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RESUMO 

 
ZAMPIERI, T. T. Efeitos sequenciais do treinamento físico sobre a plasticidade de 
vias ocitocinérgicas centrais em ratos normotensos e hipertensos. 2011. 91 f. 
Dissertação (Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
Nós investigamos o efeito sequencial do treinamento aerório (T) nas vias 

ocitocinérgicas (OTérgicas) em áreas centrais autonômicas, utilizando o fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) como um indicador de plasticidade neuronal. 

WKY e SHR foram submetidos a T de baixa intensidade em esteira (55% VO2 máximo) 

ou sedentarismo (S) por 8 semanas. Pressão arterial (PA) e freqüência cardíaca (FC) 

foram aferidas semanalmente. De fatias do hipotálamo e tronco encefálico (~800 µm) 

foram coletados o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), partes dorsal e ventral 

do tronco encefálico (DBS e VBS). A expressão de RNAm de BDNF, OT e receptor de 

OT (OTR) foi estimada mediante PCR em tempo real. Outros cérebros foram fixados e 

foram realizados cortes (30 µm) do PVN, NTS e RVLM, para análises de 

imunofluorescência (microscopia confocal). T promoveu bradicardia de repouso (~12% 

de redução em ambos os grupos: SHR, T2-T8; WKY em T8) e redução da PA (~6% nos 

SHR em T8). Nos WKY T, a expressão de BDNF no PVN apresentou precoce e 

transiente aumento (2,5 vezes em T1) e no DBS pico posterior com menor magnitude 

(1,5 vezes em T1-T2). Nos SHR T a expressão de BDNF foi menor e apareceu 

tardiamente (PVN = +1,4 vezes em T4-T8; DBS = +1,5 vezes em T2-T8); mas no VBS a 

expressão de BDNF também estava aumentada (1,8 vezes em T1-T8). Nestas áreas o 

conteúdo de BDNF foi similarmente aumentado em WKY e SHR de T1-T2 até T8. As 

alterações do BDNF foram acompanhadas por aumento no conteúdo de OT induzidos 

pelo T no PVN (RNAm, 3 a 4 vezes maior; proteína 2,4 a 2,8 vezes maior, começando 

em T2) e expressão de RNAm de OTR no DBS e VBS (1,5 a 2,2 vezes maior em T2-T8 

e 1,3 a 1,6 vezes maior em T1-T4, respectivamente). Os resultados indicam que a 

plasticidade induzida pelo T no sistema OTérgico central ocorre precocemente no PVN 

comparado com outras áreas autonômicas, é mais rápido em WKY e precede as 

mudanças da FC. Os dados também mostram maior “turnover” do RNAm de BDNF no 

grupo SHR. 

Palavras-chave: Treinamento físico. Hipertensão. BDNF. OT. PVN. NTS. RVLM. 



ABSTRACT 

 
ZAMPIERI, T. T. Sequential effect of aerobic training on the plasticity of central 
oxytocinergic system in normotensive and hypertensive rats. 2011. 91 p. Master‟s 
thesis (Human Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2011. 
 
We investigate time-course training (T) effects on oxitocinergic (OTergic) pathways 

within autonomic areas, using brain-derived neurotrophic factor (BDNF) as a index of 

neuronal plasticity. WKY and SHR were submitted to low-intensity T on treadmill (55% 

VO2max) or kept sedentary (S) for 8 weeks. Mean arterial pressure (AP) and resting 

heart rate (HR) was measured at weeks zero, 1, 2, 4 and 8. Fresh brains slices 

interesting hypothalamus and brain stem (~800 µm on dry ice) were obtained for 

punching the paraventricular nucleus (PVN), the dorsal and ventral brain stem (DBS and 

VBS). BDNF, OT, OT receptor (OTR) mRNA expression were estimated by real time 

PCR. Other brains were fixed and cryoprotected; PVN, NTS and RVLM were sliced (30 

μm) and incubated with anti-BDNF, anti-OT and 2ary antibodies for immunofluorescence 

analysis (confocal microscopy). T equally improved treadmill performance and caused 

resting bradycardia (~12% reduction in both groups: SHR, from T2 up to T8; WKY at T8). 

