente à ativação de astrócitos 

pela liberação local de neurotransmissores (Zonta et al., 2003). Uma das principais 

funções dos astrócitos é rapidamente coletar transmissores que são liberados por 

neurônios na fenda sináptica durante a transmissão de sinal. Porém astrócitos 

também expressam receptores para neurotransmissores e respondem à atividade 

neuronal com aumentos na concentração citosólica de Ca2+ ([Ca2+]i) (Anderson e 

Nedergaard, 2003). 

Esta segunda hipótese se baseia nas seguintes observações: os astrócitos 

fazem contato próximo tanto com as sinapses quanto com as arteríolas cerebrais 

(Fig.3-1); os astrócitos respondem à liberação sináptica de glutamato (pela ativação 

de receptores metabotrópicos de glutamato – mGluRs) com oscilações na 

concentração intracelular de cálcio ([Ca2+]i); e as elevações na [Ca2+]i nos astrócitos 

ativam a liberação de substâncias vasoativas (Zonta et al., 2003). Foi observado por 

Zonta et al. (2003) que, na presença de antagonistas de mGluRs (LY367385 ou 

MPEP), as elevações da [Ca2+]i nos astrócitos, mas não nos neurônios, são inibidas, 

sendo também comprometida a vasodilatação dependente de atividade neuronal. 

Observaram também que a ativação da elevação da [Ca2+]i nos astrócitos pelo uso 

de agonistas de mGluRs (t-ACPD) promoveu dilatação das arteríolas, mesmo na 

presença de um bloqueador de atividade neuronal (TTX - tetrodotoxina) e de um 

bloqueador da liberação de neurotransmissor (TeNT – toxina tetânica).  Esta foi a 
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primeira evidência in situ de que o aumento [Ca2+]i no astrócito liga a atividade 

sináptica ao controle do tônus microvascular (Zonta et al., 2003). Este conjunto de 

achados confirma que o astrócito desempenha papel fundamental no controle do 

FSC.  

Além disso, foi observado por Filosa et al. (2004) que o aumento de Ca2+ 

mediado pela atividade neuronal, em astrócitos corticais, depende de canais de Ca2+ 

voltagem-dependentes presentes na membrana celular e no retículo 

endoplasmático. Após demonstrarem pela primeira vez a sinalização rápida do 

neurônio para o vaso in situ, consistente com a hiperemia funcional in vivo, 

observaram que o aumento da [Ca2+]i no astrócito se deve a liberação de estoques 

de Ca2+ intracelular mediada por receptores de inositol trisfosfato (IP3R) (Filosa et 

al., 2004). Observaram também que os canais de Ca2+ dependentes de voltagem do 

tipo L podem modular a comunicação neurônio-vaso (Filosa et al., 2004). 

A ativação dos astrócitos via mGluRs diminui significativamente a frequência 

das oscilações de Ca2+ em arteríolas parenquimais, diminuindo a vasomotricidade 

destas (Filosa et al., 2004). Os astrócitos atuam sobre os vasos pelos pés terminais 

liberando substância vasoativas, como NO, prostaciclinas, ácidos graxos saturados, 

glutamato, adenosina, ATP e K+ (Filosa et al., 2004). Estas substâncias apresentam 

papéis variáveis na dependência da região do encéfalo onde são liberadas. O NO, 

por exemplo, desempenha papel crucial no acoplamento neuro-vascular no cerebelo 

(Yang et al., 1999), enquanto que no córtex atua apenas como fator modulador 

(Lindauer et al., 1999).  O mecanismo de ação destas substâncias também é 

variado. Por exemplo, o K+, quando apresenta elevações modestas da sua 

concentração extracelular, ativa canais de K+ retificadores ocasionando 

hiperpolarização do potencial de membrana das células do músculo liso de arteríolas 

intracerebrais, induzindo vasodilatação e supressão das oscilações da [Ca2+]i na 

célula muscular lisa (Filosa et al., 2006).  
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Figura 3-1. Ilustração dos componentes básicos da unidade neurovascular: neurônios (azul), 

astrócito perivascular e seus pés terminais (roxo) e arteríola (rosa). 
FONTE: adaptado de Allen e Barres, 2009. 

 

3.2 ASTRÓCITOS 

Centralmente, a glia é formada pela macroglia (oligodendrócitos e astrócitos) 

e pela microglia (Haydon, 2001). Os astrócitos constituem cerca de 50% das células 

gliais (Kimelberg, 1983), contribuindo para a homeostasia e para a regulação de 

concentrações de íons K+ (Araque et al., 2001; Perea e Araque, 2002). Este 

equilíbrio entre os níveis aquosos e de íons K+ se dá pela ação coordenada de 

canais Kir e de aquaporinas (Aqp4), prevenindo o acúmulo prejudicial de K+ e 

glutamato no meio extracelular e dissipando estas moléculas pelas gap junctions 

(Seifert et al., 2006).  

Diversas evidências têm demonstrado a existência de interação entre 

astrócitos e neurônios (Araque et al., 2001; Perea e Araque, 2002). Astrócitos 

protoplásmaticos (presentes na massa cinzenta) estão associados com o corpo 

celular neuronal e sinapses, enquanto que astrócitos fibrosos (presentes na massa 

branca) estão associados aos axônios neuronais (Allen e Barres, 2009). Algumas 

destas evidências são baseadas em estudos empregando células em cultura e 

mostraram que neurotransmissores liberados por neurônios induzem, nos astrócitos, 

aumento dos níveis intracelulares de Ca2+, com consequente liberação de glutamato. 

O glutamato, uma vez liberado, modula a excitabilidade neuronal e facilita a 

transmissão sináptica (Haydon, 2001). Além da ativação por mGluRs, ocorre 

também aumento na [Ca2+]i nos astrócitos através da ativação de iGluRs, GABA-B e 

receptores de acetilcolina (Seifert et al., 2006). Os astrócitos também realizam a 

remoção de neurotransmissores liberados por neurônios ativos. No caso do 

glutamato, esta remoção é realizada por dois transportadores gliais específicos: 
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EAAT1 ou GLAST e EAAT2 ou GLT1 (Seifert et al., 2006). Foi demonstrado também 

que por seus processos finos os astrócitos conseguem atingir milhares de sinapses 

sincronizando padrões de disparo (Seifert et al., 2006). Os astrócitos se comunicam 

por ondas de Ca2+, propagando informação para longas distâncias. A estimulação de 

um astrócito pode causar respostas em uma população vizinha de astrócitos e não 

em outra, indicando a existência de redes de astrócitos distintas. Estas células são 

ligadas entre si por gap junctions (Allen e Barres, 2009). 

A participação dos astrócitos na comunicação neuro-vascular sugere, 

portanto, um novo e importante papel dos astrócitos na função do sistema nervoso 

(Zonta et al., 2003). 

 

3.3 SISTEMA ENDOTELINÉRGICO NOS ASTRÓCITOS 

Os astrócitos influenciam a circulação cerebral, porém do lado da adventícia 

as endotelinas também atuam nos vasos sanguíneos cerebrais (Ehrenreich et al., 

1999). Endotelina 1 (ET-1) é um potente vasoconstrictor, mas também induz a 

produção de um potente vasodilatador, o óxido nítrico (NO). Ao se ligar ao receptor 

de endotelina tipo B (ETBR) em células endoteliais, a ET-1 inicia uma cascata de 

sinalização que leva à produção de NO que, por sua vez, inibe a ET-1 no nível da 

sua transcrição. Na ausência da ativação dos receptores de endotelinas, o NO 

provoca vasodilatação. Quando ocorre ativação dos receptores de endotelina, há 

formação de IP3, o que causa a liberação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático 

(Klabunde, 2004).  

A ET-1 e a ET-3 foram identificadas no encéfalo de humanos e ratos por 

autoradiografia e RT-PCR (Blomstrand et al., 1999). No encéfalo, estes peptídeos 

são produzidos por células endoteliais e neurônios, mas são expressos em 

astrócitos em algumas situações como astrócitos ativados in vivo e em astrócitos em 

cultura (Blomstrand et al., 1999). Os sítios de ligação das endotelinas (ETs) 

encontram-se amplamente distribuídos no encéfalo, porém em maiores 

concentrações na formação hipocampal e no cerebelo (Blomstrand et al., 1999). Os 

efeitos da ET-1 e ET-3 sobre o sistema nervoso central envolvem o aumento do 

consumo de glicose, aumento do efluxo de glutamato, estimulação de proliferação e 

mitogênese, aumento da expressão de c-fos e NGF, regulação da atividade de 
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canais iônicos, mobilização de várias vias de transdução e desencadeamento de 

ondas intracelulares de Ca2+ (Blomstrand et al., 1999).  

Mais especificamente nos astrócitos, as ETs atuam alterando padrões de 

sinalização do Ca2+, desencadeando ondas intracelulares de Ca2+ e inibindo a 

permeabilidade de gap junctions e a propagação de sinais (Blomstrand et al., 1999). 

Os níveis de comunicação intercelular entre astrócitos podem ser “desligados” 

quando os níveis de ETs se encontram elevados no encéfalo (Blomstrand et al., 

1999). Tanto ET-1 quanto ET-3 podem modular a função astrocítica por alterações 

sutis do padrão de sinalização do Ca2+ (Ehrenreich, 1999), podendo ocorrer 

ativação, proliferação e diferenciação mediadas por aumentos de Ca2+ no citosol 

(Ehrenreich et al.,1999). Estes peptídeos geram padrões de resposta diferentes e 

podem influenciar a comunicação astrocítica, por exemplo promovendo homeostase 

metabólica, propagação de sinais apoptóticos ou modulação da eficiência e direção 

da transcrição gênica (Ehrenreich, 1999). 

