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RESUMO 

Dos Santos, Jonathas Rodrigo. Uma semana de treinamento intervalado de alta 

intensidade (HIIT) aumenta a plasticidade neuronal no hipocampo independentemente 

do estado redox. 2020. 56 p.  Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

 As evidências sugerem que o exercício físico afeta a plasticidade neuronal, bem como 

a saúde do cérebro. Esse efeito tem sido associado à capacidade do exercício em modular o 

estado redox celular, enquanto que o estresse oxidativo geralmente está associado ao dano 

neuronal. Embora o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) tenha sido uma 

tendência no campo do exercício físico, seu efeito na função cerebral ainda não está claro. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a plasticidade neuronal, o 

conteúdo mitocondrial e o estado redox após o treinamento HIIT de uma semana e cinco 

semanas. Camundongos machos com 13 semanas de idade (C57Bl/ 6) foram designados para 

grupos não treinados ou HIIT. O protocolo HIIT consistiu de três dias com repetições de 

pequenos intervalos a 120% da velocidade máxima (Vmáx), intercaladas com sessões de 

exercício contínuo de intensidade moderada, 30 min a 60% de Vmáx. As análises por 

espectrometria de massa mostraram que uma semana de HIIT aumentou minichromosome 

maintenance complex componente 2 (MCM2), brain derived neutrophic fator (BDNF), 

doublecortin (DCX), voltage-dependent anion selective channel (VDAC) e diminuiu 

superoxide dismutase (SOD2) no hipocampo. Além disso, uma semana de HIIT não 

promoveu alterações na produção de H2O2 e na concentração de proteínas carboniladas no 

hipocampo, bem como na produção de ânion superóxido no giro denteado. Cinco semanas de 

treinamento aumentou a atividade da citrato sintase no hipocampo e levou à uma diminuição 

na produção de ânion superóxido no giro denteado. HIIT atenuou a queda no conteúdo de 

células DCX-positivas no giro denteado ao longo do envelhecimento por cinco semanas. 

Concluindo, nosso protocolo HIIT aumentou a plasticidade neuronal e o conteúdo 

mitocondrial, independentemente das alterações no estado redox, adicionando novas ideias 

sobre a modulação neuronal induzido por novos modelos de treinamento.  

Palavras-chave: HIIT, plasticidade neuronal e estado redox.  

  



 

 

ABSTRACT 

Dos Santos, Jonathas Rodrigo. One week High-intensity interval training increases 

neuronal plasticiy and mitochondrial biogenesis without changes in redox state. 2020. 56 

p.  Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2020. 

 

Evidence suggests that physical exercise has effects on neuronal plasticity, as well as 

overall brain health. This effect has been linked to the exercise capacity in modulating the 

antioxidant status, while the oxidative stress is usually linked with the neuronal damage. 

Although, high-intensity interval training (HIIT) has been a training-trend in around world, its 

effect on brain function still is unclear. Thus, we aimed to assess the neuronal plasticity, 

mitochondrial and redox status after one and five-week HIIT training. Thirteen-week old male 

(C57Bl/6) mice were assigned to non-trained or HIIT groups. HIIT protocol consisted of three 

days with short bouts repetitions at 120% of maximum speed (Vmax), intercalated with 

moderate-intensity continuous exercise sessions, 30 min at 60% Vmax. The mass 

spectrometry analyses showed that one-week of HIIT increased minichromosome 

maintenance complex componente 2 (MCM2), brain derived neutrophic fator (BDNF), 

doublecortin (DCX), voltage-dependent anion selective channel (VDAC) and decreased 

superoxide dismutase (SOD2) in the hippocampus. In addition, one-week of HIIT promoted 

no changes in H2O2 production and carbonylated protein concentration in the hippocampus, as 

well as in superoxide anion production in the dentate gyrus. Five-week HIIT training 

increased hippocampus citrate sintase activity and decreased superoxide anion in dentate 

gyrus. HIIT attenuated the drop in the content of DCX-positive cells in the dentate gyrus 

throughout aging for five weeks. Concluding, our one-week HIIT protocol increased neuronal 

plasticity and mitochondrial biogenesis regardless of changes in redox status, adding new 

insights on the neuronal modulation induced by new models of training in low ROS 

conditions.  

Key-word: HIIT, neuronal plasticity and redox state.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Exercício físico e cérebro 

 

 O número de doenças promovidas por fatores de risco como obesidade, fumo e 

sedentarismo crescem ano após ano. Alguns exemplos bem difundidos na literatura científica 

são as doenças cardiovasculares, câncer e doenças metabólicas como o diabetes mellitus tipo 

II. Entretanto, uma classe de doenças que merece atenção são as doenças neurodegenerativas. 

Dentre as mais relevantes podemos citar a doença de Parkinson, de Hungtington e de 

Alzheimer (SELKOE, 2012). 

 Nesse sentido, a neurogênese hipocampal adulta, por ocorrer ao longo da vida, é 

postulada como uma importante contribuição para a reserva neurogênica com potencial na 

prevenção de doenças neurodegenerativas, especialmente nos momentos em que a doença se 

encontra silenciosa (KEMPERMANN, 2008; 2019; KEMPERMANN; GAGE; AIGNER; 

SONG et al., 2018; SELKOE, 2012).  

 Evidências sustentam o crescimento exponencial dos efeitos positivos do exercício 

físico no cérebro em condições fisiológicas e patológicas, conforme o aumento observado de 

quase 800% nas últimas duas décadas (1999 à 2019) na quantidade de artigos do banco de 

dados NCBI (National Center for Biotechnology Information) com os termos de busca 

physical exercise and brain. Os trabalhos utilizam tanto modelo animal (especialmente 

camundongos e ratos) (E; BURNS; SWERDLOW, 2014; INOUE; HANAOKA; NISHIJIMA; 

OKAMOTO et al., 2015) quanto modelo humano (HYODO; DAN; SUWABE; KYUTOKU 

et al., 2012; SUWABE; BYUN; HYODO; REAGH et al., 2018; SUWABE; HYODO; 

BYUN; OCHI et al., 2017). Dentre as condições patológicas, é encontrado melhoras na 

memória de curta duração em modelos animais para a doença de Parkinson (CHO; SHIN; 

SONG; JUN et al., 2013), na memória de curta duração e na memória espacial em modelos 

animais para a doença de Alzheimer (HOVEIDA; ALAEI; ORYAN; PARIVAR et al., 2011; 

KIM; SHIN; KIM; BAEK et al., 2014), na tendência agressiva e na aprendizagem de 

memória espacial em modelos animais para autismo (SEO; CHO; SHIN; KIM et al., 2013) e 

habilidade de aprendizagem espacial em modelos animais de inflamação cerebral induzida por 

lipopolissacarídeos (KIM; KO; PARK; SHIN et al., 2013). Em condições fisiológicas, o 

exercício físico é proposto como uma importante estratégia não farmacológica na busca da 

diminuição ou prevenção da progressão de doenças neurodegenerativas (KEMPERMANN, 

2008; 2019; LLORENS-MARTIN, 2018). O exercício físico tem se mostrado como um dos 
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fatores protetores na prevenção do desenvolvimento de perdas cognitivas e demência 

(BERCHTOLD; KESSLAK; COTMAN, 2002; JEE; KO; SUNG; LEE et al., 2008). 

 Ao analisar os regimes de treinamento (alta intensidade vs. moderada intensidade; 

contínuo vs. intervalado; duração) é encontrado uma grande quantidade de modelos na 

literatura (ERICKSON; LECKIE; WEINSTEIN, 2014; LOURENCO; FROZZA; DE 

FREITAS; ZHANG et al., 2019; RADAK; KANEKO; TAHARA; NAKAMOTO et al., 

2001). Entretanto, grande parte dos trabalhos usam treinamento aeróbio em esteira 

(caracterizado por treinamento com maior duração, intensidade leve ou moderada e esforço 

contínuo) (ERICKSON; VOSS; PRAKASH; BASAK et al., 2011; INOUE; HANAOKA; 

NISHIJIMA; OKAMOTO et al., 2015; STEINER; MURPHY; MCCLELLAN; 

CARMICHAEL et al., 2011).  