T were also efficient to reduce AP (~6% only in SHR at T8). In trained WKY, PVN 

exhibited a precocious and transient BDNF expression increase (2.5-fold at T1) with a 

late and smaller peak in DBS (1.5-fold at T1-T2). In trained SHR BDNF expression was 

smaller and/or appeared later (PVN=+1.4-fold, T4-T8; DBS=+1.5-fold, T2-T8); BDNF 

expression was also increased in the VBS (1.8-fold, T1-T8). In these areas BDNF protein 

content was similarly increased in WKY and SHR from T1-T2 up to T8. BDNF changes 

were accompanied by increased T-induced OT content in the PVN (mRNA, 3 to 4-fold 

increase; protein 2.4 to 2.8-fold increase, starting at T2) and OT receptor mRNA 

expression in the DBS and VBS (1.5 to 2.2-fold increase at T2-T8 and 1.3 to 1.6-fold 

increase at T1-T4, respectively). Results indicate that T-induced plasticity of central 

OTergic system occurs precociously in the PVN compared to other autonomic areas, is 

faster in WKY and precedes HR changes. Data also showed higher BDNF mRNA 

turnover in the SHR group. 

 

Key words: Exercise training. Hypertension. BDNF. OT. PVN. NTS. RVLM. 
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1 Introdução e Revisão de Literatura 

 

A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, caracterizada por níveis 

elevados e mantidos da pressão arterial (PA), sendo o principal fator de risco para 

doenças arteriais como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, arteriosclerose, 

doença coronariana crônica, doença arterial periférica e insuficiência renal 

(CHOBANIAN et al., 2003). No Brasil a hipertensão é um dos problemas de saúde 

pública de maior prevalência na população, que atinge aproximadamente 20% dos 

adultos e 50% dos idosos, acarretando inúmeras mortes por doenças cardiovasculares 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006). Em 2007 as doenças 

cardiovasculares representaram 29,4% dos óbitos totais, sendo que deste valor 31,4% 

foi devido ao acidente vascular encefálico, 30% à doença isquêmica do coração, 12.8% 

à hipertensão arterial sistêmica e 25.1% à outras causas (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Uma vez estabelecida, a hipertensão requer tratamento constante uma vez que a 

redução da pressão arterial (PA) de indivíduos hipertensos incide na diminuição da 

morbidade e mortalidade e uma melhora na qualidade de vida. Mediante tal situação 

inúmeros tratamentos, para controle dos níveis pressóricos, têm sido estudados. 

Atualmente são utilizados para o controle da hipertensão, diuréticos, vasodilatadores, 

simpatolíticos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio e de receptores de 

angiotensina, inibidores da enzima conversora da angiotensina e de renina 

(CHOBANIAN et al., 2003). Além destes tratamentos farmacológicos, mudanças no 

estilo de vida tem sido cada vez mais incluídas entre as terapias anti-hipertensivas. Tais 

mudanças incluem restrição na ingestão de sal, controle do peso corporal, restrição no 

consumo de álcool e, principalmente, prática regular de exercício aeróbio 

(PESCATELLO et al., 2004). 

Recentemente análises de correlação entre atividade física diária e risco de 

comprometimento em hipertensos, demonstraram que, independente de gênero, quanto 

mais treinado o indivíduo menor é o risco de apresentar complicações advindas da 

hipertensão arterial (BARENGO et al., 2005). Sendo assim, o treinamento físico aeróbio 

de intensidade baixa a moderada (T) tem sido indicado como uma das primeiras 
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condutas terapêuticas, podendo ser indicado isoladamente no caso de hipertensão 

limitrofe ou em associação com os tratamentos farmacológicos, auxiliando na redução 

dos níveis pressóricos de indivíduos hipertensos com diferentes graus de severidade 

(CHOBANIAN et al., 2003; PESCATELLO et al.,2004). Deste modo, o TF está sendo 

considerado um importante coadjuvante na prevenção e tratamento da hipertensão 

arterial. 