A ET-3 age sobre o receptor de endotelina tipo B (ETBR) e a ET-1 pode agir 

tanto sobre o ETBR quanto sobre o receptor de endotelina tipo A (ETAR) (Ehrenreich, 

1999), ambos receptores ligados a proteína G (Barton e Yanagisawa, 2008) (Fig.3-

2). O ETAR é mediador de vasoconstricção, é expresso principalmente em células 

vasculares e tem maior afinidade pela ET-1 (ET-1 ≥ ET-2 >> ET-3) (Blomstrand et 

al., 1999). Já o ETBR é mediador de vasodilatação, é expresso principalmente em 

células gliais (Blomstrand et al., 1999) e tem afinidade por todas as endotelinas 

(Blomstrand et al., 1999; Barton e Yanagisawa, 2008). Este é responsável por 

elevações rápidas no [Ca2+]i, contrabalanceia a vasoconstricção mediada pelo ETAR 

e inibe a atividade da enzima conversora de endotelina (ECE) (Ehrenreich et al., 

1999). No sistema vascular, o ETBR inibe o crescimento celular e a vasoconstricção, 

atuando também como um receptor de clearance, uma vez que faz o clearance da 

ET-1 circulante (Barton e Yanagisawa, 2008). 

No trauma neurológico, observa-se diminuição da expressão de ETBR 

vascular acompanhada pela diminuição da vasodilatação mediada por endotelinas e 

paralelamente ocorre um aumento da expressão de ETBR em astrócitos (Ehrenreich, 

1999). O aumento de ETBR nos astrócitos serve de alvo para os elevados níveis 

extracelulares de ET-1 e ET-3 (Ehrenreich, 1999). Em ratos deficientes de ETBR, 

observa-se aumento da atividade da ECE-1 e do nível extracelular de ET-1 (até 

356%). Nestes animais, em condições basais os níveis de [Ca2+]i nos astrócitos não 
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se encontravam alterados, porém quando se acrescentava ET-1, estes níveis 

encontravam-se mais elevados quando comparados aos dos ratos wild-type 

(Ehrenreich et al.,1999). 

Devido à multiplicidade das funções do sistema endotelinérgico no encéfalo, 

incluindo neurotransmissão, neuromodulação e angiogênese, nós avaliamos os 

efeitos do exercício sobre a potencial ação destes peptídeos na unidade neuro-

vascular. 

 

 
Figura 3-2. Esquema ilustrativo da conversão das endothelinas e a ação destas sobre receptores 

específicos. 
FONTE: adaptado de Barton e Yanagisawa, 2008. 

 

3.4 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Tendo em vista que o exercício físico traz inúmeros benefícios para o sistema 

nervoso e que a sua prática promove, por maior ativação neuronal, um aumento do 

FSC local mediado por astrócitos, o estudo de sinapses funcionalmente mais ativas 

e seus efeitos sobre os astrócitos e consequentemente sobre o FSC local podem 

contribuir para a compreensão dos mecanismos pelos quais o exercício beneficia o 

sistema nervoso central. 

Os objetivos deste estudo visaram determinar se o exercício físico moderado 

de curto período resulta em alterações funcionais e estruturais da unidade 

neurovascular pela avaliação da dinâmica do Ca+2 no sistema endotelinérgico dos 

astrócitos corticais, da estrutura da unidade neurovascular com relação à densidade 
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dos processos dos astrócitos e à densidade vascular, e a expressão de GFAP e de 

receptores ETB no córtex de ratos.  

 

3.5 MATERIAL E MÉTODOS 

3.5.1 ANIMAIS  

Foram utilizados nos experimentos ratos machos da linhagem Wistar (28 ± 2 

dias de idade) fornecidos pelo biotério do Medical College of Georgia (Augusta, GA, 

EUA). Os animais foram mantidos em uma sala com temperatura constante de 23oC 

e ciclo claro / escuro artificialmente controlado de 12/12h, tendo livre acesso à 

alimentação e água. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com o 

comitê de ética para pesquisa animal do Medical College of Georgia e com o guia de 

cuidados com animais do National Institutes of Health (NIH/EUA). 

3.5.2 PROTOCOLO DE EXERCÍCIO 

Após um período de adaptação de 3 dias à esteira para ratos (Animal 

treadmill Exer 3/6: Columbus Instruments, Columbus, OH, EUA) (Fig.3-3), os ratos 

que se adaptaram bem à esteira foram divididos em grupo controle (C) e grupo 

exercício (EX). Durante o período de adaptação, os animais eram colocados na 

esteira para explorar o equipamento e em seguida esta era ligada por 15 minutos, 

iniciando com velocidade de 0,3km/h e evoluindo até 0,5km/h. Após este período, o 

grupo EX correu por 45 minutos por dia a 0,6km/h (10m/min) por duas semanas, 5 

dias por semana. Ao final do protocolo os animais tinham 42 a 46 dias de idade. 

Todos os treinamentos foram realizados no início do ciclo ativo dos animais (entre 

18pm e 20pm) enquanto os animais sedentários eram apenas manuseados, 

permanecendo em suas caixas ao lado da esteira. 
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Figura 3-3. Esteira para ratos (Animal treadmill Exer 3/6: Columbus Instruments, Columbus, OH, 
EUA). 

 

3.5.3 PROTOCOLO DE FATIAS 

 Os animais foram anestesiados com pentobarbital (100mg/kg i.p.) e 

rapidamente sacrificados por decapitação. Os encéfalos foram rapidamente 

removidos e posicionados sobre um vibrátomo (Leica VT 1200S – Leica 

Microsystems, Wetzlar, Germany) utilizado para cortar fatias coronais de 

aproximadamente 250µm de espessura em líquido cérebro-espinhal artificial (aCSF) 

a uma temperatura de 4oC a 6oC. A composição do aCSF (em mmol/L) consta de 3 

KCl, 120 NaCl, 1 MgCl2, 26 NaHCO3, 1,25 NaH2PO4, 10 glicose, 2,4 CaCl2, e 400 

µmol/L ácido L-ascórbico (osmolaridade final de ≈ 300mosM), equilibrado com 95% 

de O2 e 5% de CO2. O ácido ascórbico foi adicionado à solução para reduzir o 

edema celular associado ao estresse oxidativo. As fatias foram imediatamente 

incubadas a temperatura ambiente em aCSF equilibrado com 95% de O2 e 5% de 

CO2, pH≈7.45, até o uso (Filosa et al., 2004). 

3.5.5 PROTOCOLO DE  IMAGEAMENTO DE CA
2+

 

 Imagens de Ca2+ foram obtidas utilizando o sistema Andor Technology 

Revolution (câmera iXON EMCCD com a unidade de escaneamento confocal 

Yokogawa CSU10). A unidade confocal foi acoplada a um microscópio Zeiss 

(Axioscope 2FS). As fatias corticais foram incubadas à temperatura ambiente em 

aCSF contendo Fluo-4 AM (4µl/ml) e ácido plurônico (2,5µl/ml) (ambos da Invitrogen 

- Molecular Probes, Inc., Eugene, OR, EUA). Após um período de incubação de 2 
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horas, as fatias foram lavadas e mantidas em aCSF a temperatura ambiente até uso. 

Utilizando este protocolo de carregamento das fatias com Fluo-4 AM foi possível 

visualizar transientes de Ca2+ em astrócitos, uma vez que os neurônios não 

carregam o suficiente para detecção de Ca2+ neste protocolo (Peters et al., 2003) 

(Fig.3-4). No momento do experimento, uma fatia foi transferida para uma câmara de 

perfusão no microscópio, fixada com uma tela de nylon e constantemente perfundida 

com aCSF mantido a uma temperatura de  33oC a 35oC. Os astrócitos foram 

visualizados utilizando uma objetiva 63X de imersão em água. Imagens 

fluorescentes foram obtidas utilizando estimulação por laser de kriptônio/argônio a 

488nm e a emissão de luz coletada a >495nm. As imagens foram obtidas a 1 quadro 

por segundo  por um período de 5 minutos. 

 Os experimentos de imageamento de Ca2+ foram analisados utilizando um 

programa criado pelo Dr. Adrian D. Bonev do Departamento de Farmacologia da 

Universidade de Vermont, Burlington (Filosa et al., 2004) e em seguida os dados 

gerados por este programa foram plotados no Axograph X (Sydney, Australia) para 

análise cinética dos eventos de Ca2+. A fração de fluorescência (F/Fo) foi obtida pela 

divisão da intensidade da fluorescência na região de interesse (F) pelo valor de 

fluorescência basal (Fo) determinado a partir de 50 imagens que demonstravam 

ausência de atividade. A frequência das oscilações de Ca2+ e a amplitude destas foi 

determinada selecionando uma região de interesse (10x10 pixels ou 2,5x2,5 µm) 

sobre cada célula que apresentou oscilações de Ca2+.  Foram considerados os picos 

com uma faixa de oscilação que ultrapasse um determinado limiar (>1.15 F/Fo). 

Para avaliação do sistema endotelinérgico astrocítico foram utilizados para 

estimulação dos astrócitos os peptídeos ET-1 e ET-3 (American Peptide Company 

Inc., Sunnyvale, CA, EUA) e o agonista do receptor ETBR, a sarafotoxina 6c (S6c) 

(Calbiochem – EMD Chemicals Inc. Gibbstown, NJ, EUA). Após 1 minuto de 

perfusão com aCSF na câmara de perfusão (para registro da linha de base), cada 

fatia cortical foi perfundida com uma das drogas a 100nM em aCSF por 1 minuto. 
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Figura 3-4. Imagem de astrócitos corticais carregados com Fluo-4 AM adquirida através do sistema 
Andor Technology Revolution. 

 

3.5.6 INJEÇÕES DE FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE-DEXTRAN (FITC-DEXTRAN)  

Injeções de FITC-Dextran (FD-2000S, Sigma-Aldrich Corp. St. Louis, MO, 

EUA) foram aplicadas na veia jugular esquerda segundo protocolo adaptado de 

Cavaglia et al. (2001). O marcador foi diluído a 50mg/mL e a dose aplicada de 

acordo com o peso do rato (1,43µL/g) que estava profundamente anestesiado com 

pentobarbital (100mg/kg i.p.). Após aplicada lentamente a injeção, o animal 

permanecia vivo com o marcador circulando por 8 minutos e em seguida era 

sacrificado por decapitação. Os encéfalos foram rapidamente coletados, pós-fixados 

em PFA 4% por 48 horas, crioprotegidos em sacarose 30% por 48 horas, secos e 

congelados a -80oC até serem seccionados em criostato (50µm). 