 Por outro lado, o regime de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT, high 

intensity interval training) ainda não tem sido muito explorado no campo da neuroproteção. O 

HIIT é caracterizado por curtos períodos de esforço em alta intensidade (e.g. velocidade alta; 

80 % à 100 % da capacidade máxima) separados por períodos de descanso.  

 O HIIT tem sido proposto como uma estratégia para maximizar o desempenho (e.g. 

força, capacidade aeróbia) e melhoras na saúde (BOYNE; DUNNING; CARL; GERSON et 

al., 2013; GIBALA; LITTLE; MACDONALD; HAWLEY, 2012). Ao longo dos períodos de 

treinamentos (semanas ou meses) as sessões de treinamento semanais são intercaladas entre 

treinamento de alta intensidade e treinamento com intensidade leve/moderada com a 

finalidade de promover o maior ganho de desempenho (KENTTA; HASSMEN, 1998). 

Contudo, muitos trabalhos que utilizam treinamento de alta intensidade com finalidade 

neuroprotetiva são pouco caracterizados ou apresentam baixo controle de variáveis 

importantes do treinamento (e.g. relação carga de treinamento e descanso) (INOUE; 

HANAOKA; NISHIJIMA; OKAMOTO et al., 2015; NOKIA; LENSU; AHTIAINEN; 

JOHANSSON et al., 2016; OKAMOTO; YAMAMURA; LIU; MIN-CHUL et al., 2015). 

Enquanto que alguns trabalhos com HIIT mostram resposta modesta na plasticidade neuronal 

(NOKIA; LENSU; AHTIAINEN; JOHANSSON et al., 2016), outros não promoveram 

ganhos na capacidade de memória quando confrontado com exercício aeróbio/moderada 

intensidade (OKAMOTO; YAMAMURA; LIU; MIN-CHUL et al., 2015). 
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1.2. Plasticidade neuronal 

 

 A plasticidade neuronal pode ser resumida em quatro níveis: molecular, celular, 

estrutural/funcional e comportamental. No nível molecular é compreendido as alterações em 

fatores neurotróficos como BDNF, IGF-1 (Insulin Growth Factor-1) e VEGF (Vascular 

Endotelhial Growth Factor). No nível celular há a formação de novas células da glia 

(gliogênese), formação de novos neurônios (neurogênese), formação de novas sinapses entre 

os neurônios (sinaptogênese) e a formação de novos vasos sanguíneos (angiogênese). O nível 

estrutural é caracterizado por modificações no volume de massa cinzenta, volume de massa 

branca, na atividade de receptores, na atividade neuronal e no fluxo sanguíneo cerebral. O 

nível comportamental é caracterizado por alterações na capacidade cognitiva e motora (EL-

SAYES; HARASYM; TURCO; LOCKE et al., 2019). 

 Abordagens secundárias que visam prevenir doenças neurodegenerativas se 

correlacionam com a capacidade do cérebro de formar novas estruturas ao longo da vida 

(KEMPERMANN, 2008; 2019), conforme apontado por evidências que demonstram a 

contínua adaptação do cérebro promovidas por experiências e atividades comportamentais 

(ROSENZWEIG; BENNETT, 1996).  Uma das mais estudadas formas de  plasticidade 

cerebral adulta envolve a formação de novos neurônios (neurogênese), principalmente no 

hipocampo, uma região fundamental nos processos de memória e aprendizagem (AIMONE; 

LI; LEE; CLEMENSON et al., 2014). Apesar da formação de novos neurônios no hipocampo 

ao longo da vida de humanos ser questionada (BOLDRINI; FULMORE; TARTT; SIMEON 

et al., 2018; SORRELLS; PAREDES; CEBRIAN-SILLA; SANDOVAL et al., 2018), 

evidências indicam que é possível a geração de novos neurônios durante a vida humana 

(KEMPERMANN; GAGE; AIGNER; SONG et al., 2018). Nesse sentido, a neurogênese 

durante a fase adulta pode contribuir na prevenção de falhas nas funções cognitivas 

relacionadas ao hipocampo, mas não na reposição da perda neuronal (KEMPERMANN, 

2008; KEMPERMANN; GAST; KRONENBERG; YAMAGUCHI et al., 2003).  

A neurogênese adulta ocorre somente no hipocampo em humanos, em níveis muito 

baixos e somente um tipo de neurônio hipocampal é formado (i.e. neurônios granulares) 

(ERIKSSON; PERFILIEVA; BJORK-ERIKSSON; ALBORN et al., 1998; ERNST; 

ALKASS; BERNARD; SALEHPOUR et al., 2014; KEMPERMANN; GAGE; AIGNER; 

SONG et al., 2018; SPALDING; BERGMANN; ALKASS; BERNARD et al., 2013). 

Segundo Kempermann (2008), a formação de novos neurônios no hipocampo pode ser uma 

forma de aperfeiçoar as conexões neuronais dentro do próprio hipocampo (KEMPERMANN, 



15 

 

2008). Com um aumento da sensibilidade das redes de conexões do hipocampo, muitos 

pesquisadores tem proposto que a neurogênese hipocampal adulta melhora primariamente os 

processos de armazenamento de memória ao invés do processamento da memória 

(aprendizagem) (BECKER, 2005; DEISSEROTH; SINGLA; TODA; MONJE et al., 2004; 

GOULD; TANAPAT; HASTINGS; SHORS, 1999; SNYDER; HONG; MCDONALD; 

WOJTOWICZ, 2005). E, em uma segunda linha de evidências, a neurogênese hipocampal 

pode estar envolvida fortemente nas emoções, especialmente no contexto da depressão 

(SAHAY; HEN, 2007; SANTARELLI; SAXE; GROSS; SURGET et al., 2003). 

A neurogênese hipocampal adulta é dividida em três etapas distintas: 1) a proliferação 

de células progenitoras neuronais (conhecidas como células não radiais do tipo 2); 2) 

diferenciação ou especificação do destino celular (formação de neurônios imaturos – células 

positivas para doublecortin, NeuroD1, TBR1- ou formação de astrócitos – células positivas 

para GFAP, EAAT1, EAAT2, glutamina sintase) e; 3) sobrevivência neuronal (formação de 

neurônios maduros – células positivas para NeuN, MAP2, sinaptofisina) (AIMONE; LI; LEE; 

CLEMENSON et al., 2014; GAGE, 2000; KEMPERMANN; GAST; KRONENBERG; 

YAMAGUCHI et al., 2003) (Figura 1). O BDNF (Brain derived neutrophic factor), assim 

como algumas proteínas downstream da sua via de sinalização (e.g. a cinase Akt), podem 

estar envolvidas nos mecanismos de maturação das novas células geradas, assim como os 

input excitatórios dos neurônios gabaérgicos (GE; GOH; SAILOR; KITABATAKE et al., 

2006; TOZUKA; FUKUDA; NAMBA; SEKI et al., 2005). 

No hipocampo, as células progenitoras neuronais migram da zona subgranular do giro 

denteado para a camada granular de células granulares do giro denteado, integrando dentro de 

um circuito já existente (GAGE, 2000). A formação de células do tipo 2 não radiais (células 

tronco proliferativas) aparentemente são formadas por divisão assimétricas das células do tipo 

1 (células tronco radiais ou células tronco neurais), mas podem ocorrer também por divisão 

simétrica (BONAGUIDI; SONG; MING; SONG, 2012).(HODGE; KOWALCZYK; WOLF; 

ENCINAS et al., 2008). As células do tipo 2 podem seguir um destino para a formação de 

novos neurônios ou podem formar células da glia, em especial, astrócitos (BONAGUIDI; 

WHEELER; SHAPIRO; STADEL et al., 2011; BRUNNE; ZHAO; DEROUICHE; HERZ et 

al., 2010).  