Embora não sejam conhecidos com precisão os mecanismos que modulam os 

efeitos benéficos do TF em hipertensos, é sabido que o TF promove redução da 

pressão arterial (PA) do homem e em diferentes modelos experimentais de hipertensão, 

como por exemplo os ratos espontaneamente hipertensos (SHR – spontaneously 

hypertensive rats) considerados o melhor modelo da hipertensão essencial do homem 

(AMARAL et al., 2001; MELO; MARTINHO; MICHELINI, 2003). No entanto, a redução 

da PA não é observada em normotensos treinados, que à semelhanças dos hipertensos 

também apresentam redução da frequência cardíaca (FC) de repouso e menor resposta 

taquicárdica ao exercício dinâmico (TIPTON, 1999; AMARAL et al., 2001; MELO; 

MARTINHO; MICHELINI, 2003). Deste modo a eficácia do TF em reduzir a PA de 

indivíduos hipertensos parece ser devida a sua capacidade de reverter os diferentes 

mecanismos que condicionam o desenvolvimento e a manutenção do quadro 

hipertensivo. 

Dentre os mecanismos propostos para se justificar a queda da PA e a melhora da 

perfusão tecidual induzidas pelo TF em indivíduos hipertensos citam-se a redução da 

FC e do débito cardíaco (VERAS-SILVA et al., 1997), a diminuição da resistência 

muscular esquelética, que determina a redução da resistência periférica total (AMARAL 

et al., 2000; MELO; MARTINHO; MICHELINI, 2003; AMARAL e MICHELINI, 2011), o 

aumento da sensibilidade à insulina (GAUTIER e MAUVAIS-JARVOIS, 2001), 

alterações do balanço entre fatores relaxantes e constritores derivados do endotélio, 

com consequente alteração da reatividade muscular (VANHOUTTE, 1996), a indução 

da angiogênese capilar na musculatura esquelética, reduzindo a rarefação vascular 

característica da hipertensão (AMARAL et al., 2000; MELO; MARTINHO; MICHELINI, 

2003), o remodelamento de arteríolas musculares esqueléticas determinando a 
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normalização da razão parede/luz (AMARAL et al., 2000; MELO; MARTINHO; 

MICHELINI, 2003; AMARAL e MICHELINI, 2011).  

Além destes mecanismos periféricos o T de baixa intensidade também modifica o 

controle neural da circulação, favorecendo o tônus parassimpático ao coração (HIGA et 

al., 2002; BRAGA et al., 2002; HIGA-TANIGUCHI et al., 2009) e reduzindo o tônus 

simpático ao coração e vasos (KRIEGER; DA SILVA; NEGRÃO, 2001; CERONI et al., 

2009; MICHELINI e STERN, 2009). Este mecanismo é de particular interesse porque 

também pode contribuir para a instalação da bradicardia de repouso que caracteriza o 

TF tanto em indivíduos hipertensos quanto normotensos. O tônus parassimpático e 

simpático ao coração e vasos fazem parte do controle autonômico da circulação, e são 

gerados no sistema nervoso central e controlados momento a momento por 

mecanismos reflexos neurais. 

 

1.1 Controle neural da PA e FC 

 

A regulação neural dos parâmetros cardiovasculares funciona como um arco-

reflexo envolvendo receptores, aferências, centros de integração, eferências e efetores, 

além de alças hormonais. As respostas cardiovasculares podem ser integradas em 

diferentes níveis do sistema nervoso central. Em particular, o hipotálamo e o bulbo 

estão muito envolvidos com o controle autonômico da circulação como esquematizado 

na Figura 1, e melhor detalhado a seguir.  

No bulbo situam-se várias áreas importantes para o controle cardiovascular como 

o núcleo do trato solitário (NTS), as áreas rostroventrolateral (RVLM) e 

caudoventrolateral (CVLM) e os núcleos ambíguo (NA) e núcleo motor dorsal do vago 

(DMV). O arco reflexo básico, ou alça primária do controle cardiovascular, consiste num 

circuito envolvendo essas áreas bulbares que são ativados por informações aferentes 

provenientes de receptores localizados perifericamente (barorreceptores arteriais, os 

principais responsáveis pelo controle tônico do sistema cardiovascular) integram 

continuamente essas informações e via vago e simpático, ajustam continuamente as 

respostas do coração e dos vasos de resistência e de capacitância. Os barorreceptores 

detectam e sinalizam ao SNC informações sobre flutuações instantâneas da PA que 
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são direcionadas ao NTS no bulbo dorsal, o qual consiste na primeira área do sistema 

nervoso central a integrar informações cardiovasculares. Do NTS são projetados 

neurônios glutamatérgicos que excitam o DMV e NA (onde se localizam os corpos 

celulares dos neurônios pré-ganglionares do parassimpático que se projetam ao 

coração) e o CVLM no bulbo ventrolateral que contém neurônios gabaérgicos que se 

projetam ao RVLM. Este constitui o principal grupamento de neurônios pré-motores 

simpáticos que se projetam para a coluna intermédio-lateral onde se localizam os 

neurônios pré-ganglionares simpáticos que se projetam aos pós-ganglionares 

simpáticos, responsáveis pela inervação simpática para o coração e vasos. 