3.5.7 IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA ESTUDO DE DENSIDADE VASCULAR E DE PROCESSOS 

ASTROCÍTICOS 

Os tecidos dos animais injetados com FITC-Dextran foram lavados em PB 

(3x10 min) e pré-incubados por 1 hora em soro normal de cavalo (Vector 

Laboratories, Inc. Burlingame, CA, EUA). Em seguida, os tecidos foram incubados 

com o anticorpo primário monoclonal contra GFAP (1:10.000) (Millipore, Temecula, 

CA, EUA) por 48 horas a temperatura ambiente, lavados em PB (3x10min) e 

incubados com anticorpo secundário anti-camundongo feito em burro conjugado Cy3 
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(1:400) (Jackson ImmunoResearch, West Grove, PA,  EUA) por 4 horas a 

temperatura ambiente para marcar os processos dos astrócitos. Por último, os 

tecidos foram incubados por 15 minutos com o marcador nuclear TOTO-3 iodide 

(1:10.000) (Molecular Probes, Inc., Eugene, OR, EUA) apenas para facilitar a 

identificação das camadas corticais a serem estudadas. 

3.5.8 IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA ESTUDO DE COLOCALIZAÇÃO DO RECEPTOR ETBR COM 

ASTRÓCITOS E VASOS 

Os encéfalos de animais não-injetados com FITC-Dextran foram rapidamente 

coletados, pós-fixados em PFA 4% por 48 horas, crioprotegidos em sacarose 30% 

por 48 horas, secos e congelados a -80oC até serem seccionados em criostato 

(30µm). Após serem lavados em PB (3x10 min), os tecidos foram pré-incubados por 

1 hora em soro normal de cavalo (Vector Laboratories, Inc. Burlingame, CA, EUA). 

Foram utilizados os seguintes anticorpos primários para incubação overnight (14 a 

20h): anticorpo monoclonal contra GFAP (1:10.000) (Millipore, Temecula, CA, EUA) 

e anticorpo S100β (1:1000) (Millipore, Temecula, CA, EUA) para marcar os 

processos e corpos dos astrócitos, respectivamente, e anticorpo contra ETBR (1:500) 

(Alomone Labs Ltd., Jerusalem, Israel). Os tecidos foram então lavados (3x10min) 

com PB e incubados por 4 horas com os anticorpos secundários anti-camundongo 

feito em burro conjugado com Cy5 (1:50) e anti-coelho feito em burro conjugado Cy3 

(1:250) (Jackson ImmunoResearch, West Grove, PA,  EUA). Em seguida, os tecidos 

foram incubados overnight com o marcador de endotélio isolectin 488 (1:100) 

(Invitrogen - Molecular Probes, Inc., Eugene, OR, EUA). 

3.5.9 PROTOCOLO DE WESTERN BLOTTING  

O córtex dos animais dos grupos exercício e controle foram rapidamente 

coletados, congelados em nitrogênio líquido e armazenados a -80oC até uso. As 

amostras foram homogeneizadas em tampão de extração RIPA (Tris-HCl 50mM, 

NaCl 150mM, NP-40 1%, Na-deoxycholate 0,25%) com inibidores de proteases 

(PMSF 1mM, Leupeptin, Aprotinin, Pepstatin) e fosfatases (Na3VO4 1mM, NaF 1mM)  

para extração das proteínas. O conteúdo protéico foi quantificado utilizando um kit 

BCA (Pierce – Thermo Fisher Scientific Inc., Rockford, IL, EUA) e as amostras foram 

armazenadas em tampão Laemmli (Bio Rad, Hercules, CA, EUA). Em seguida, 50µg 
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de proteína de cada amostra foram carregadas e separadas em gel SDS-PAGE 8% 

e transferidas para membrana de nitrocelulose. As membranas foram bloqueadas 

por 1 hora em leite desnatado ou BSA 5% e incubadas overnight a 4oC com os 

mesmos anticorpos primários contra GFAP (1:10.000) e ETBR (1:4.000) utilizados 

para a técnica de imunofluorescência. As membranas foram então lavadas e 

incubadas com anticorpos secundários marcador com HRP, anti-camundongo e anti-

coelho, respectivamente, por 1 hora a temperatura ambiente, lavadas, incubadas 

com o kit de quimioluminescência e as bandas detectadas pela exposição das 

membranas ao filme de raio X. A densidade óptica das bandas detectadas foi 

avaliada utilizando o programa Scion Image for Windows. 

3.5.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram expressos como média ±SEM. A análise estatística foi 

realizada utilizando ANOVA de uma via associada ao pós-teste de Tukey para os 

dados de Imageamento de Ca2+, com exceção dos dados de porcentagens de 

células onde foi empregado qui-quadrado, e teste t de Student não-pareado para os 

dados de densidade vascular e de processos astrocíticos, assim como para os 

dados dos níveis protéicos. Foram considerados estatisticamente significantes os 

valores de p<0,05. 

3.6 RESULTADOS 

3.6.1 IMAGEAMENTO DE CA
2+

 

As alterações de Ca2+ nos astrócitos induzidas pelas ETs foram observadas 

tanto sob forma de aumento sustentado como de aumento oscilatório, porém com 

predomínio (>90% das respostas) de aumento sustentado (Fig.3-5 e 3-6). As 

atividades tanto do ETAR quanto do ETBR foram avaliadas utilizando ET-1, ET-3 e o 

agonista específico do ETBR, a sarafotoxina 6c (S6c) (Fig.3-6). Inicialmente já foi 

possível observar que as células de ambos os grupos respondiam mais à S6c e à 

ET-3 do que à ET-1 (Fig.3-7). Em relação ao número de células responsivas, 

observamos também que mais células por fatia respondiam às drogas no grupo 

exercício em relação ao grupo controle (Fig.3-7). Já na análise cinética das 

respostas de Ca2+ obtidas, observamos que no grupo que havia realizado exercício, 
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a resposta à S6c apresentou maior amplitude do pico da resposta do Ca2+ (Fig.3-8), 

uma ascensão mais rápida para o pico e uma maior sustentabilidade da resposta 

(maior área sob a curva da resposta) (Fig.3-9) com relação ao grupo controle. Pode-

se observar também que as respostas do grupo exercício à ET-1 apresentaram-se 

mais tardias em relação ao grupo controle (Fig.3-10). 

 
 

 
 

Figura 3-5. Sequência parcial de imagens em pseudo-cor de astrócitos carregados com Fluo-4 AM 
adquiridas através do sistema Andor Technology Revolution enquanto a fatia cortical 
era perfundida por aCSF e S6c 100nM por 1 minuto. Pode-se observar o aumento do 
sinal devido ao aumento de Ca2+ intracelular nos astrócitos e em seguida o início do 
retorno a níveis basais. 

 
 

           
Figura 3-6. Exemplos de padrões de traçados obtidos com as análises de astrócitos estimulados, 

onde se observa padrão de aumento sustentado de Ca2+ intracelular e padrão 
oscilatório dos picos de Ca2+ intracelular. Apenas os aumentos sustentados de Ca2+ 
foram analisados e pode-se observar diferenças na cinética das respostas para as 
diferentes drogas. ET: endothelina; S6c: sarafotoxina 6c. 
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Figura 3-7. Análise quantitativa do número de respostas obtidas nos experimentos de imageamento 

de Ca2+. (A) Gráfico representando a porcentagem de fatias utilizadas nos 
experimentos que contínham células responsivas às drogas. Pode-se observar que as 
células de ambos os grupos respondiam mais à S6c e à ET-3 do que à ET-1 (*p<0,05; 
**p<0,01; ***p<0,001). (B) Gráfico representando porcentagem de células por fatia 
responsivas e não-responsivas à cada droga. Pode-se observar que mais células por 
fatia respondiam à todas as drogas no grupo EX que no grupo C. C: grupo controle; EX: 
grupo exercício; ET: endothelina; S6c: sarafotoxina 6c.  (***p<0,001). 

 
 
 
 
 

 
Figura 3-8. Médias das amplitudes máximas atingidas pelo aumento de Ca2+ intracelular em 

resposta às drogas utilizadas para estimulação. Observa-se que no grupo EX, a S6c 
provocou aumento de Ca2+ intracelular com amplitudes significativamente maiores que 
no grupo C. C: grupo controle; EX: grupo exercício; ET: endothelina; S6c: sarafotoxina 
6c. (***p<0,001). 
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Figura 3-9. Análise cinética das respostas do C intracelular. (A) Gráfico representando a inclinação 

da ascenção da curva da resposta do Ca2+. Observa-se que os níveis de Ca2+ subiram 
de forma significativamente mais rápida em resposta à S6c no grupo EX (*p<0,05). (B) 
Gráfico representando a área sob as curvas das respostas do Ca2+ do momento em 
que se inicia a resposta até 2 minutos após o início da resposta. Observa-se que as 
áreas das respostas à S6c no grupo EX foram significativamente maiores que no grupo 
C. C: grupo controle; EX: grupo exercício; ET: endothelina; S6c: sarafotoxina 6c. 
(***p<0,001). 

 
 

 
Figura 3-10. Análise temporal dos eventos de Ca2+ intracelular tomando como referência os 

momentos em que a droga atingiu a câmara, o momento em que a célula inicia a 
resposta e o momento em que ocorre o pico da resposta do Ca2+. Observa-se que as 
células do grupo EX responderam de forma mais tardia à ET-1. C: grupo controle; EX: 
grupo exercício; ET: endothelina; S6c: sarafotoxina 6c. (*p<0,05; **p<0,01). 