 Em humanos, a neurogênese adulta tem sido bem caracterizada somente no hipocampo 

(ERIKSSON; PERFILIEVA; BJORK-ERIKSSON; ALBORN et al., 1998; SPALDING; 

BERGMANN; ALKASS; BERNARD et al., 2013), enquanto que no bulbo olfatório ainda há 

controvérsias (BERGMANN; LIEBL; BERNARD; ALKASS et al., 2012; CURTIS; KAM; 
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NANNMARK; ANDERSON et al., 2007; SANAI; TRAMONTIN; QUINONES-

HINOJOSA; BARBARO et al., 2004). Alguns fatores externos que regulam a neurogênese 

são o estresse, a idade, o exercício e o enriquecimento ambiental (AIMONE; LI; LEE; 

CLEMENSON et al., 2014).  

 

 

Figura 1: Ilustração do desenvolvimento de células granulares a partir de células tronco até o 

neurônio completamente maduro no giro denteado. Novos neurônios surgem de duas populações 

de células primitivas, células de divisão lenta do tipo 1, também conhecidas como células radiais da 

glia e células de amplificação mais rápida (células progenitoras do tipo 2). Ao longo das próximas 

semanas as células se diferenciam em neurônios, desenvolvendo lenta arborização dendrítica e 

projeções neuronais. Entre 2 e 3 semanas de idade, novos neurônios começam a receber input da via 

perforante cortical de axônios, e em 4-8 semanas, sua fisiologia e anatomia começa a se aproximar de 

neurônios totalmente maduros. Adaptado de Aimone e colaboradores (2014).  

 

1.3. Plasticidade neuronal e exercício físico 

 

 O potencial efeito modulador do exercício físico no cérebro tem recebido cada vez 

mais atenção nas últimas décadas. O exercício físico induz a plasticidade neuronal em todos 

os níveis. O exercício físico, especialmente o exercício físico aeróbico crônico, é capaz de 
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aumentar as concentrações de fatores neurotróficos no cérebro (BDNF, IGF-1, VEGF) 

(CHENG; COKSAYGAN; TANG; KHATRI et al., 2007; ZOLADZ; PILC; MAJERCZAK; 

GRANDYS et al., 2008), promover a neurogênese e sinaptogênese (VAN PRAAG, 2008), 

aumentar o volume de massa cinzenta e branca (ERICKSON; LECKIE; WEINSTEIN, 2014), 

aumentar a atividade neuronal e de  receptores neuronais (COLCOMBE; KRAMER; 

ERICKSON; SCALF et al., 2004; RAICHLEN; BHARADWAJ; FITZHUGH; HAWS et al., 

2016), aumentar o fluxo sanguíneo cerebral (ZIMMERMAN; SUTTON; LOW; FLETCHER 

et al., 2014) e melhorar a função cognitiva e motora (HUBNER; VOELCKER-REHAGE, 

2017). 

 Em modelos animais da doença de Parkinson usando 6-hidroxidopamina há uma perda 

de neurônios dopaminérgicos da substância negra acompanhado de perda de fibras 

dopaminérgicas no estriado, culminando em prejuízos na memória de curta duração. Porém, o 

exercício físico tem se mostrado capaz de reduzir a perda de células dopaminérgicas 

nigroestriatal e o prejuízo na memória de curta duração (CHO; SHIN; SONG; JUN et al., 

2013). Outra importante doença que tem se utilizado o exercício físico no provimento de 

valores terapêuticos é a doença de Alzheimer. Ainda, em modelo animal para doença de 

Alzheimer, utilizando a injeção intracerebroventricular de β-amilóide 25-35 (peptídeos com 25 

à 35 aminoácidos) tem sido descrito que o exercício físico é capaz de aliviar o prejuízo na 

memória e aumentar o cumprimento dendrítico apical no hipocampo (KIM; SHIN; KIM; 

BAEK et al., 2014). 

Tendo em vista os efeitos do exercício físico na plasticidade neuronal, pesquisas em 

humanos tem demonstrado que o exercício físico é capaz de melhorar a função de memória 

hipocampal. Uma única sessão de treinamento aeróbico leve é capaz de melhorar o padrão de 

separação relacionado à rede de atividade hipocampal em humanos e aumentar a 

conectividade entre as regiões do giro denteado/cornu Ammonis do hipocampo e regiões 

corticais (i.e. giro fusiforme, angular e parahipocampal) (SUWABE; BYUN; HYODO; 

REAGH et al., 2018). Em modelos animais, os trabalhos com exercício físico demonstram 

uma melhora na capacidade de memória em animais velhos, na redução do estresse oxidativo 

no hipocampo e no aumento de fatores neurotróficos no hipocampo (VANZELLA; NEVES; 

VIZUETE; ARISTIMUNHA et al., 2017).   

A hipótese neurotrófica do mecanismo de ação do exercício físico implica em um 

aumento de neurotrofinas no sangue em resposta ao exercício (e.g. IGF-I, BDNF, VEGF), um 

mecanismo postulado para explicar a ação benéfica do exercício físico no cérebro e na função 

cognitiva (DU; WANG; YANG; WANG et al., 2017; LLORENS-MARTIN, 2018).  
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Além da hipótese neurotrófica para a neurogênese, evidências tem mostrado que a 

sinalização desencadeada por meio da ativação de receptores de glicorticóide também estão 

envolvidas no aumento da neurogênese hipocampal adulta durante o exercício físico 

moderado (OKAMOTO; YAMAMURA; LIU; MIN-CHUL et al., 2015). Outra consideração 

importante nesse contexto são as condições do exercício que podem gerar diferentes 

respostas, como a relação de volume e intensidade de treinamento. Assim, condições de 

exercícios de intensidade leve e moderada resultam em um aumento na formação de novos 

neurônios, enquanto que programas de exercício extenuante pode mitigar a neurogênese 

hipocampal (OKAMOTO; YAMAMURA; LIU; MIN-CHUL et al., 2015). 

Apesar de estímulos físicos e cognitivos levarem ao aumento da neurogênese 

hipocampal, tem sido observado que os mecanismos por meio do qual esse processo ocorre 

são diferentes nas duas condições. Enquanto que o exercício físico/atividade física promove o 

aumento da divisão das células precursoras em diferenciação, o estímulo cognitivo por outro 

lado promove a sobrevivência das novas células após a mitose (KEMPERMANN; KUHN; 

GAGE, 1997; KRONENBERG; REUTER; STEINER; BRANDT et al., 2003). Contudo, 

ainda no trabalho de Kempermann (2008) é levantado a ideia de que essas distinções nos 

mecanismos de regulação da neurogênese podem ser ilusórios (KEMPERMANN, 2008). Essa 

questão é baseada nas evidências que mostram uma manutenção da proliferação de células 

precursoras em estímulos prolongados de exercício físico (CAHILL; COLE; YU; 

CLEMANS-GIBBON et al., 2018; KRONENBERG; BICK-SANDER; BUNK; WOLF et al., 

2006).  

 De acordo com Kempermann e colaboradores (2008), o aumento de neurônios 

promovidos pelo exercício físico ao decorrer de longos períodos de tempo pode ser um sinal 

para o cérebro que há um aumento na probabilidade do ser vivo vivenciar situações com 

maior complexidade e novidade que são requeridas com especial atenção nos estágios finais 

da vida. Em outras palavras, o princípio estabelece que a neurogênese adulta é uma resposta à 

necessidade de locomoção como um indicador de desafio cognitivo. Ainda, segundo o 

trabalho de Kempermann (2008), a locomoção (e.g. exercício físico) é um estímulo não 

específico para a formação de novos neurônios que se correlaciona com eventos cognitivos 

específicos (e.g. atividades cognitivas).  A ideia principal da reserva neurogênica é que os 

mecanismos de ação agem tanto em um espaço de tempo curto quanto em um longo espaço de 

tempo. Essa ideia pode ser observada na transmissão dos efeitos neurogênicos do exercício 

físico de mães para suas proles antes mesmo do nascimento (BICK-SANDER; STEINER; 

WOLF; BABU et al., 2006). Em adição, animais idosos retém a capacidade de formar novos 
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neurônios no giro denteado, até mesmo em magnitudes maiores que em animais jovens 

(KEMPERMANN; KUHN; GAGE, 1998).  