Desta forma elevações momentâneas da PA determinam ativação do NA e DMV 

(aumentando o tônus vagal ao coração) e do CVLM (que inibe o RVLM e o tônus 

simpático ao coração e vasos) determinando bradicardia, redução do inotropismo, 

aumento da capacitância venosa e vasodilatação reflexas as quais condicionam a 

redução da PA, levando-a novamente a níveis controle. De forma oposta quedas 

momentâneas da PA por não ativarem o NA, DMV e o CVLM, resultam em aumento do 

tônus simpático e redução simultânea do vagal, determinando taquicardia, aumento do 

inotropismo, redução da capacitância venosa e vasoconstrição reflexa com elevação da 

PA que novamente retorna aos valores basais. Esta circuitaria neuronal constitui a alça 

bulbar ou primária de regulação reflexa da PA (Figura 1) (MICHELINI, 2008; MICHELINI 

e STERN, 2009). 

Além das projeções bulbares, o NTS e o CVLM também se projetam para 

estruturas diencefálicas (núcleo pré-ótico mediano, núcleo paraventricular do 

hipotálamo - PVN - e núcleo supraótico - SON) levando informações periféricas a áreas 

centrais de integração envolvidas na modulação do controle cardiovascular e nos 

ajustes circulatórios a diferentes situações comportamentais (MICHELINI, 2008). O 

PVN integrando informações vegetativas, neuroendócrinas e comportamentais, é de 

grande importância para o controle cardiovascular, particularmente durante o exercício 

físico. O NTS, que se constitui na primeira estação sináptica dos aferentes periféricos, 

envia projeções ascendentes ao PVN, e também recebe vias descendentes 

provenientes de núcleos hipotalâmicos como o PVN. O circuito neural NTS → PVN → 

NTS (Figura 1) constitui a alça suprabulbar de modulação do controle autonômico do 
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sistema cardiovascular, ou alça secundária de controle cujos mecanismos supra-

bulbares de integração modulam o funcionamento da alça bulbar, ajustando 

eficientemente a circulação sanguínea em diferentes situações como, por exemplo, o 

exercício físico. 

Informações aferentes que chegam ao NTS e ao CVLM ascendem à áreas 

suprabulbares por neurônios catecolaminérgicos (CATérgicos) os quais se projetam 

direta ou indiretamente aos neurônios magnocelulares do PVN e SON (SAWCHENKO e 

SWANSON, 1981; KALIA et al., 1985) que sintetizam e liberam vasopressina (VP) e 

ocitocina (OT) no plasma via neurohipófise. Um grande contingente das fibras 

CATérgicas do NTS projetam-se a neurônios parvocelulares do PVN que também são 

VPérgicos e OTérgicos, mas se projetam diretamente ao NTS e outras áreas bulbares 

fechando um circuito de modulação autonômica (DAMPNEY, 1994; MICHELINI e 

MORRIS, 1999; MICHELINI, 2001). Projeções monosinápticas recíprocas entre NTS e 

PVN (SAWCHENKO e SWANSON, 1981, 1982; KALIA et al., 1985) fornecem substrato 

anatômico para um importante e pronto sistema de controle através do qual o PVN 

pode ajustar as respostas autonômicas do sistema cardiovascular. Fornecem ainda 

substrato anatômico para a interação entre os dois mecanismos básicos de controle 

cardiovascular durante o exercício (o “comando central” e o “comando reflexo da 

circulação”) (MITCHELL, 1990). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática de como o treinamento aeróbio induz ajustes plásticos & 
funcionais em áreas bulbares e suprabulbares, as quais facilitam controle autonômico da 
circulação durante o exercício. 
Fonte: adaptado de MICHELINI e STERN, 2009. 
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1.2 Modulação exercida pelas projeções suprabulbares sobre alterações do tônus 

autonômico durante ajustes da resposta cardiovascular ao exercício dinâmico 

e/ou treinamento aeróbio 

 