 

3.6.2 IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

A análise da densidade vascular e de processos astrocíticos das camadas 

corticais I e II (Fig.3-11) revelou aumento na densidade de processos astrocíticos na 

camada cortical II do grupo que realizou exercício (p<0,05) (Fig.3-12), porém não foi 



97 
 

 

observada qualquer diferença na densidade vascular destas camadas entre os dois 

grupos (Fig.3-13). Para a avaliação da colocalização do ETBR com vasos (Isolectin 

488) e astrócitos (GFAP+S100β) (Fig.3-14) foi realizada uma análise subjetiva da 

distribuição deste receptor nas duas estruturas, porém não foi possível observar 

diferenças entre os grupos. 

 

 

 

 

Figura 3-11. Z-Stack de 50 µm (intervalo de 1µm) das camadas corticais I e II. FITC Dextran 
(verde), GFAP (vermelho) e TOTO (azul) seguidos da projeção dos três canais. 
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Figura 3-12. Análise da densidade de processos astrocíticos utilizando o programa Image J e 

gráficos representando as densidades obtidas para as camadas corticais I e II. Foi 
observado um aumento na densidade de GFAP na camada cortical II (p<0,05). 

 
 

 
Figura 3-13. Análise da densidade vascular utilizando o programa Image J e gráficos 

representando as densidades obtidas para as camadas corticais I e II. Não foram 
observadas diferenças significativas entre os grupos. 
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Figura 3-14. Z-Stack de 30 µm (intervalo de 1µm) das camadas corticais I e II. Isolectin (verde), 
ETBR (vermelho) e GFAP+S100β (azul) seguidos da projeção dos três canais. 

 

3.6.3 WESTERN BLOTTING 

Foram analisadas a expressão de ETBR e GFAP no córtex de ratos que 

realizaram 2 semanas de exercício, porém não foram observadas diferenças 

significativas (Fig.3-15).  
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Figura 3-15. Expressão de GFAP e de ETBR no córtex de ratos do grupo que realizou exercício por 
2 semanas. Os gráficos representam a média da razão entre a densidade óptica das 
bandas das proteínas de interesse e da β-actina. Os dados estão normalizados pelos 
respectivos grupos sedentários e as bandas ilustradas são exemplos típicos de cada 
grupo. Não foi observada diferença significativa. GFAP: proteína glial fibrilar ácida; 
ETBR: receptor de endotelina tipo B. 

 

3.7 DISCUSSÃO 

EFEITOS DO EXERCÍCIO NA UNIDADE NEUROVASCULAR DO ENCÉFALO DE 

RATOS 

Nossos resultados demonstram que o exercício físico moderado de curta 

duração induziu a potencialização da resposta dos astrócitos à S6c quanto ao pico 

máximo das respostas de Ca2+, à velocidade de ascenção da resposta e à 

magnitude e sustentação do aumento intracelular de Ca2+. Acreditando-se que o 

ETBR é responsável pelo influxo rápido de Ca2+ nos astrócitos (Ehrenreich et al., 

1999), pode-se concluir que a potencialização da resposta do agonista seletivo deste 

receptor quanto à amplitude da resposta e à velocidade da resposta a atingir seu 

pico são indícios da maior sensibilidade ou maior expressão deste receptor nos 

astrócitos após o protocolo de exercício. Pôde-se observar também um retardo da 

resposta dos astrócitos à ET-1. Uma vez que este peptídio age preferencialmente 

sobre o ETAR, promovendo vasoconstrição (Blomstrand et al., 1999), pode-se 

concluir que o exercício possivelmente promoveu uma inibição desta via, 

corroborando com os diversos achados que mostram os efeitos benéficos do 

exercício em casos de hipertensão (Dishman et al., 2006). 
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Foi observado também um aumento da densidade do marcador GFAP na 

camada cortical II. Pode-se especular que o aumento na densidade de processos 

astrocíticos na ausência de um aumento da densidade vascular indica que os 

astrócitos podem atuar como precursores, guiando de certa forma a possível 

angiogênese decorrente do exercício físico.  

Para identificação de uma possível alteração no padrão de distribuição do 

ETBR entre os vasos e os astrócitos e da expressão deste receptor no córtex, 

realizamos experimentos de imunofluorescência com tripla marcação e Western 

blotting. Nossa análise subjetiva não detectou alterações na distribuição deste 

receptor entre vasos e astrócitos e nos ensaios de Western blotting para análise da 

expressão de ETBR no córtex também não foi observada diferença significativa. Os 

achados de Western blotting podem ser explicados devido ao fato de haver 

expressão deste receptor em concentrações variadas nas duas diferentes estruturas 

da unidade neurovascular. Por exemplo, foi observado que em algumas situações 

ocorre a redução da expressão do ETBR no endotélio e o aumento da expressão do 

ETBR nos astrócitos (Ehrenreich, 1999; Sirén et al., 2000). Outra possível explicação 

seria baseada no aumento da sensibilidade do receptor causar a potenciação das 

respostas, e não o aumento da expressão deste. Além da análise da expressão de 

ETBR, analisamos a expressão de GFAP no córtex de animais controle e 

exercitados, porém não observamos diferença significativa. Uma vez que 

observamos aumento da densidade de processos astrocíticos, a manutenção dos 

níveis protéicos pode ter ocorrido devido ao fato de que neste protocolo de exercício 

ocorreu apenas um remodelamento discreto dos processos dos astrócitos, não 

suficiente para alterar os níveis expressos em todas as camadas corticais.  

Diante dos resultados obtidos até o momento, pode-se concluir que o 

exercício físico de intensidade moderada e de curta duração foi suficiente para 

induzir alterações plásticas nos astrócitos e discretas alterações estruturais, apesar 

de não ter alterado o nível de expressão de GFAP nem de ETBR. Conhecendo as 

funções dos astrócitos em mecanismos como a regulação da homeostase de água e 

K+, modulação da atividade neuronal e regulação do tônus vascular, acreditamos 

que o esclarecimento dos efeitos do exercício sobre os astrócitos é de fundamental 

importância.  
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����CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSÕES GERAIS 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que o 

exercício de curta duração e intensidade moderada abaixo do limiar de lactato é 

capaz de promover mudanças plásticas, como o aumento da quantidade de 

proteínas de vesícula e alterações de elementos estruturais de neurônios e 

astrócitos em diversas regiões do encéfalo de ratos, aumento da neurogênese 

hipocampal adulta, e alteração da sinalização dos astrócitos. Alterações nos níveis 

moleculares mudam a eficiência sináptica e seletividade para sinais, enquanto que 

alterações nos níveis celulares e de circuitos podem alterar e reparar estruturas no 

sistema nervoso (Azizi e Vendrame, 2007). Estes resultados podem contribuir para 

um melhor planejamento de protocolos de exercícios para pessoas incapazes de 

tolerar atividades físicas vigorosas, permitindo que estas obtenham benefícios com 

atividades mais adequadas para a sua condição.  Além disso, pode-se considerar o 

exercício como uma abordagem terapêutica potencialmente eficaz em casos de 

disfunções de diversas áreas do sistema nervoso e que este estímulo promove 

alterações difusas, podendo levar a uma plasticidade robusta e um encéfalo mais 

saudável.
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Physical exercise is known to enhance brain function in several aspects. We evaluated the
acute effects of a moderate forced exercise protocol on synaptic proteins, namely synapsin I
(SYN) and synaptophysin (SYP), and structural proteins (neurofilaments, NFs) in rat brain
regions related to motor function and often affected by neurodegenerative disorders.
Immunohistochemistry, Western blotting and real-time PCR were used to analyze the
expression of those proteins after 3, 7 and 15 days of exercise (EX3, EX7 and EX15). In the
cerebellum, increaseof SYNwasobservedatEX7andEX15andofNF68at EX3. In the substantia
nigra, increases of protein levels were observed for NF68 and NF160 at EX3. In the striatum,
there was an increase of SYN at EX3 and EX7, of SYP at EX7 and of NF68 at EX3. In the cortex,
decreased levels of NF68 and NF160 were observed at EX3, followed by an increase of NF68 at
EX15. In the reticular formation, all NF proteins were increased at EX15. The mRNA data for
each time-point and region also revealed significant exercise-related changes of SYN, SYP and
NF expression. These results suggest thatmoderate physical exercisemodulates synaptic and
structural proteins in motor brain areas, which may play an important role in the exercise-
dependent brain plasticity.

© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

Increasing evidence shows that various forms of physical
exercise are beneficial to the central nervous system (CNS) of
humans (Dustman et al., 1990; Kramer et al., 1999; Lupinacci
et al., 1993) and animals (Gomez-Pinilla et al., 2002; Marin
et al., 2003; Molteni et al., 2002; Vaynman et al., 2004; Ying
et al., 2005). Exercise enhances brain function by improving
neuroplasticity, learning, memory and cognition (Lambert
et al., 2005; Molteni et al., 2002, 2004; Neeper et al., 1995; van

Praag et al., 2005; Vaynman et al., 2004) and has been
associated with structural changes such as angiogenesis
(Isaacs et al., 1992), synaptogenesis and neurogenesis (Eadie
et al., 2005; Redila and Christie, 2006; Redila et al., 2006; van
Praag et al., 1999, 2002). Protective effects against several
neurological diseases (Dishman et al., 2006) including Parkin-
son's disease (Smith and Zigmond, 2003), Alzheimer's disease
(Cotman and Berchtold, 2002; Mirochnic et al., 2009), and
ischemic stroke (Stummer et al., 1994) have been suggested,
along with the reduction of the number and severity of
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seizures in animal models of epilepsy (Arida et al., 2007).
Exercise also provides a neuroprotective effect against the
mental decline associated with aging (Laurin et al., 2001) and
against injuries to the CNS (Cotman and Berchtold, 2002;
Gentile et al., 1987), facilitating the recovery as well (Edgerton

et al., 2004; Grealy et al., 1999; Mattson, 2000). The reorgani-
zation of the sensory and motor cortices, for example, is an
important component of recovery after neural injury and as a
result of learning (Kleim et al., 2002; Nudo et al., 1996; Xerri
et al., 1998). Cortical reorganization is believed to reflect the

Fig. 1 – Digital images of coronal sections illustrating the staining pattern for synapsin I, synaptophysin and neurofilaments in
the cerebellum, substantia nigra, striatum, motor cortex and reticular formation. Note perikarya staining in Purkinje cells,
motor cortex and reticular formation for all three antibodies, in the substantia nigra for SYN and SYP and in the striatum for SYN
(arrows). Neuropil staining was also observed in several instances (arrows).
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integration of several plasticity processes over large popula-
tions of neurons (Florence et al., 1998; Kilgard and Merzenich,
1998; Pons et al., 1991; Sanes and Donoghue, 2000).