Um dos mecanismos propostos que intermediam as adaptações benéficas do exercício 

na plasticidade neuronal é a modulação da dinâmica mitocondrial (LI; LIANG; DING; YAN 

et al., 2019). O exercício físico intenso e moderado tem se mostrado eficaz na redução do 

acúmulo de β-amiloide na região CA1 do hipocampo, conjuntamente com o aumento da 

fragmentação mitocondrial e aumento da motilidade mitocondrial. Interessantemente, quando 

Li e colaboradores (2019) realizaram protocolos de treinamento de alta intensidade 

intervalado e protocolo de intensidade moderada, mas com equalização de cargas, ou seja, 

com a mesma soma da distância percorrida por sessão, encontraram adaptações muito 

semelhantes, desde os ganhos funcionais em testes de memória como o teste em labirinto de 

Morris e o teste de campo aberto até adaptações funcionais na mitocôndria (aumento da 

dinâmica mitocondrial) e na redução de β – amiloide42 no giro denteado dos animais que 

fizeram exercício.  

 Enquanto a indústria farmacêutica tem falhado em propor uma terapia efetiva no 

desenvolvimento dessas doenças (LONG; HOLTZMAN, 2019), o exercício físico tem se 

mostrado, juntamente com atividade cognitiva, escolaridade e envolvimento social, como um 

fator do estilo de vida capaz de reduzir os riscos de demências em geral (INTLEKOFER; 

COTMAN, 2013; KEMPERMANN, 2019; LAUTENSCHLAGER; COX; FLICKER; 

FOSTER et al., 2008). Embora evidências descrevam o exercício físico como um importante 

estímulo para a formação de novos neurônios no hipocampo na vida adulta, os mecanismos 

pelos quais esses processos ocorrem não foram esclarecidos. Mesmo reconhecendo a forte 

associação entre o aumento da neurogênese por enriquecimento ambiental ou pelo exercício 

físico com a melhora nas tarefas de aprendizagem, é necessário ressaltar que a neurogênese 

pode não ser responsável por todas as mudanças funcionais observadas nessas condições 

comportamentais (MESHI; DREW; SAXE; ANSORGE et al., 2006).  

 

1.4. Plasticidade neuronal e estado redox  

 

 As EROs são continuamente produzidas no metabolismo celular e, em altas 

concentrações podem aumentar o dano oxidativo e levar à neurodegeneração (RADAK; 

IHASZ; KOLTAI; GOTO et al., 2014). A ideia da manutenção dos níveis de EROs no 

cérebro em condições normais é extremamente importante para a função do sistema nervoso. 

O papel das espécies reativas de O2 (EROs) na sinalização molecular sobre condições 
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fisiológicas ainda é pouco entendido. Evidências recentes tem mostrado que as EROs podem 

participar no estabelecimento da polaridade neuronal, na orientação dos axônios, na regulação 

da conectividade neuronal, na regulação da transmissão sináptica e no ajuste das redes 

neuronais (OSWALD; GARNHAM; SWEENEY; LANDGRAF, 2018). 

 Evidências que suportam o papel da sinalização molecular por EROs no processo 

neurogênico são os perfis redox distintos em células progenitoras e células diferenciadas em 

neurônios (YAN; WLADYKA; FUJII; SOCKANATHAN, 2015). Células com alta 

capacidade de proliferação (e.g. células progenitoras; células do tipo 2) possuem altas 

concentrações de EROs. Quando células troncos neuronais e progenitoras neuronais isoladas 

da zona subventricular são expostas à inibidores de enzimas oxidantes como a NADPH 

oxidase, há uma perda na capacidade de proliferação dessas células (HOU; MATTSON; 

CHENG, 2013; LE BELLE; OROZCO; PAUCAR; SAXE et al., 2011). Ainda, quando há um 

aumento na concentração de EROs em células tronco neuronais é visto um aumento no 

crescimento e proliferação dessas células (COLLINS; TUMPACH; GROVEMAN; DREW et 

al., 2018). Por outro lado, o aumento na produção de EROs inibe a diferenciação neuronal 

(BECKERVORDERSANDFORTH, 2017; XAVIER; MORGADO; SOLA; RODRIGUES, 

2014).  

 Além de ser uma importante via de sinalização na regulação da proliferação de células 

progenitoras neuronais, a via de sinalização Wnt/ β-catenina é sensível a modulação por 

estado redox (RHARASS; LANTOW; GBANKOTO; WEISS et al., 2017). Trabalhos em 

cultura de neurônios demonstraram que o antioxidante N-acetilcisteína é capaz de aumentar a 

diferenciação neuronal e a formação de neuritos dose e tempo dependentes, mas sem efeitos 

na proliferação neuronal (QIAN; YANG, 2009). Além disso, pesquisas têm demonstrado que 

diferentes compartimentos celulares (e.g. retículo endoplasmático e citosol) possuem 

ambientes redox diferentes (YAN; WLADYKA; FUJII; SOCKANATHAN, 2015), tornando 

o entendimento do controle da diferenciação celular pelo estado redox desafiadora. A 

investigação de Yan e colaboradores (2015) demonstrou que a proteína peroxirredoxina 4 

(Prdx4), uma enzima do retículo endoplasmático que metaboliza o H2O2, atua 

harmoniosamente na regulação da neurogênese via compartimentalização da função oxidativa 

tiol. Ainda no trabalho de Yan e colaboradores (2015), foi demonstrado que a remoção de 

Prdx4 leva a diferenciação prematura de neurônios motores e à depleção de células 

precursoras neuronais. A dimerização de Prdx4 gerado através do metabolismo de H2O2 oxida 

dois resíduos de cisteína no domínio enzimático da GDE2 (uma proteína transmembrana de 6 

domínios que induz a diferenciação através da regulação negativa da via de sinalização de 
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Notch por meio da clivagem na superfície de proteínas ancoradas à GPI), bloqueando o 

tráfego de GDE2 para a membrana plasmática e prevenindo a função neurogênica de GDE2.    

 

1.5. Estado redox e regulação da plasticidade neuronal durante o exercício físico 

 

 O exercício físico tem sido apontado como um importante regulador da função 

neuronal e sua prática pode exercer um importante papel preventivo e terapêutico para o 

acidente vascular encefálico, a doença de Alzheimer  e a doença de Parkinson (CHO; SHIN; 

SONG; JUN et al., 2013; SELKOE, 2012). Os efeitos regulatórios do exercício podem 

envolver uma série de mecanismos, como a neurogênese via fatores neurotróficos, o aumento 

da capilarização, a diminuição do dano oxidativo e o aumento da degradação proteolítica por 

proteassoma e presinilina (RADAK; KUMAGAI; TAYLOR; NAITO et al., 2007). Segundo 

Radak e colaboradores (2007), a modulação dos níveis de EROs induzidos pelo exercício 

físico exerce um papel no conteúdo de proteínas e na expressão de fator neurotrófico derivado 

do cérebro (BDNF, do inglês brain-derived neutrophic fator), do receptor tirosina cinase B e 

de CREB (cAMP response element binding protein), resultando na melhora da função 

neuronal e no aumento da neurogênese.  

Uma das respostas ao exercício físico regular é o aumento na regulação do sistema 

antioxidante enzimático e a modulação do dano oxidativo. O exercício físico regula o estado 

redox celular via modulação do metabolismo de forma dependente da intensidade e/ou por 

direta ativação de enzimas geradoras de EROs (RADAK; SUZUKI; HIGUCHI; BALOGH et 

al., 2016).  