Vários estudos têm contribuído para o entendimento de como as alças de 

modulação bulbar e suprabulbar medeia os ajustes funcionais e adaptativos do controle 

cardiovascular frente a alterações transitórias de PA durante o exercício. Trabalho 

pioneiro de Brum et al. (2000) demonstrou que o T facilita a sinalização aferente pelos 

barorreceptores, aumentando em normotensos e hipertensos a sensibilidade do nervo 

depressor aórtico durante alterações da PA. Outros trabalhos demonstraram a eficácia 

do T em alterar a atividade de neurônios pré-autonômicos vasopressinérgicos 

(VPérgicos) e ocitocinérgicos (OTérgicos) que se projetam do PVN ao NTS. 

Em relação as projeções VPérgicas, observou-se que: 

 têm efeito tônico sobre o funcionamento do reflexo barorreceptor cardíaco porque o 

bloqueio de receptores V1 no NTS aboliu a bradicardia reflexa, mas nenhuma alteração 

do reflexo foi observada após administração do bloqueador V1 no líquido céfalo-

raquidiano do 4° ventrículo (VP atuante como neurotransmissor), evidenciando a 

especificidade do efeito da VP neuronal (MICHELINI e BONAGAMBA, 1988; 

MICHELINI, 1994, 1998); 

 a administração de VP no NTS não alterou a sensibilidade do reflexo, mas deslocou 

o “set point” do reflexo para níveis mais elevados de pressão e frequência cardíaca, 

diminuindo a resposta bradicárdica. Observou-se que este efeito da VP era devido à 

redução da inibição simpática durante elevações transitórias da PA, (MICHELINI e 

BONAGAMBA, 1988; MICHELINI, 1994, 1998);  

 em ratos normotensos sedentários e treinados observou-se durante exercício 

dinâmico aumento do conteúdo endógeno de VP especificamente na região dorsal do 

bulbo (DBS que abrange o NTS), sugerindo ativação das projeções VPérgicas a esta 

área (DUFLOTH; MORRIS; MICHELINI, 1997: MICHELINI e MORRIS, 1999); observou-

se também não haver após TF alteração da densidade de receptores V1 no NTS, mas 
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aumento da sensibilidade destes receptores ao agonista exógeno (SOUZA; MICHELINI; 

FIOR-CHADI, 2001); 

 pré-tratamento do NTS com antagonista V1 não alterou a resposta pressora mas 

determinou redução da taquicardia do exercício em ratos sedentários e treinados, com 

resposta de maior magnitude nos indivíduos treinados (DUFLOTH; MORRIS; 

MICHELINI, 1997; MICHELINI e MORRIS, 1999). 

 Com relação as projeções OTérgicas do PVN ao complexo NTS/DMV, observou-

se em ratos normotensos que: 

 o exercício dinâmico, aumentou o conteúdo endógeno de OT no DBS (que abrange o 

NTS e DMV), de ratos treinados sem nenhuma alteração significativa nos ratos 

sedentários, sugerindo ativação das projeções Otérgicas apenas nos indivíduos 

treinados (BRAGA et al., 2000: MICHELINI, 2001); 

 o pré-tratamento do NTS com antagonista de receptores de OT (OTR) não alterou a 

resposta pressora, mas potencializou a taquicardia do exercício apenas nos ratos 

treinados, determinando redução da taquicardia do exercício, sem nenhuma alteração 

de PA ou FC após bloqueio dos OTR ratos sedentários submetidos ao exercício 

dinâmico (BRAGA et al., 2000; MICHELINI, 2001). Estas observações confirmam que o 

T ativava mecanismos Otérgicos suprabulbares do controle da FC apenas nos 

indivíduos treinados;  

 a administração exógena de OT no NTS determinou, nos grupos treinados e 

sedentários, redução significativa e similar da taquicardia do exercício, sugerindo que o 

treinamento não alterava receptores, mas apenas a disponibilidade do 

neurotransmissor (aumentada após treinamento) (BRAGA et al., 2000; MICHELINI, 

2001); 

 coerentemente, demonstrou-se haver após TF marcante aumento da 

imunorreatividade para a OT no DBS (NTS/DMV), indicando importante efeito do TF em 

alterar a plasticidade de vias OTérgicas descendentes do hipotálamo ao tronco cerebral 