But what is a viable exercise program in a condition of
neurologicaldeficit? Incasesof injuriesorneurological diseases,
the intervention requires light to moderate intensity exercise
protocols depending on the extent of the deficit (Ferrer-Alcon
et al., 2008; Lui and Byl, 2009; Ridgel et al., 2009). Significant
functional improvements are seen in most cases, but the
amount of improvement that was actually due to the exercise
intervention is not known, since the brain has the ability to
partially recover on its own after an injury (Sadowsky and
McDonald, 2009). Even for normal individuals, the recom-
mended guideline for physical exercise is at least 30 min of
moderate-intensity physical activity on most days of the week
(Hillman et al., 2008).

We tried to approach these issues by evaluating how an
animal model of moderate exercise protocol could influence
the brain. Our choices of study were brain regions involved
with the motor control and which are commonly affected by
injuries or neurodegenerative disorders, namely the cerebel-
lum, substantia nigra, striatum, motor cortex and reticular
formation. It should be stressed that the literature lacks
emphasis on the mechanisms involved in the plasticity of
brain regions related to actual motor control, whereas the
hippocampus and the brainstem cardiovascular control areas

have been major targets of such studies. We narrowed our
scope to investigate proteins considered as markers of
synaptic density, such as the vesicle proteins synapsin I
(SYN) and synaptophysin (SYP), and markers of neuronal
structure, such as the cytoskeletal neurofilaments (NFs).

2. Results

Our immunohistochemistry results for anti-SYN and anti-SYP
showed a cytoplasmic pattern of staining along with a punti-
form-granular pattern of staining in regionswithhigh synaptic
density. NF staining was more visible along processes, as
presented in Fig. 1. As the immunohistochemical reaction is
hardly a quantitative technique, we preferred not to quantify
the effects of moderate exercise on immunostaining and used
only the protein and mRNA quantitative data to draw our
conclusions. Nevertheless, it was possible to observe qualita-
tive differences of immunostaining in several instances, as
shown in the sample figures below.Western blotting and real-
time PCR data were therefore used to quantitatively evaluate
the results fromdifferent groups (sedentary: S; 3, 7 and 15 days
of exercise training: EX3, EX7 and EX15, respectively) and in
different brain regions, as follows. These results are summa-
rized in Table 1 where the values described for Western
blotting are relative optical densities (protein bands/β-actin

Table 1 – Protein and mRNA levels for synaptic and structural elements after different periods of moderate exercise.

Brain region Protein Western blotting Real-time PCR

S EX3 EX7 EX15 S EX3 EX7 EX15

Mean
(±SEM)

Mean
(±SEM)

Mean
(±SEM)

Mean
(±SEM)

Mean
(±SEM)

Mean
(±SEM)

Mean
(±SEM)

Mean
(±SEM)

Cerebellum SYN 1 (±0.05) 1.25 (±0.11) 1.30 (±0.06) * 1.34 (±0.10) * 1 (±0.21) 2.44 (±0.55) 1.70 (±0.46) 2.24 (±0.54)
SYP 1 (±0.15) 1.29 (±0.30) 1.15 (±0.13) 1.17 (±0.17) 1 (±0.61) 11.38 (±9.96) 3.47 (±1.60) 12.30 (±7.03)
NF68 1 (±0.21) 1.92 (±0.21) * 1.26 (±0.28) 1.12 (±0.25) 1 (±0.07) 1.47 (±0.27) 1.16 (±0.08) 1.22 (±0.07)
NF160 1 (±0.18) 1.68 (±0.34) 1.31 (±0.32) 1.01 (±0.12) 1 (±0.12) 0.97 (±0.06) 0.98 (±0.06) 1.18 (±0.13)
NF200 nd nd nd nd 1 (±0.09) 1.13 (±0.10) 1.00 (±0.18) 0.95 (±0.12)

Substantia nigra SYN 1 (±0.19) 1.18 (±0.27) 1.49 (±0.43) 0.95 (±0.15) 1 (±0.62) 2.92 (±0.36) * 3.18 (±0.42) ** 2.21 (±0.30)
SYP 1 (±0.12) 1.06 (±0.17) 1.66 (±0.35) 1.10 (±0.13) 1 (±0.44) 4.26 (±1.07) *** 0.51 (±0.05) 0.68 (±0.16)
NF68 1 (±0.23) 2.80 (±0.68) ** 0.95 (±0.15) 1.47 (±0.26) 1 (±0.10) 2.32 (±0.36) * 1.71 (±0.24) 1.39 (±0.33)
NF160 1 (±0.19) 2.82 (±0.59) ** 1.31 (±0.20) 1.40 (±0.27) 1 (±0.17) 1.48 (±0.19) 1.12 (±0.10) 1.13 (±0.18)
NF200 nd nd nd nd 1 (±0.16) 1.69 (±0.24) 1.52 (±0.24) 1.77 (±0.11)

Striatum SYN 1 (±0.04) 1.37 (±0.14) * 1.37 (±0.09) * 0.92 (±0.10) 1 (±0.14) 1.49 (±0.13) * 1.31 (±0.09) 0.82 (±0.12)
SYP 1 (±0.04) 0.97 (±0.13) 1.31 (±0.09) * 1.30 (±0.08) 1 (±0.17) 1.26 (±0.11) 1.24 (±0.16) 0.44 (±0.11) *
NF68 1 (±0.12) 2.53 (±0.51) ** 1.19 (±0.16) 1.03 (±0.13) 1 (±0.15) 0.82 (±0.07) 0.62 (±0.07) * 0.44 (±0.06) **
NF160 nd nd nd nd 1 (±0.08) 1.07 (±0.12) 1.08 (±0.12) 1.11 (±0.09)
NF200 nd nd nd nd 1 (±0.15) 1.15 (±0.10) 0.96 (±0.05) 0.50 (±0.07) *

Motor cortex SYN 1 (±0.19) 1.02 (±0.10) 1.03 (±0.09) 0.94 (±0.18) 1 (±0.05) 0.60 (±0.13) 0.93 (±0.14) 0.99 (±0.16)
SYP 1 (±0.13) 0.97 (±0.16) 0.95 (±0.05) 1.07 (±0.23) 1 (±0.07) 0.97 (±0.21) 0.75 (±0.11) 0.86 (±0.11)
NF68 1 (±0.11) 0.37 (±0.10) * 0.64 (±0.08) 1.57 (±0.25) * 1 (±0.12) 1.02 (±0.23) 1.16 (±0.14) 1.48 (±0.17)
NF160 1 (±0.13) 0.47 (±0.10) * 0.69 (±0.15) 0.97 (±0.13) 1 (±0.11) 1.10 (±0.15) 1.28 (±0.14) 1.55 (±0.22)
NF200 nd nd nd nd 1 (±0.04) 0.79 (±0.13) 0.92 (±0.13) 1.15 (±0.12)

Reticular formation SYN 1 (±0.15) 1.06 (±0.09) 1.20 (±0.06) 1.02 (±0.10) 1 (±0.10) 1.34 (±0.34) 1.58 (±0.25) 1.38 (±0.32)
SYP 1 (±0.10) 1.07 (±0.05) 1.02 (±0.06) 0.99 (±0.08) 1 (±0.14) 1.63 (±0.66) 1.04 (±0.23) 1.63 (±0.44)
NF68 1 (±0.07) 0.83 (±0.12) 1.02 (±0.17) 1.76 (±0.23) * 1 (±0.07) 1.18 (±0.09) 1.38 (±0.06) * 1.07 (±0.10)
NF160 1 (±0.12) 0.76 (±0.13) 1.45 (±0.45) 2.86 (±0.62) * 1 (±0.07) 1.41 (±0.06) * 1.56 (±0.04) *** 1.39 (±0.09) **
NF200 1 (±0.09) 0.95 (±0.15) 1.15 (±0.26) 2.31 (±0.48) * 1 (±0.07) 1.15 (±0.11) 1.17 (±0.16) 1.01 (±0.08)

S: sedentary; EX3: exercise training for 3 days; EX7: exercise training for 7 days; EX15: exercise training for 15 days; SYN: synapsin I; SYP:
synaptophysin; NF68: neurofilament 68 kDa; NF160: neurofilament 160 kDa; NF200: neurofilament 200 kDa; nd: not detected (*p<0.05; **p<0.01;
***p<0.001 vs. sedentary groups).
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bands) and values for the real-time PCR correspond to the
relative mRNA expression (genes of interest/housekeeping
genes). All values and statistical significance are given in
relation to the control, sedentary groups.

2.1. Cerebellum

In the cerebellum, all three antibodies used produced cyto-
plasmic staining of the Purkinje cells. Whereas for SYN and
SYPwe observed clusters in the granular cell layer, NF staining
was seen along dendritic and axonal processes in both
granular and molecular layers (Fig. 1). It should be stressed
that we mainly analyzed the cerebellum between 10 and
12 mm behind the bregma (Paxinos and Watson, 2005).

Western blotting analysis of the cerebellum revealed
statistically significant increases at EX7 and EX15 for the
levels of SYN (p<0.05) (Fig. 2) and at EX3 for the levels of NF68
(p<0.05), as shown in Table 1. There were no exercise-induced
changes of any mRNA evaluated in the cerebellum.

2.2. Substantia nigra

An exception to the pattern of staining for anti-SYN was
observed in the substantia nigra, which was very faint and
difficult to identify (Fig. 1). As for SYP, a cytoplasmic labeling
prevailed, whereas the staining for NFs formed a dense net of
processes (Fig. 1). This pattern of staining was in general
observed for both main subdivisions of the substantia nigra,
namely the pars compacta and the pars reticulata.