 Embora muitos estudos demonstram os efeitos neuroprotetivos do exercício físico 

aeróbico (ERICKSON; VOSS; PRAKASH; BASAK et al., 2011; HOVEIDA; ALAEI; 

ORYAN; PARIVAR et al., 2011; VANZELLA; NEVES; VIZUETE; ARISTIMUNHA et al., 

2017), os efeitos do treinamento físico de alta intensidade (HIIT, do inglês high intensity 

interval training), caracterizado por curtos períodos de exercício aeróbico de alta intensidade 

com períodos de recuperação ainda são escassos (HURST; SCOTT; WESTON; WESTON, 

2019). Nesse sentido, há investigações que utilizam o HIIT ao longo de 8 semanas falhando 

em demonstrar efeitos na plasticidade neuronal (NOKIA; LENSU; AHTIAINEN; 

JOHANSSON et al., 2016), enquanto outros também utilizando o HIIT demonstraram 

aumento da neurogênese hipocampal (SO; HUANG; GE; CAI et al., 2019), aumento na ação 

de BDNF (JIMENEZ-MALDONADO; RENTERIA; GARCIA-SUAREZ; MONCADA-

JIMENEZ et al., 2018) e aumento na capacidade antioxidade do cérebro (FREITAS; 
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ROCHA-VIEIRA; DE SOUSA; SOARES et al., 2019; FREITAS; ROCHA-VIEIRA; 

SOARES; NONATO et al., 2018).  

 Assim, visto que a modulação da plasticidade neuronal durante o exercício físico por 

EROs em condições controladas de intensidade e carga permanece um tema em aberto, o 

trabalho teve como hipótese que a regulação na plasticidade neuronal no hipocampo pelo 

HIIT ocorre de forma dependente do estado redox.  

 

2. OBJETIVO 

 

 O objetivo do presente trabalho foi avaliar a plasticidade neuronal, o conteúdo 

mitocondrial e o estado redox em 1 e 5 semanas de treinamento intervalado de alta 

intensidade.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Animais e desenho experimental 

 

Camundongos machos da linhagem C57BL/6 (3 meses de idade) foram comprados do 

viveiro da Universidade de São Paulo (Campus Ribeirão Preto) e mantidos de 4 à 5 animais 

por caixa com livre acesso à comida e água em ciclo de claro/escuro de 12 horas à 

temperatura ambiente de 22º C ± 2º C. Os animais foram divididos em sete grupos: controle 

(sedentários/basal), HIIT-1 (1 semana de treinamento) e controle-1 (sedentário), controle-3 

(sedentário) e HIIT-3 (1 semana de treinamento), controle-5 (sedentário) e HIIT-5 (5 semanas 

de treinamento).  

Antes de iniciar o protocolo de treinamento de alta intensidade, os animais do grupo 

treinado (HIIT) ficaram uma semana treinando em intensidade moderada (adaptação). No 

grupo basal, os animais foram sacrificados antes da semana de adaptação (sedentários). No 

grupo controle-1 e HIIT-1 os animais permaneceram sedentários por mais uma semana após a 

fase de adaptação e treinaram durante uma semana no protocolo de alta intensidade (HIIT), 

respectivamente. No grupo controle-3 e HIIT-3 os animais permaneceram sedentários por 

mais três semanas após a fase de adaptação e treinaram durante três semanas no protocolo de 

alta intensidade (HIIT), respectivamente. No grupo controle-5 e HIIT-5 os animais 

permaneceram sedentários por mais cinco semanas após a fase de adaptação e treinaram 

durante cinco semanas no protocolo de alta intensidade (HIIT), respectivamente (Figura 2). 

Todos os procedimentos foram aprovados pelo comitê de ética para uso de animais (CEUA nº 

16.1.347.60.1).  

 

3.2. Teste de carga incremental na esteira 

 

 O teste incremental na esteira foi realizado no mesmo período de treinamento dos 

animais (período escuro) na semana anterior ao início do programa de treinamento. 

Inicialmente os camundongos realizaram um aquecimento (15 min à 12 m/min). Após 1 

minuto de repouso os animais iniciaram o teste incremental. No teste, os animais começam 

correndo na velocidade de 9 m/min e a cada 2 minutos é feito um incremento de 2 m/min na 

velocidade inicial. O desempenho máximo de cada animal foi considerado no momento em 

que os camundongos não conseguiram se manter na parte inferior da esteira por 10 segundos 

consecutivos. O teste foi realizado em 2 camundongos por vez e na inclinação da esteira foi 

de 20º (WISLOFF; HELGERUD; KEMI; ELLINGSEN, 2001).   
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Figura 2 - Desenho experimental. Os camundongos foram divididos aleatoriamente em sete grupos. 

Um grupo foi sacrificado no início sem nenhuma intervenção (basal). Os grupos Ctr. (controle) e HIIT 

(exercício) foram divididos em um curso temporal separados por duas semanas entre cada tempo.   

 

 

3.3. Programa de treinamento físico 

 

 O programa de treinamento físico foi realizado no período noturno dos camundongos e 

com a esteira na inclinação de 20º, assim como o teste incremental de carga incremental. Os 

animais começaram a correr com 13 semanas de vida. Na quarta semana de treinamento foi 

realizado um segundo teste incremental de carga na esteira para ajustar a intensidade do 

programa de treinamento. O protocolo de treinamento teve a duração de 1, 3 e 5 semanas, 

sendo a primeira semana somente seções de treinamento contínuo à 60% da máxima 

velocidade encontrada no teste de carga incremental com duração de 15 à 45 minutos 

(Semana de adaptação; Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Semana de adaptação ao treinamento. 

 Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 Sessão 4 Sessão 5 

Duração 15 min 30 min 15 min 45 min 30 min 

Intensidade 

(% da vel. 

Máxima) 

 

60 % 

 

60 % 

 

60 % 

 

60 % 

 

60 % 

Basal 

Ctr. 1

HIIT 1

Ctr. 3

HIIT 3

Ctr. 5

HIIT 5

Eutanásia

Eutanásia

Eutanásia

1 semana

3 semanas

5 semanas

Eutanásia

.
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Os camundongos iniciaram o protocolo de treinamento de alta intensidade (HIIT) na 

segunda semana. Todas as sessões de treinamento começaram com 15 minutos de 

aquecimento à 50 % da velocidade máxima do teste incremental de carga e finalizaram uma 

fase de volta à calma de 5 minutos à 40 % da velocidade máxima do teste incremental de 

carga. A partir da segunda semana as seções de alta intensidade foram realizadas de forma 

alternada (sessão 1: segunda feira; sessão 3: quarta-feira; sessão 5: sexta-feira). A sessão 2 e 4 

foram sessões de treinamento com intensidade moderada (terça e quinta feira, 

respectivamente) com velocidade à 60% da velocidade máxima do teste incremental de carga 

e 30 minutos de duração. (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Protocolo de treinamento 

 Sessão 1 

Segunda-Feira 

Sessão 3 

Quarta-feira 

Sessão 5 

Sexta-Feira 

Duração  30 segundos 30 segundos 30 segundos 

Repetições  4 vezes 4 vezes 4 vezes 

Intensidade (% da 

Vel. Máxima) 

120 % 120 % 120 % 

Intervalo 2 minutos 2 minutos 2 minutos 

 

Nas próximas semanas foi realizado um ajuste na quantidade de esforços das sessões 

da sessão 1, 3 e 5. A cada semana foi aumentado 2 repetições de esforços, finalizando a sexta 

semana com 12 repetições de esforços. O protocolo de treinamento de alta intensidade (HIIT; 

high intensity interval training) foi dividido semanalmente da seguinte forma: sessão 1, 3 e 5: 

120% da máxima velocidade encontrada no teste incremental de carga; sessão 2 e 4: 60% da 

máxima velocidade encontrada no teste incremental de carga (Figura 3). 

 



26 

 

 

Figura 3. Estrutura do programa de treinamento da semana 1 à semana 5. Após a primeira 

semana de adaptação em intensidade moderada, os animais iniciaram o programa de treinamento de 

alta intensidade intervalado. A intensidade do HIIT foi por volta de 120 % da máxima velocidade 

encontrada no teste incremental de carga e de 60 % nos dias de recuperação (terça e quinta-feira).  