(MARTINS et al., 2005); 

 o efeito „bradicardizante‟ da OT foi confirmado pela presença de bradicardia de 

repouso nos indivíduos treinados (MARTINS et al., 2005) e pela alteração da 

bradicardia reflexa subsequente à administração de OT ou de antagonista de OT no 



11 

 

NTS: houve, respectivamente, aumento ou redução da resposta bradicárdica durante 

hipertensões transitórias, sem alteração da taquicardia reflexa a hipotensões 

transitórias (HIGA et al., 2002); 

 a especificidade das sinápses OTérgicas ao NTS em mediar o controle reflexo da 

FC, uma vez que nenhuma alteração foi observada após administração de OT ou de 

seu antagonista no líquido céfalo-raquidiano do 4º ventrículo, excluindo seu efeito como 

neurohormônio, e, que a facilitação da resposta bradicárdica era determinada pelo 

aumento da atividade vagal ao coração, sem alteração do tônus simpático (HIGA et aI., 

2002). 

 

1.3 Plasticidade Neuronal e T 

 

Os dados anteriormente mencionados demonstraram que o TF, além dos efeitos 

periféricos, também é capaz de alterar em indivíduos normotensos a plasticidade e a 

funcionalidade de vias peptidérgicas descendentes do hipotálamo ao NTS (MICHELINI, 

2007). Além disso, têm-se demonstrado que a hipertensão é acompanhada por 

alterações no controle central do sistema cardiovascular como a depressão da 

modulação OTérgica resultando em redução do tônus vagal ao coração (HIGA et al., 

2002; MARTINS et al., 2005). Observações feitas originalmente em ratos normotensos 

treinados e sedentários, foram recentemente estendidas aos hipertensos. Demonstrou-

se em SHR que o T também facilitava a ativação de projeções OTérgicas do PVN ao 

NTS durante o exercício dinâmico, propiciando redução da taquicardia do exercício. 

Estas respostas, no entanto foram de menor magnitude que as observadas nos grupos 

normotensos (HIGA-TANIGUCHI et al., 2009) mas, confirmavam em ambos os grupos a 

potencialidade do T em alterar a plasticidade das vias peptidérgicas centrais. 

Vários estudos têm portanto, demonstrado a potencialidade do T em modificar as 

viasOTérgicas do PVN ao tronco cerebral, facilitando o controle autonômico da 

circulação (BRAGA et al., 2000; MICHELINI, 2001; MARTINS et al., 2005; MICHELINI, 

2007; HIGA-TANIGUCHI et al., 2009). 

Observou-se também que o T era eficaz em alterar funcionalmente não só as 

projeções descendentes do PVN, mas também as vias ascendentes do NTS ao PVN. O 
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T acompanhado de aumento do número e da densidade de botões sinápticos 

noradrenérgicos (NORérgicos) em neurônios OTérgicos do PVN que se projetavam ao 

NTS, indicando aumento da sinalização aferente ao hipotálamo após T (HIGA-

TANIGUCHI et al., 2007) e confirmando sua potencialidade em alterar a plasticidade 

neuronal de toda a alça de modulação suprabulbar do controle autonômico do sistema 

cardiovascular. 

Contudo as alterações plásticas/funcionais das vias OTérgicas foram observadas 

somente ao final do protocolo de treinamento aeróbio de baixa intensidade que 

geralmente se estende por 2 semanas. Faz-se necessária uma investigação mais 

detalhada destas alterações no decorrer de todo o protocolo experimental para a 

caracterização do perfil temporal das alterações plásticas do sistema OTérgico central 

induzidos pelo TF em indivíduos normotensos e hipertensos. É também importante 

investigar se as alterações plásticas são específicas de alguma área de controle 

cardiovascular, se ocorrem em toda a alça de modulação, e se são ou não 

temporalmente coincidentes. Além disso, torna-se também importante determinar se há 

ou não simultaneidade entre a plasticidade neuronal e respostas funcionais induzidas 

pelo TF como bradicardia de repouso observada em normotensos e hipertensos 

possibilitando a correlação entre respostas funcionais e a ocorrência de alterações 

plásticas na alça de controle cardiovascular. 