SYN mRNA expression was increased at EX3 (p<0.05) and
EX7 (p<0.01), whereas SYP mRNA was increased only at EX3
(p<0.001), even though both protein levels remained un-
changed. For the NFs, there was an increase of the protein
levels of NF160 and NF68 at EX3 (p<0.01), whereas only NF68
mRNA expression was increased at EX3 (p<0.05) (Table 1).

2.3. Striatum

In the rostral striatum (between 1 and 2 mm rostral to the
bregma), the staining for SYN and SYP was very diffuse and

only SYN appeared in perikarya, whereas for NFs we observed
a punctuate pattern of staining (Fig. 1).

There were statistically significant increases of the expres-
sion of SYN mRNA at EX3 (p<0.05), whereas the levels of SYN
were increased at EX3 and EX7 (p<0.05). As for SYP, protein
levels increased at EX7 (p<0.05), but its mRNA expression
decreased at EX15 (p<0.05) (Table 1) (Fig. 3).

For the NFs, we observed decreases of the expression of
NF200 mRNA at EX15 (p<0.05) and of NF68 mRNA at EX7 and
EX15 (p<0.05 and p<0.01, respectively), preceded by an
increase of protein levels of NF68 at EX3 (p<0.01) (Table 1).

2.4. Motor cortex

In themotor cortex, the labeling for SYN and SYPwas also very
diffuse with a dense cytoplasmic staining, whereas for NFs
the pattern of staining was similar to the one found in the
cerebellum, with labeling along processes and in perikarya
(Fig. 1). This analysis was focused on an intermediate area of
the primary motor cortex, between 1 and 2 mm rostral to the
bregma.

As for the protein levels, we observed changes only for the
NFs. There was a decrease of the levels of NF160 at EX3
(p<0.05), and levels of NF68 decreased at EX3 (p<0.05) and
increased at EX15 (p<0.05) (Table 1).

2.5. Reticular formation

The staining for SYN e SYP in the reticular formation (e.g., the
gigantocellular nucleus and neighboring areas; between 10
and 12 mm behind the bregma) was very similar to what was
observed in the motor cortex, whereas the staining for NFs
appeared in neuropil and perikarya (Fig. 1).

Whereas there were no changes in the protein levels and
mRNA expression of SYN and SYP, the reticular formation
showed increased levels of all NFs at EX15 (p<0.05) and
increases of the NF160 mRNA expression at all exercise
periods (p<0.05 for EX3, p<0.001 for EX7 and p<0.01 for EX15)
and of the NF68 mRNA expression at EX7 (p<0.05) (Table 1)
(Fig. 4).

Fig. 2 – Sample figure illustrating the effects of treadmill running on SYN in the cerebellum. (A) Mean ratio of SYN/β-actin
densitometry density data relative to the sedentary group (normalized) and typical immunoblots in each condition.
(B) Immunohistochemistry for SYN in the cerebellum showing an increased staining at EX15, especially in the granule cell and
molecular layers. SYN: synapsin I; S: sedentary; EX3: exercise training for 3 days; EX7: exercise training for 7 days; EX15:
exercise training for 15 days (*p<0.05).
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3. Discussion

In the present study, we aimed at analyzing the effects of
moderate exercise on synaptic and cytoskeletal proteins in

motor-related areas of the rat brain. Plastic changes were
observed in those brain areas for all proteins studied, namely
SYN, SYP and NFs, and the effects were different among the
different proteins and areas. The synapsins are a family of
neuronal phosphoproteins which modulate neurotransmitter

Fig. 4 – Sample figure illustrating the effects of treadmill running on NF200, NF160 and NF68 in the reticular formation. (A) Mean
ratio of NFs/β-actin densitometry density data relative to the sedentary group (normalized) and typical immunoblots in each
condition. (B) Immunohistochemistry for NFs in the reticular formation showing an increased staining at EX15. NFs:
neurofilaments; NF200: neurofilament 200 kDa; NF160: neurofilament 160 kDa; NF68: neurofilament 68 kDa; S: sedentary; EX3:
exercise training for 3 days; EX7: exercise training for 7 days; EX15: exercise training for 15 days (*p<0.05).

Fig. 3 – Sample figure illustrating the effects of treadmill running on SYP in the striatum. (A) Mean ratio of SYP/β-actin
densitometry density data relative to the sedentary group (normalized) and typical immunoblots in each condition.
(B) Immunohistochemistry for SYP in the striatum showing apparent increase of staining at EX7. SYP: synaptophysin;
S: sedentary; EX3: exercise training for 3 days; EX7: exercise training for 7 days; EX15: exercise training for 15 days (*p<0.05).

35B R A I N R E S E A R C H 1 3 6 1 ( 2 0 1 0 ) 3 1 – 4 2



Author's personal copy

release at the presynaptic terminal controlling the availability
of synaptic vesicles by reversibly attaching them to the
cytoskeleton. They are considered to be involved in synaptic
vesicle docking, fusion and recycling (reviewed by Cesca et al.,
2010). The synaptophysins, on the other hand, although
abundant, have less clear functions. They appear to be
involved in endocytosis and the recycling of synaptic vesicles
(reviewed by Evans and Cousin, 2005). Neurofilaments appear
to be involved in shaping neurons and in axonal transport
(Hirokawa, 1991; Yuan et al., 2009). Our data, therefore, may
suggest that SYN and SYP changes could be related to
adjustments of synaptic efficacy induced by training, whereas
NF changes could reflect neuronal remodeling whichmay also
be related to synaptic plasticity and efficiency.

In this study we chose to use a treadmill for the exercise
protocol, which is characterized as forced exercise, since the
animal has to run at a predetermined speed (Arida et al.,
2004). Treadmill exercise has the advantage of resembling
what is practiced by humans (Winter et al., 2007), and is a
key component of many neurological rehabilitation pro-
grams (Holschneider et al., 2007). In order to minimize
stress, we started the exercise protocol with an adaptation
period and used a predetermined running speed considered
to be of low to moderate intensity (Felix and Michelini, 2007).
Cortisol levels are increased in rats after higher speed
exercise protocols (Ploughman et al., 2005). When submitted
to stressful exercise protocols (1 h at 25 m/min) without
familiarization to the treadmill, the rats became very
stressed and showed increased responses of the amygdala
(Timofeeva et al., 2003; Vissing et al., 1996). Nonetheless,
whereas high-intensity exercise protocols may increase
corticosterone levels and inhibit the beneficial effects of
BDNF and neurogenesis (Cosi et al., 1993; Gould et al., 1992),
basal levels of glucocorticoids are necessary to maintain
neurogenesis (Sloviter et al., 1993). Soya et al. (2007) observed
that low intensity exercise was capable of inducing neuronal
activation (evaluated via c-fos expression) and that only this
intensity of exercise could induce increases of the expres-
sion of BDNF in the hippocampus without producing
increased levels of ACTH. We should mention that we
have previously measured the corticosterone levels with
the same protocol and found them to be increased at EX3
and EX7 (Real et al., in press). Therefore, the results for those
two groups should be interpreted with caution. As reviewed
by Kim and Diamond (2002), however, the hippocampus is
much more sensitive to corticosterone increases than other
brain regions.

Our option for short periods of exercise was based on
evidence showing that for some specific processes that occur
in the CNS, shorter periods of exercise induce greater changes
than longer protocols. Molteni et al. (2002), for example,
demonstrated that the SYN mRNA expression was increased
in the hippocampus of rats submitted to 3 and 7 days of
exercise, although the expression returned to basal levels after
28 days of exercise. The increase of SYN mRNA after short
periods of exercise was also demonstrated by Vaynman et al.
(2004). It was also observed that rats that exercised for short
periods (9 days) presented increased neurogenesis and in-
creased CREB phosphorylation (Nakagawa et al., 2002). On the
other hand, glucocorticoids reduce the levels of phosphorylat-

ed CREB (Yu et al., 2004), suggesting that longer periods of
exercise, which are believed to be more stressful, potentially
decrease the level of neurogenesis. This idea contrasts,
however, with data from other studies that observed neuro-
genesis after longer periods of voluntary exercise in young and
old mice (e.g., van Praag et al., 2005).

Berchtold et al. (2010) have suggested that the effects of
exercise may depend on factors such as duration of exercise
exposure, type of exercise performed and possibly other, still
uncharacterized variables. In the paragraphs to follow, each
brain region is discussed separately in an attempt to identify
the specific effects of our exercise protocol on brain areas
directly involved with the motor control. In general, our
findings point to an adjustment of the CNS by the functional
reorganization of the motor circuits after exercise, possibly
involving synaptic and neuronal remodeling processes medi-
ated by up- and down-regulation of protein synthesis, degra-
dation and trafficking.

In general, we could observe that, for most regions
analyzed, our exercise protocol promoted more changes for
the shorter periods of exercise. This might be due to the
adaptation to the protocol in late periods and/or to the novelty
of the intervention in the early periods. There were, however,
somemRNAchanges in later periods in the striatumandmotor
cortex, but those changes could be compensatory changes
after protein level changes at earlier periods. The main
exception to this rule was the reticular formation, where we
observed the most important changes after longer periods of
exercise and all changes were restricted to the NFs, which we
used as markers of structural plasticity and therefore more
durable adaptations.

3.1. Cerebellum

Among the functions of the cerebellum are its participation in
the somatosensory integration (Manzoni, 2007) and its signaling
to the cortex about ongoing movements (Bonnefoi-Kyriacou et
al., 1998). A study that observed Purkinje cells demonstrated
that ratswhich exercised on a treadmill along their lives (from 5
to 23months of age, twice a day for 20min at 20m/min) had the
same number of cells as young rats, whereas rats that had aged
without exercise exhibited 11% less cells and their somas were
reduced by 9% (Larsen et al., 2000). An increased blood flowwas
also observed in the cerebellum of rats that exercised on a
treadmill (Holschneider et al., 2003).