 

3.4. Análise da expressão de proteínas por Western Blotting 

 

 O hipocampo foi homogeneizado em 0,1 M Tris-HCl (pH 7,4) contendo inibidor de 

protease e fosfatase. A concentração de proteína foi determinada pelo método de Bradford 

(BRADFORD, 1976) e então misturada com tampão de amostras para gel de SDS-PAGE. 

Quantidades iguais de proteínas foram adicionadas no gel e posteriormente separadas por 

SDS-PAGE e transferidas para membranas de difloreto de polivinilideno. As proteínas foram 

detectadas utilizando anticorpo para phospho-Akt (Ser 437) e BDNF. Akt foi comprado da 

Cell Signaling Technology (Boston, MA) e BDNF da Santa Cruz Biotechnology, Inc. Os 

resultados foram normalizados usando β-actina (Cell Signaling Technology) e apresentados 

como unidades arbitrárias (U.A.). Procedimentos similares foram utilizados em estudos 

Dias

C
a
rg
a

HIIT
120 %
Vmáx

HIIT
120 %
Vmáx

HIIT
120 %
Vmáx

MOD
60 %
Vmáx

MOD
60 %
Vmáx
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anteriores (HIRABARA; FOLADOR; FIAMONCINI; LAMBERTUCCI et al., 2013; 

MARZUCA-NASSR; VITZEL; DE SOUSA; MURATA et al., 2016).  

 

3.5. Produção de peróxido de hidrogênio em hipocampo de camundongos 

 

 O monitoramento de peróxido de hidrogênio (H2O2) por espectrofluorometria usando 

2 µM da sonda Amplex Red na presença da enzima horseradish peroxidase (1 U/mL) 

(ZHOU; DIWU; PANCHUK-VOLOSHINA; HAUGLAND, 1997) com temperatura 

constante de 37ºC. Os comprimentos de onda utilizados para a excitação/emissão foram 

respectivamente 563/587 nm. Foi utilizado o espectrofotômetro de fluorescência de placas 

Model Synergy 2 Biotek com agitação contínua. Na normalização foi calculado a variação de 

fluorescência (delta da fluorescência) pela variação de fluorescência no tempo dividido pelo 

conteúdo de proteína. 

 

3.6. Ensaio de proteína carbonilada 

 

 O conteúdo de proteína carbonilada em tecido foi determinado pelo método de 

Colombo e colaboradores (COLOMBO; CLERICI; GARAVAGLIA; GIUSTARINI et al., 

2016). O hipocampo foi homogeneizado em tampão 0,1 M Tris-HCl (pH 7,4). Em seguida, o 

homogenato do hipocampo foi posteriormente incubado na presença de 10 mM DNPH (2,4 

dinitrofenilhidrazina; diluído em 2,0 M HCl) por 1 hora em temperatura ambiente. Em 

seguida a solução foi misturada com ácido tricloroacético (TCA; concentração final de 10 %), 

mantidas no gelo por 15 minutos e centrifugadas (5000 x g; 4º C; 5 minutos). O pellet foi 

lavado 1 vez com 20 % TCA e três vezes com etanol:acetato de etila (1:1). Após as lavagens o 

pellet foi ressuspendido em 6 M guanidina e incubado por 30 minutos em agitação à 37º C. A 

absorbância foi medida no comprimento de onda de 366 nm. O conteúdo de proteína 

carbonilada foi expresso em nmol de carbonis/mg de proteína usando o coeficiente de 

absorção molar do DNPH (22000 M-1cm-1). No final foi realizado a mensuração da 

concentração de proteínas pelo método do ácido bicinconínico ((SMITH; KROHN; 

HERMANSON; MALLIA et al., 1985). 

 

3.7. Quantificação relativa de proteínas por cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada à espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS) 
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 As amostras (100 µg de proteínas) para a quantificação relativa de proteínas por LC-

MS/MS de biópsias de hipocampo (homogeneizados em tampão RIPPA) foram inicialmente 

desnaturadas em solução 1:1 de 8 M uréia e tampão 100 mM Tris-HCl (pH 8,5) em mesmo 

volume de amostra. Após a agitação foi adicionado 33 µL de ditiotretiol (0,1 M) e incubado 

por 30 minutos a 37º C com agitação (800 rpm). Em seguida foi adicionado 7 µL de 

iodoacetoamida (0,5 M) e incubado por 30 minutos à 25º C com agitação (800 rpm) na 

ausência de luz. A fim de reduzir a alcalinidade, foram adicionados 740 µL de Tris (100 mM) 

e, em seguida adicionado 40 µL de tripsina (0,1 µg/µL em ácido fórmico 50 mM) e incubado 

a 37º C por 16 horas em agitação (800 rpm). Após a incubação a digestão foi interrompida 

com a adição de 45 µL de ácido acético (20%).  

Para retirar as impurezas as amostras passaram por um processo de purificação com 

uma coluna de fase reversa (OASIS®, # 186000383). Primeiro a coluna foi condicionada com 

a adição de 500 µL de acetonitrila, posteriormente foi adicionado 1 mL de acetonitrila 50% 

(duas adições de 500 µL), adicionado as amostras e novamente 500 µL de acetonitrila 50 %. 

Por fim as amostras foram eluidas com 600 uL de acetonitrila 70 % (3 adições de 200 µL). O 

material eluido foi colocado em um microtubo e posteriormente seco e ressuspendido com 50 

µL da mistura de acetonitrila (5%) e ácido fórmico (0,1 %) (FACA; CORAM; PHANSTIEL; 

GLUKHOVA et al., 2006).  

 Cada amostra foi injetada em triplicata através do sistema LC – MS/MS Xevo TQSS 

(Waters). A separação cromatográfica foi realizada através da cromatografia líquida de alta 

performance (I-classe, Waters) usando coluna C18 (1,8 µm de tamanho de partícula, 100 Å de 

poro, 1 mm x 150 mm, Waters) em gradiente linear de 5 à 30 % de acetonitrila (em água e 0,1 

% de ácido fórmico) ao longo de 30 minutos à 100 µL/min. A detecção de peptídeos foi 

realizada através de 3-5 fragmentos de peptídeos durante uma janela de 2 minutos. A análise 

foi realizada utilizando o programa Skyline 3.5 (MACLEAN; TOMAZELA; SHULMAN; 

CHAMBERS et al., 2010). A lista de proteínas, peptídeos, fragmentos e suas respectivas 

características estão no anexo 1.  

 

3.8. Ensaio de imuno-histoquímica e imagem 

 

 Após cada tempo (2, 4 e 6 semanas após a linha de base) os camundongos foram 

anestesiados com 10% cetamina (80 mg/Kg) e 4 % xilazina (10 mg/mL) e perfundidos com 

4% paraformoldeído (diluído em tampão Somogy-Takagy).   Os cérebros foram removidos e 

mantidos em solução de 8% paraformoldeído (diluído tampão Somogy-Takagy) 4 horas. Em 
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seguida os cérebros foram transferidos para uma solução de 30% sacarose e mantidos por 48 

horas. Posteriormente os cérebros foram cortados em secções com espessura de 30 µm em um 

criostato (Cryocut, 1800, Leica, Heerbrugg-Switzerland) para obter fatias contendo o 

hipocampo (1 em 6 séries de seções do hipocampo localizados entre 0,94 e 2,7 mm posterior à 

bregma) foram normalizados pela área do giro denteado utilizando objetiva de 10x 

(FRANKLIN; PAXINOS, 1997). As secções foram incubadas em tampão 10 mM citrato (60º 

C, 30 minutos) e lavados posteriormente com PBS + 0,15% triton x100. Entre todas as etapas 

foram realizadas 3 lavagens com PBS + 0,15% triton x100. A peroxidase endógena foi inibida 

em seguida com incubação em 1% H2O2 por 30 minutos. Em seguida, as secções foram 

incubadas com uma solução contendo 2% albumina de soro bovino e 5% de soro de cabra por 

60 minutos para bloqueio de reações inespecíficas.  Após o bloqueio as secções foram 

incubadas overnight com o anticorpo primário (goat anti-doublecortin 1:6000; Santa Cruz 

Biotechnology). Em seguida, as secções foram incubadas com o anticorpo secundário por 90 

minutos (goat-anti-rabbit; 1:1000). Posteriormente foi incubado com complexo 

avidina/biotina conjugado à peroxidase por 2 horas (Vectastain ABC kit, Vector Lab, 

Burlingame, CA, U.S.A.). A imunoreatividade foi revelada adicionando o diaminobenzidina 

(Sigma).  