 

1.4 Neurotrofina BDNF 

 

O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF - brain derived neurotrophic factor) 

surgiu no âmbito da pesquisa como sendo um “instrumento chave” mediador da 

eficiência sináptica, conectividade e a plasticidade neuronal dependente de atividade 

(COTMAN e BERCHTOLD, 2002). O BDNF está envolvido em mecanismos de 

sobrevivência e crescimento de vários subtipos de neurônios e em sinalizações rápidas, 

como mudanças na excitabilidade neuronal, na transmissão sináptica e na plasticidade 

neural (VAYNMAN et al., 2003), regulando os níveis de RNAm de dois produtos finais 

importantes no funcionamento de neurônios: cAMP-response-element binding protein 

(CREB, que têm a habilidade de modificar a função neural regulando a transcrição de 
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genes) e a synapsin-I, relacionado à transmissão sináptica (VAYNMAN; YING; GOMEZ-

PINILLA, 2003, 2004). 

Neurotrofinas regulam o crescimento, a sobrevivência e a diferenciação de 

neurônios. Além destes efeitos clássicos, que são relativamente lentos, as neurotrofinas 

também medeiam rexpostas rápidas que modulam uma variedade de funções celulares 

tais como excitabilidade da membrana, transmissão sináptica e atividade dependente 

de plasticidade sináptica. Essas ações rápidas são mediadas principalmente por 

receptores tirosina-cinase (TrK) com canais iônicos e ionotrópicos na membrana 

plasmática. 

Além de ter função neurotrófica, alguns estudos sugerem que o BDNF atua 

também como um neurotransmissor devido as seguintes evidências (WANG e ZHOU, 

2002): 1) o BDNF é sintetizado em qualquer corpo neuronal (neurônio central ou 

periférico), e sua expressão é atividade dependente; 2) o BDNF é transportado 

anterogradamente do corpo celular para os terminais nervosos, onde são estocados em 

vesiculas; 3) o BDNF pode ser liberado em resposta à despolarização induzida por 

potássio ou estímulo nervoso; 4) o BDNF pode despolarizar neurônios e desencadear 

potenciais de ação rápidos (em milisegundos) com ligação em receptores específicos; 

5) apesar do BDNF não ser rapidamente inativado por enzimas, os receptores TrK-B 

das células da glia provavelmente sejam responsáveis pelo seu controle negativo, um 

mecanismo requerido para neurotransmissão clássica mediada por neurotransmissores. 

Já foi descrito na literatura que o BDNF localiza-se em neurônios hipotalâmicos e 

do tronco cerebral envolvidos no controle cardiovascular uma vez que RNAm e proteína 

BDNF foram localizadas em neurônios do PVN e também em neurônios CATérgicos do 

tronco cerebral (KAWAMOTO et al., 1996; CHO et al., 1999; YAN et al., 1997). Sabe-se 

também que o pró-BDNF, o precursor de BDNF, é liberado no espaço extracelular para 

dar origem ao BDNF maduro, que então se liga ao receptor específico (TrkB, tirosina-

cinase), localizado nos elementos pré e pós-sinápticos (KUIPERS e BRAMHMA, 2006). 

O BDNF atua nos neurônios que apresentam os receptores TrkB, para desencadear 

potenciais de ação (WANG e ZHOU, 2002). Sugere-se também que o BDNF atua nos 

receptores TrkB de alta afinidade, expressos na maioria dos neurônios 
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simpatoexcitatorios para modular, via mecanismos autonômicos centrais, o tônus 

simpático regulando a função cardiovascular (WANG e ZHOU, 2002). 

O BDNF pode ser sintetizado e armazenado por neurônios pré-sinápticos e pós-

sinápticos (KOHARA et al., 2001) e liberado de maneira atividade-dependente de 

dendritos e axônios terminais, sugerindo que esse atue como mensageiro sináptico de 

plasticidade atividade-dependente (HARTMANN; HEAMANN; LESSMANN, 2001). O 

modo de ação das neurotrofinas parece ser dependente de sua própria atividade, como 

em um feed back positivo com a própria proteína (BLUM e KONNERTH, 2004). 