Some forms of motor learning depend on the long-term
depression in the cerebellum (Ito, 1989), which usually
involves modulation of AMPA-type glutamate receptors (e.g.,
Din et al., 2010; Matsuda et al., 2000). It was observed that
treadmill exercise preserved motor coordination to some
extent after transient middle cerebral artery occlusion, and
enhanced 25-kDa synaptosomal-associated protein and glial
fibrillary acidic protein in the cerebellum of rats with treadmill
trainingwhen compared to sedentary controls. These findings
support the hypothesis of angiogenesis and remodeling of
synaptic connections induced by exercise (Mizutani et al.,
2010). Our results in the cerebellum showed increased protein
levels of SYN and NF68, which point to a possible increase of
synaptic activity and suggest that exercise might promote
plasticity processes beyond long-term depression.
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There were, however, no changes of the mRNA expression
of the genes studied here, suggesting that the increased
protein synthesis could be due to changes of protein turnover.

3.2. Substantia nigra

The substantia nigra and its connections to other basal ganglia
via the striatum are fundamentally important in maintaining
normal movement. The increased protein levels of NF68 and
NF160atEX3might indicateanupregulationofproteinsynthesis
followed by remodeling after longer periods of exercise. This
hypothesis is corroborated by the increased NF68 mRNA
expression at EX3, even though NF160 mRNA remained
unchanged. We also found an increased expression of SYN
and SYP mRNAs in the substantia nigra, strongly suggesting
enhanced plasticity in this regionwith no detectable differences
of protein levels. These changes might have happened in the
connections of the substantia nigra pars compacta with the
striatum or the substantia nigra pars reticulata with the
thalamus, superior colliculus or pedunculopontine nucleus
(Paxinos, 2004). It is important to keep in mind that only some
of the basal ganglia circuits have strictly motor functions,
whereas others are involved in aspects ofmemory and cognitive
functions, which may also be influenced by exercise.

3.3. Striatum

The striatum is responsible for motor sequence learning and
automation of movement at late phases (Doyon et al., 2009;
Holschneider et al., 2003, 2007). There is evidence of activation
of the striatum after treadmill exercise (7 days for 20 min/day
at 36 m/min), as shown by the increased expression of the Fos
protein in most regions of the striatum (Liste et al., 1997).
Using another exercise protocol (treadmill exercise for
2 weeks, 20 min/day at 60% of their maximal oxygen uptake),
however, it was not possible to detect any changes in the
cellular antioxidant systems nor in the levels of BDNF in the
striatum and other brain regions (Cechetti et al., 2008). These
studies support our hypothesis that for some systems, shorter
periods of exercise induce larger adaptations, suggesting the
involvement of those systems in short-term plasticity.

As seen in other regions analyzed, the striatal changes
observed after short periods of exercise confirm our idea that
exercise promoted plasticity in earlier periods which were
followed by an adaptation to the exercise condition. We
observed that the increased protein levels of SYN at EX3 and
EX7 were accompanied by an increase in the SYN mRNA
expression only at EX3, which might indicate that this system
wasalready returning to basal levels at EX7due to anadaptation
to the stimulus. In face of an increased protein synthesis in
earlier periods of exercise, the system may have decreased the
mRNA expression to counterbalance the increased protein
levels resetting theprotein production to basal levels. In support
of this hypothesiswas the increased protein levels of SYP at EX7
followed by a decreased SYP mRNA at EX15 and increased
protein levels of NF68 at EX3 followed by decreased NF68mRNA
at EX7 andEX15. This increase of SYP in the striatummight have
happeneddue to increases inglutamate releasewhich isdirectly
related to the phosphorylation of SYP, suggesting a possible
long-term potentiation (Evans and Cousin, 2005). It is important

tohighlight that besides thechangesofSYPmRNAexpression in
the substantia nigra, the striatumwas the only region analyzed
that showed any SYP changes. This possibly indicates that SYP
may not be directly involved with the plastic mechanisms
affected by the exercise protocol in other brain regions.
Alternatively, the techniques employed here may not have
been sensitive enough to detect SYP changes in some areas.

3.4. Motor cortex

We did not expect many changes in the cortical level, since
treadmill exercise should be automated relatively fast and
should predominantly stimulate other brain regions (Marder
and Bucher, 2001). There is, however, evidence of increased
blood flow in the motor and somatosensory cortex after
treadmill exercise (Holschneider et al., 2003) along with
increased neuronal activity in motor areas during exercise
(Vissing et al., 1996). According to Holschneider and Maarek
(2008), treadmill exercise increased activation of olfactory,
piriform and secondarymotor cortex, as well as of amygdaloid
areas. This increased activation suggests that immediately
following placement of the animal on the treadmill, there is
increased attention being focused on olfactory novelty, its
associated exploratory behavior and emotional arousal. On
the other hand, possible attenuation of the activation of
the motor cortex may have occurred at a later time due to
habituation. Instead, we observed here a reduction of NF68
and NF160 protein levels at EX3 followed by an increase only
for NF68 at EX15, whichmight be explained by remodeling and
changes in the phosphorylation state of these proteinswith no
changes of mRNA expression. The functional implications of
these findings are still obscure.

3.5. Reticular formation

The great variety of nuclei in this region (Brodal, 1981) most
likely diluted any possible variation in the levels of the
synaptic vesicle proteins studied here. The protein level of all
the NFs, on the other hand, increased significantly at EX15.
This delayed effect of exercise on this brain region is probably
due to the function of some reticular formation structures in
maintaining tone, balance, andposture, especially during body
movements (Ángeles Fernández-Gil et al., 2010; Jahn and
Zwergal, 2010). As for the mRNA expression, the effects
occurred in general earlier, possibly representing an anticipa-
tory action to prepare for the protein remodeling which
followed. The NF160 mRNA increased at all exercise periods,
implying that this specific reticular formationNF ismoreprone
to be influencedby exercise. NF68mRNA increased only at EX7.

4. Conclusions

The observed changes of protein levels andmRNAexpression of
SYN, SYP, and NFs indicate that short-term moderate physical
exercisemay trigger plasticity of brain regions that are related to
motor function and that are often affected by neurodegenera-
tive disorders. Identifying the mechanisms underlying the
effects of a moderate intensity exercise protocol in various
brain regions may be very useful in planning therapeutic
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strategies. Furthermore, we believe that changes occurring in
motor regions are important to showhow the effects of exercise
on the CNS are diffuse andmay lead to abundant plasticity and
an overall healthier brain.

5. Experimental procedures

5.1. Animals

Male 2-month-oldWistar ratsweighing ca. 250 g (obtained from
theAnimal Facility of the Institute of Biomedical Sciences of the
University of São Paulo) were housed in groups in standard
polyethylene cages with food and water ad libitum, room
temperature of 23 °C and a 12/12 h light–dark inverted cycle
(Holmes et al., 2004). All protocols were approved by the Ethics
Committee for Animal Research of the University of São Paulo
and experimental procedures were performed in accordance
with the guidelines of the Brazilian College for Animal
Experimentation (COBEA) and the animal care guidelines of
the National Institutes of Health (NIH).

5.2. Exercise protocol

The animals went through a 2-day adaptation period to a
treadmill (KT 3000-IMBRAMED, adapted for rats) during which
they were allowed to explore the equipment and the treadmill
was turned on for 15min (0.3 to 0.5 km/h). Following the
adaptation period, the animals were randomly divided in 4
groups: sedentary (S) and exercise for 3 days (EX3), 7 days (EX7)
and 15 days (EX15). Each group exercised for 40min a day at
10m/min in the middle of the active cycle (between 11am and
1pm). The inverted cycle and this time of training were used to
avoid thedevelopment of internal desynchronization, similar to
night-shift workers, which was previously observed in rats that
exercised during their light cycle (Salgado-Delgado et al., 2008).
The animals which presented problems adapting to the
treadmill or refused to run were excluded. Different groups of
rats were used for immunohistochemistry, immunoblotting
and real-time PCR assays.

5.3. Immunohistochemistry

5.3.1. Tissue processing
After the exercise period, the animals (n=8 for each group)
were deeply anesthetized (ketamine, 20 mg/100 g and xyla-
zine, 2 mg/100 g, i.m.) and perfused transcardially with 300 mL
of 0.1 M phosphate buffered saline (PBS) followed by 300 mL of
2% paraformaldehyde in 0.1 M sodium phosphate buffer (PB),
pH 7.4. The brains were then removed and post-fixed for 4 h in
the same fixative at 4 °C and cryoprotected in a 30% sucrose
solution (in PB) for 48 h. Coronal sections (30 μm) were cut on
dry ice using a sliding microtome. Sections were stored at 4 °C
until use.

5.3.2. Immunostaining
Free-floating sectionswere stained using rabbit polyclonal anti-
SYN (1:1000) (Chemicon, Temecula, USA), rabbit polyclonal anti-
SYP (1:250) (DakoCytomation, Glostrup, Denmark) and mouse

monoclonal anti-NFs (recognizing 68 kDa, 160 kDa and 200 kDa
neurofilaments) (1:2000) (Zymed Laboratories, San Francisco,
CA, USA) antibodies. These antibodies have been previously
tested (Kihara et al., 2008; Leonelli et al., 2009). The secondary
antibodies were, respectively, biotinylated goat anti-rabbit,
donkey anti-rabbit (both from Jackson Immuno Research Lab.,
Pennsylvania USA) and goat anti-mouse (Vector, Burlingame,
CA, USA) antisera. The primary antibodies were diluted in PB
with 0.3% Triton X-100 and 5% normal goat serum (for anti-SYN
and anti-NFs) or normal donkey serum (for anti-SYP) and the
sections were incubated overnight (14–20 h) at room tempera-
ture (ca. 24 °C).Afterwashing thesections (3×10min), theywere
incubated with the corresponding secondary antibodies, which
wereall diluted1:200 inPBwith0.3%TritonX-100 for 2 hat room
temperature. Following additional washes (3×10 min), the
sections were incubated with an avidin–biotin–peroxidase
complex (ABC Elite kit, Vector Labs., Burlingame, CA, USA) for
2 h at room temperature. Labeling was developed with 0.05%
diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) and 0.03% (final
concentration) hydrogen peroxide in PB.