 As células positivas para DCX foram analisadas em microscopia de campo claro 

(Leica, 40x), onde foram contadas células presentes na zona subgranular do giro denteado e 

na camada de células granulares de 3 secções de cada animal. O volume da camada de células 

granulares foi calculado através da multiplicação da espessura das secções (30 µm) pela área 

em 2 dimensões (medidas das imagens utilizando o software ImageJ – NIH). No final foi 

calculado a densidade de células positivas para DCX em cada secção do hipocampo.   

 

3.9. Detecção de ânion superóxido no giro denteado 

 

 Após cada tempo (2, 4 e 6 semanas após a linha de base) os camundongos foram 

anestesiados com 10% cetamina (80 mg/Kg) e 4 % xilazina (10 mg/mL). Em seguida os 

animais foram sacrificados e os cérebros foram congelados em tissue tek.  Posteriormente os 

cérebros foram cortados em secções com espessura de 16 µm em um criostato (Cryocut, 1800, 

Leica, Heerbrugg-Switzerland) para obter fatias contendo o hipocampo (1 em 6 séries de 

seções do hipocampo localizados entre 0,94 e 2,7 mm posterior à bregma) (FRANKLIN; 

PAXINOS, 1997).  
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Uma técnica histoquímica utilizando sonda fluorescente foi aplicada para a detecção 

de ânion superóxido no giro denteado. As secções com 16 µm de espessura das mesmas 

regiões do cérebro utilizadas na imunohistoquímica (contendo o hipocampo) foram incubadas 

com diidroetídeo (DHE – 10 Mm) por 15 min escondido da luz e em câmara úmida. Então, as 

secções foram lavadas com solução salina e fixadas em 4% paraformoldeído. A reação de 

DHE com o ânion superóxido presente nos tecidos produz 2-hidroxietídeo (excitação = 500-

530 nm; emissão = 590-620).  Foi utilizado um microscópio de fluorescência para a captura 

das imagens com objetiva de 40 x (Leica Imaging System Ltd., Cambridge, UK). Para a 

quantificação da intensidade de fluorescência emitida foi utilizado o software ImageJ 

(National Institute of Health).  

 

3.10. Ensaio enzimático para determinação da atividade da citrato sintase 

 

 Em banho de gelo, os tecidos foram homogeneizados em um tampão contendo 250 

µg/mL de sacarose, 1 µg/mL de EGTA e 10 µg/mL de HEPES-KOH (pH 7,2), 

proporcionalmente a massa, ou seja, a cada 50 mg de tecido era 1 Ml de tampão. O 

homogento resultante foi centrifugado a 12000 G por 10 minutos a 4º C, sendo o 

sobrenadante coletado e utilizado na quantificação de proteínas totais pelo método de 

Bradford (1976). Em uma placa de 96 poços, a cinética da citrato sintase foi determinada 

usando 50 µg de proteína e detectada em comprimento de onda de 412 nm por 2 minutos com 

intervalos de 10 segundos em temperatura ambiente. O meio reacional foi composto por 0,1 

µg/mL de acetil-CoA, 0,1 µg/mL de DTNB, 0,1 % de Triton X-100, 0,2 µg/mL de 

oxaloacetato, 0,1 M de tampão Tris, pH 8,0 (KUZNETSOV; LASSNIG; GNAIGER, 2010).     

 

3.11. Análise de dados 

 

 A análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPad Prism™5.0. As 

variáveis foram comparadas utilizando ANOVA com duas vias e o teste post hoc de 

Bonferroni para análises com dois fatores e o teste t de Student não pareado com dois grupos. 

Foi considerado significante quando o p < 0,5. Para a análise do resultado de LC-MS/MS, foi 

calculado a média da área abaixo do pico das proteínas do grupo HIIT-1 que foram maiores 

que a média das proteínas do grupo controle-1. Em seguida foi realizado uma linha de corte 

das proteínas com valores acima e abaixo da média de proteínas que tiveram valores maiores 



31 

 

que o controle-1. De forma similar, foi realizado o cálculo das proteínas do grupo HIIT que 

tiveram valores menores que o grupo controle-1.  
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4. RESULTADOS 

4.1. HIIT durante uma semana modula a plasticidade neuronal e o conteúdo 

mitocondrial no hipocampo 

 

 O protocolo de treinamento de alta intensidade durante uma semana foi capaz de 

aumentar o conteúdo de proteínas relacionadas à plasticidade neuronal no hipocampo. A 

análise de espectrometria de massas mostrou um aumento na expressão de proteínas utilizadas 

como biomarcadores para proliferação celular (MCM2) (HANNA-MORRIS; BADVIE; 

COHEN; MCCULLOUGH et al., 2009), conteúdo de células imaturas (DCX) (AYANLAJA; 

XIONG; GAO; JI et al., 2017) e conteúdo mitocondrial (VDAC) (ZILOCCHI; FINZI; 

LUALDI; SESSA et al., 2018) no grupo HIIT-1 em comparação com o grupo controle-1. Não 

foi observado mudanças no conteúdo de Ki67, Nestin, HuR, Glast, Syn1, NeuN, MAP2 e 

TOM20. Ademais, a enzima antioxidante mitocondrial superóxido dismutase 2, responsável 

pela dismutação do radical O2
- em H2O2 ((FRIDOVICH, 1997) foi reduzida no hipocampo de 

animais que treinaram por uma semana (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Efeito de uma semana de HIIT na plasticidade neuronal no hipocampo. Proteínas 

relacionadas com a proliferação e crescimento de células tronco: Ki67, MCM2, Nestin, HuR, Glast. 

Proteína relacionada com neurônios imaturos: DCX. Proteína relaciona com neurônios maduros: 

NeuN. Proteína relacionada com a neuritogênese: MAP2. Proteína relacionada com a sobrevivência 

neuronal: BDNF. Proteína relacionada com a sinaptogênese: Syn1. Marcador de conteúdo 
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mitocondrial: TOM20, VDAC. Enzima antioxidante mitocondrial: SOD2. Valores obtidos como pico 

da área do íon/pico da área da -tubulina. Linha de corte +: média das proteínas que aumentaram em 

relação ao controle. Linha de corte: média das proteínas que diminuíram em relação ao controle. 

Controle: n = 3; Exercício: n = 3.       

 

Adicionalmente, após uma semana de HIIT foi observado uma mudança na 

proliferação celular e diferenciação comparado com o controle. Nesse sentido, a razão Akt 

fosforilada por Akt total, um indicativo da ativação da via da Akt (WANG; YANG; ZHANG; 

SMITH et al., 2019) foi maior no hipocampo de animais que treinaram (Figura 5A e 5B) e as 

análises de imuno-histoquímica mostraram uma tendência de aumento no conteúdo de DCX 

no giro denteado do grupo HIIT-1 em comparação com o grupo controle-1 (Figura 6A e 6B). 

 

 

Figura 5 – Efeito de uma semana de HIIT no conteúdo de Akt total e Akt fosforilada. 

(A) Imunoblotting e (B) densitometria do immunoblotting da razão pAkt/Akt total. 

(Controle, n = 2; HIIT, n = 2). 
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Figura 6 – Efeito de uma semana de HIIT na formação de neurônios imaturos no giro denteado. 

(A) Quantificação e (B) imuno-histoquímica de DCX no giro denteado (controle-1: n = 6; HIIT-1: n = 

7). A análise estatística foi realizada utilizando o teste t de Student, p < 0,05. 