A interação da atividade neuronal e de neurotransmissores controla a expressão 

do gene para o BDNF; muitos interneurônios modulatórios (GABAérgicos) que fazem 

sinápse com os neurônios glutamatérgicos podem afetar a expressão do BDNF. No 

entanto, o BDNF também pode modular funções de outros neurotransmissores, é 

sugerido que o BDNF atue como um neuromodulador fisiológico que funciona como 

coadjuvante dos neurotransmissores (WANG e ZHOU, 2002). Estudos recentes têm 

demonstrando a participação do BDNF em neurônios tanto glutamatérgicos quanto 

GABAérgicos (TANAKA; SAITO; MATSUKI, 1997; BEM-ARI et al., 2007; FIORENTINO 

et al., 2009; BETLEY et al., 2009).  

Outros estudos demonstraram que o BDNF promove efeitos distintos nos 

potenciais inibitórios pós-sinápticos dependendo do tipo celular no pós-sináptico. Em 

sinapses entre neurônio inibitório → excitatório, o BDNF diminui a amplitude destes 

potenciais, aparentemente pela redução da liberação de GABA pelo terminal pré-

sináptico. Por sua vez, em sinapses entre neurônio inibitório → inibitório o BDNF altera 

a amplitude dos potenciais para valores mais positivos pela regulação da atividade do 

co-transportador K+/Cl-, o que sugere a ação do BDNF em diminuir a eficiência da 

transmissão inibitória (WARDLE e POO, 2003). Parece, portanto, que o BDNF atua 

potencializando tanto respostas glutamatérgicas (excitatórias) quanto GABAérgicas 

(inibitórias), porém por diferentes mecanismos demonstrado por Bolton et al. (2000). 

Apesar dos mecanismos atividade-dependente no SNC terem um papel central na 

determinação dos níveis de RNAm de BDNF durante a atividade física fatores periférico 

iniciam uma cascata de fatores de crescimento no cérebro que pode alterar os 
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mecanismos de plasticidade, a exemplo do IGF-1, um possível mediador da regulação 

gênica do BDNF (COTMAN e BERCHTOLD, 2002).  

Estudos com experimentação animal e exercício voluntário repetitivo 

demonstraram que o aumento de RNAm e da proteína de BDNF no hipocampo, é 

modulado pela intensidade do exercício (ADLARD et al., 2004). Também foi observado 

após T aumento da expressão do BDNF e dos níveis de TrkB, sugerindo que o T pode 

promover um sistema de feed back positivo facilitando os efeitos do BDNF na 

plasticidade sináptica. Demonstrou-se ainda que o T aumentava os níveis de RNAm 

BDNF, bem como de outros marcadores de plasticidade neuronal como a proteína 

CREB e synapsin I, que têm a habilidade de modificar a função neuronal regulando a 

transcrição de genes e afetando a transmissão sináptica, respectivamente (VAYNMAN; 

YING; GOMEZ-PINILLA, 2003).  

Em conjunto estas observações sugerem que o BDNF, uma importante 

neurotrofina na regulação da estrutura e função sináptica, pode ser utilizado como um 

indicador específico de plasticidade em vias centrais de controle cardiovascular durante 

o T. 

Desta forma é nossa hipótese de trabalho que ao analisarmos nas mesmas áreas, 

nos mesmos tempos experimentais, a expressão simultânea de BDNF e de OT ou 

OTR, possamos caracterizar as alterações seqüenciais de plasticidade em vias 

OTérgicas centrais induzidas pelo T. 
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2 Conclusão 

 

 Os dados do presente trabalho indicam que o treinamento aeróbio de baixa 

intensidade induz plasticidade neuronal em vias OTérgicas que se projetam do PVN ao 

NTS e RVLM. Há nos corpos celulares de neurônios OTérgicos de normotensos e 

hipertensos aumento intenso e precoce, mas mantido na sístese de OT no PVN, 

indicativo da maior atividade destes neurônios. Há ao mesmo tempo aumento da 

expressão de receptores de OT no NTS e RVLM (mais intenso no NTS) sugestivo de 

maior atividade destas vias autonômicas centradas nestas áreas. A correlação temporal 

entre a plasticidade de neurônios OTérgicos, precedendo e/ou aparecendo 

simultaneamente à instalação da bradicardia de repouso durante o treinamento, indica 

uma possível correlação causa efeito. 

 Além disto, o elevado “turnover” de BDNF e a intensa síntese de RNAm de 

receptor de OT nos SHR sugerem a importância de plasticidade induzida por 

treinamento em facilitar neste grupo a modulação OTérgica de hipertensos. 
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