After the staining procedure, the sections were mounted
on glass slides and the staining was intensified with 0.05%
osmium tetroxide in water. They were then dehydrated and
coverslipped using Permount (Fisher, Pittsburg, PA, USA). The
regions of interest were identified based on a stereotaxic atlas
(Paxinos and Watson, 2005) and only subjectively analyzed.

5.4. Western blotting

The animals (n=8 for each group) were decapitated and the
regions of interest quickly collected, frozen in liquid nitrogen and
stored at −70 °C until use. The tissue was then homogenized at
4 °C in extractionbuffer (Tris, pH7.4, 100mM; EDTA10mM; PMSF
2mM; aprotinin 0.01mg/ml). Thehomogenateswere centrifuged
at 12,000 rpm at 4 °C for 20 min, and the protein concentration of
the supernatant was determined using a protein assay kit (Bio-
Rad, Hercules, CA, USA) (Bradford, 1976). Thematerial was stored
in sample buffer (Tris/HCl 125mM, pH 6.8; 2.5% (p/v) SDS; 2.5% 2-
mercaptoethanol, 4 mM EDTA and 0.05% bromofenol blue)
(Laemmli, 1970) at −70 °C until starting the assays. Seventy-five
to 100 μg of total proteins in Laemmli bufferwere boiled for 5min
and separatedby 6.5%and8%acrylamide SDS gels (Bio-Rad,USA)
at 25 mA (Laemmli, 1970) and electrophoretically transferred to
nitrocellulose membranes (Millipore) at 100 V for 80min using a
Trans-Blot cell system (Bio-Rad,USA). Themembraneswere then
blocked for 2 h at room temperature with phosphate-buffered
saline (PBS) containing 0.05% Tween-20 (TTBS) and 5% non-fat
milk, and incubated overnight at 4 °C with the same primary
antibodies used for immunohistochemistry at a concentration of
1:1000. The membranes were then incubated for 2 h with anti-
rabbit-HRP IgG for SYN and SYP and anti-mouse-HRP IgG for NFs
(Amersham, Little Chalfont, Buckinghamshire, UK) diluted
1:10,000 in TTBS with 1% non-fat milk. The probed proteins
were developed by using a chemiluminescent kit (ECL, Amer-
sham Biosciences, NJ, EUA). The membrane was then incubated
for 30minat roomtemperaturewith strippingbuffer andananti-
β-actin antibody (Sigma, St. Louis, MO) was used to quantify β-
actin as a loading control. The bound antibodies were visualized
using radiographic films which were placed in contact with the
membranes, then developed and fixed. The quantification of
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band intensity was performed with Scion Image 4.0.2 (Scion
Corporation, Frederick, MD).

5.5. RNA isolation, cDNA synthesis and real-time PCR

Tissue from the brain regions of interest were collected (n=8 for
each group) anddirectly homogenized in 1mLTRIzol (Invitrogen,
Carlsbad, CA, USA) with a homogenizer and total RNA was
isolated following themanufacturer's suggested protocol. Briefly,
following one chloroform extraction step, RNA was precipitated
with isopropanol and the pellet washed once in 70% ethanol.
After air-drying, RNA was resuspended in DEPC-treated water
and the concentration of each sample obtained from A260/
A280 nm measurements. Residual DNA was removed using
DNase I (Invitrogen) by following the manufacturer's protocol.
For each 20 μL reverse transcription reaction, 4 μg total RNA was
mixed with 1 μL oligodT primer (0.5 μg/μL; Invitrogen) and
incubated for 10min at 65 °C. After cooling on ice the solution
wasmixedwith 4 μL 5× first strand buffer, 2 μL of 0.1 MDTT, 1 μL
of dATP, dTTP, dCTP and dGTP (10 mM each), and 1 μL
SuperScript III reverse transcriptase (200 U/μL; Invitrogen) and
incubated for60 minat50 °C.Reactionwas inactivatedbyheating
at 70 °C for 15min, and the samples were diluted four times.

The real-time PCR reaction system included the following:
200 to 400 nMprimers, 5 ng cDNAsamples, and1XSYBR®Green
PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA).
Using the Rotor-Gene 3000 Real-time PCR detection system
(Corbett Research, Mortlake, NSW, Australia), PCR cycling
conditions were set as follows: after initial activation at 50 °C
for 2 minand95 °C for10min, 40cyclesof95 °C for 15 sand60 °C
for 1 min, then melt curve analysis was performed by heating
samples from 65 °C to 99 °C (1 °C increment changes at 5 s
intervals), in order to evaluate primer specificity. All sample
measurements were performed in duplicate. Primers for the
housekeeping genes were obtained from Depreter et al. (2002)
and the primers for the genes of interest were designed using
software primer express v3.0 (Applied Biosystems). The proper-
ties of the primers used are presented in Table 2.

Relative quantification of target gene expression was
performed using the comparative CT method as described in

detail elsewhere (Medhurst et al., 2000). The dCT value was
determined by subtracting the target CT of each sample from
the respective hydroxymethylbilane synthase (HMBS) and
hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 (HPRT1) mean
values which were used as housekeeping genes. Calculation of
ddCT involved the sedentary group mean dCT value as an
arbitrary constant to subtract from all other dCT mean values.
Fold-changes in gene expression of the target gene are
equivalent to 2−ΔΔCT.

5.6. Statistical analysis

Data are expressed as the mean ± SEM. Statistical analyses
were performed using one-way ANOVA with Tukey post hoc
test for Western blotting and mRNA expression data.
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ABSTRACT 

 
Exercise is known to improve cognitive functions and to induce neuroprotection, and 

at least part of these functions rely on the induction of structural changes such as 

synaptogenesis and neurogenesis. In this study we used a short-term, moderate intensity 

treadmill exercise protocol to investigate the effects of exercise on usual markers of 

hippocampal synaptic and structural plasticity, such as synapsin I (SYN), synaptophysin 

(SYP), neurofilaments (NF), microtubule-associated protein 2 (MAP2), glutamate receptor 

subunits GluR1 and GluR2/3, brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and glial fibrillary 

acidic protein (GFAP). Immunohistochemistry, Western Blotting and real-time PCR were 

used. We also evaluated the number of cells positive for the neurogenesis marker 5-bromo-

2-deoxyuridine (BrdU) and the plasma corticosterone levels. Adult male Wistar rats were 

adapted to a treadmill and divided into 4 groups: sedentary (S), 3-day exercise (EX3), 7-day 

exercise (EX7) and 15-day exercise (EX15). The protein changes detected were increased 

levels of NF68 and MAP2 at EX3, of SYN at EX7 and of GFAP at EX15, accompanied by a 

decreased level of GluR1 at EX3. The real-time PCR analysis disclosed only an increase of 

MAP2 mRNA at EX7. We also observed a 2-fold increase of the number of BrdU-positive 

cells in the dentate gyrus at EX3 and increased corticosterone levels at EX3 and EX7. These 

results reveal a positive effect of short-term, moderate treadmill exercise on hippocampal 

plasticity. This effect was in general independent of transcriptional processes and of BDNF 

upregulation, and occurred even in the presence of increased corticosterone levels.  

 

Keywords: physical exercise; synaptic plasticity; structural plasticity; neurogenesis; BDNF; 

corticosterone. 
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ABSTRACT 

Evidence shows that physical exercise is neuroprotective and enhances brain 
function. Exercise has also been associated with structural changes such as angiogenesis, 
synaptogenesis and neurogenesis. The aim of this study was to determine if a short-term 
exercise protocol alters Ca2+ dynamics in astrocytes, along with the structure and protein 
levels of constituents of the neurovascular unit (NVU).  Given the multiplicity of functions of 
endothelin (ET) in the brain, including neurotransmission, neuromodulation and 
angiogenesis, among others, we evaluated the actions of this peptide in the NVU. 3 groups 
of adult male Wistar rats were subjected to treadmill exercise (45 min/day, at 0.6km/h for 2 
weeks, 5 days/week), by the end of which they were 42-46 days old. Confocal Ca2+ imaging 
was performed in 200µm-cortical slices loaded (2 hs) with 10 mM Fluo-4 AM. Slices were 
excited with a solid-state laser at 488 nm and emitted light was collected at >495 nm. Images 
were acquired at 1 frame/s with an EMCCD camera. All experiments were performed at 33-
35 ºC. FITC-Dextran injections (50mg/mL, 8 minutes) were performed into the left jugular 
vein and immunohistochemistry was performed by using an antibody against the astrocytic 
glial fibrillary acidic protein (GFAP) (1:10k) and the nuclear marker TOTO (1:10k). Western 
Blotting was conducted using antibodies against GFAP (1:10k) and endothelin B receptors 
(ETBR) (1:4k). Endothelin-induced Ca2+ changes in astrocytes were observed in the form of 
sustained and oscillatory increases, with predominant activity (> 90%) in the form of 
sustained increase.  Both ETAR and ETBR activities were evaluated using ET-1, ET-3 and the 
specific ETBR agonist sarafotoxin S6c. We observed that after exercise more cells responded 
to S6c and their responses had a steeper rise, a higher peak amplitude and the Ca2+ 
increase was more sustained (p<0.001). On the other hand, the responses to ET-1 were 
delayed after exercise (p<0.05). We also observed significant vascular density and GFAP 
density changes in most of the cortical layers analyzed. The immunoblotting analysis of ETBR 
and GFAP, however, showed no differences between the exercised and sedentary groups. 
These results suggest that short-term physical exercise alters astrocytic structural proteins 
and function in the motor cortex, increasing the responsiveness of astrocytic activity to S6c, 
likely via the activation of the ETBR subtype. Exercise also appears to decrease the 
responsiveness to ET-1, likely via the down-regulation of the ETAR subtype. 
 
Key-words: Exercise; Motor cortex; Astrocytes; Intracellular calcium signaling; 
Endothelins. 