 

4.2. HIIT durante uma semana não modula o estado redox no hipocampo 

 

 A promoção da plasticidade neuronal após uma semana de treinamento intervalado de 

alta intensidade ocorreu independentemente do estado pró-oxidante. As análises não 

mostraram alterações na produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) no hipocampo (Figura 

7A) e córtex (Figura 7B), ou ânion superóxido (SO) no giro denteado (Figura 7C) entre 

animais sedentários e treinados, nem alterações no marcador do estado oxidado (conteúdo de 

proteína carbonilada) (Figura 7D). 
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Figura 7 – Efeito de uma semana de HIIT em parâmetros redox. (A) Produção de H2O2 no 

hipocampo e (B) córtex (controle: n = 3; HIIT, n = 3); (C) Concentração de proteína carbonilada no 

hipocampo (controle: n = 4; HIIT, n = 4); (D) Fluorescência de DHE – ânion superóxido e (E) 

quantificação da fluorescência de DHE no giro denteado (controle: n = 4; HIIT, n = 4); Inclinação: 

variação da taxa de UF/tempo normalizado pelo conteúdo de proteína (UF: unidades de 

fluorescência). A análise estatística foi realizada utilizando o teste t de Student com p < 0,05. 

 

4.3. HIIT durante cinco semanas reduziu a produção de ânion superóxido no giro 

denteado e reduziu o declínio em DCX 

 

 A análise da produção de H2O2 no hipocampo e no córtex mostra que houve diferenças 

entre o grupo controle-5 e HIIT-5, assim como no conteúdo de proteína carbonilada com 

cinco semanas de treinamento (Figura 8A, 8B e 8C). Entretanto, 5 semanas de HIIT levou ao 

aumento da produção de ânion superóxido especificamente no giro denteado (Figura 8D e 

8E).  

 

Figura 8. Efeito de cinco semanas de HIIT no estado redox do hipocampo, córtex e giro 

denteado. (A) Produção de H2O2 no hipocampo e (B) cortex cerebral (controle-5, n = 3; HIIT-1, n = 
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3); (C) concentração de proteína carbonilada no hipocampo de animais controle e animais treinados 

(controle-5, n = 4; HIIT-5, n = 5); (D) Imagem representativa da marcação com a sonda DHE no giro 

denteado e (E) quantificação da fluorescência da reação da sonda DHE com o ânion superóxido do 

giro denteado (controle-5, n = 4; HIIT-5, n = 4). Inclinação: variação na taxa de UF/t normalizada pelo 

conteúdo de proteína (UF: unidade de fluorescência). A análise estatística foi realizada utilizando o 

teste t de Student. *p < 0,05. 

 

 Embora o conteúdo de DCX foi similar após 5 semanas no grupo controle-5 e HIIT-5 

(Figura 8 A), a análise ao longo do tempo demonstrou que a densidade de células positivas 

para DCX no giro denteado foi menor no grupo controle com 5 semanas em comparação com 

grupo basal (Figura 8 B). Entretanto, o declínio na quantidade de células positivas para DCX 

no grupo HIIT-5 em relação ao grupo basal foi menor em relação ao grupo controle-5. Em 

adição à atenuação da queda na quantidade de DCX no grupo HIIT-5 ao longo do tempo, foi 

observado um aumento no conteúdo mitocondrial na quinta semana de treinamento (marcado 

pela atividade de citrato sintase; Figura 8 C).    

Embora o conteúdo de DCX fosse semelhante após cinco semanas nos grupos controle 

e treinado (Fig. 9A), a análise ao longo do tempo mostrou que na quinta semana o conteúdo 

de DCX no giro denteado foi menor no grupo controle em comparação com a linha de base 

(Fig. 9B). Além disso, com o atraso no declínio do DCX, o treinamento aumentou o conteúdo 

mitocondrial na quinta semana. (Marcado pela atividade da Citrato Sintase – Figura 9C). 

 

 

Figura 9. Efeito de 5 semanas de HIIT na formação de células neuronais imaturas e no conteúdo 

de marcador de mitocôndria no hipocampo. (A) Quantificação de DCX no giro denteado (controle-

5, n = 10; HIIT-5, n = 10) de animais controle e animais treinados. (B) Atividade da citrato sintase 

(controle-5, n = 3; HIIT-5, n = 4) no hipocampo de animais sedentários e animais treinados; (C) 

Quantificação de DCX no giro denteado ao longo de todo o curso temporal: Basal (n = 6), 1 semana 

(controle-1, n = 6; HIIT-1, n = 7), três semanas (controle-3, n = 6; HIIT-3, n = 8) e 5 semanas 

(controle-5, n = 10; HIIT-5, n = 10). A análise estatística foi realizada utilizando o teste t de Student 
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para as figuras A e B. Anova de duas vias com teste post hoc de Bonferroni foi utilizado na figura C. * 

p < 0,05. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 No presente trabalho utilizamos o modelo experimental de HIIT para avaliarmos o 

efeito do treinamento de alta intensidade na plasticidade neuronal. Nossos resultados 

demonstraram que uma semana de HIIT modulou a plasticidade neuronal sem alterar o estado 

redox do hipocampo dos camundongos. Adicionalmente, uma redução no ânion superóxido 

no giro denteado foi observada somente na quinta semana de HIIT, tempo em que não foi 

encontrada diferença significativa no conteúdo de DCX entre os grupos sedentário e treinado. 

Porém, ao comparar os grupos ao longo do tempo foi observado que HIIT por cinco semanas 

previne o declínio de células DCX positivas no giro denteado. O conteúdo mitocondrial 

permaneceu elevado em uma e cinco semanas de treinamento. 

O exercício físico, assim como o enriquecimento ambiental (conceito utilizado em 

modelo animal) é um dos principais estímulos para a neurogênese hipocampal adulta ((BICK-

SANDER; STEINER; WOLF; BABU et al., 2006; KRONENBERG; BICK-SANDER; 

BUNK; WOLF et al., 2006; SNYDER; GLOVER; SANZONE; KAMHI et al., 2009). 

Paralelamente à neurogênese hipocampal adulta, o exercício promove diversas adaptações no 

hipocampo, como aumento de volume, formação de dendritos, síntese de fatores neurotróficos 

(e.g. BDNF, VEGF) e a formação de novas redes de sinalização neuronal (EL-SAYES; 

HARASYM; TURCO; LOCKE et al., 2019). Essas adaptações tem sido relacionadas à 

diversos ganhos comportamentais, como melhoras na capacidade de memória, aprendizado, 

redução de ansiedade e depressão, tanto em modelos experimentais com animais como 

também em seres humanos (CHO; SHIN; SONG; JUN et al., 2013; HOVEIDA; ALAEI; 

ORYAN; PARIVAR et al., 2011; SEO; CHO; SHIN; KIM et al., 2013).  

 Trabalhos sugerem uma rede de adaptações ao longo da vida capaz de prevenir ou 

retardar o aparecimento de doenças neurodegenerativas (LLORENS-MARTIN, 2018; 

SELKOE, 2012). Kempermann tem postulado que o estilo de vida, como o nível educacional, 

as relações sociais e o exercício físico podem formar neurônios ao longo da vida adulta que 

potencialmente ajudam a regular desafios que se tornam mais complexos no processo de 

envelhecimento (KEMPERMANN, 2008; 2019; KEMPERMANN; GAGE; AIGNER; SONG 

et al., 2018).   

Nossas análises por meio de espectrometria de massas mostraram que uma semana de 

HIIT aumentou os biomarcadores para a proliferação e diferenciação de neurônios no 

hipocampo. A proteína MCM2, aumentada após o treinamento, é uma proteína chave no 

complexo de replicação celular (VON BOHLEN UND HALBACH, 2011). Essa proteína 
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forma um complexo durante a replicação do DNA na divisão celular e tem sido usada como 

um marcador de proliferação celular (HANNA-MORRIS; BADVIE; COHEN; 

MCCULLOUGH et al., 2009; WANG; YANG; ZHANG; SMITH et al., 2019; WILLIAMS; 

ROMANOWSKI; MORRIS; MADINE et al., 1998). No trabalho de Hanna-Morris e 

colaboradores (2009) foi demonstrado que a proteína MCM2 é um melhor discriminador do 

aumento na proliferação de células da mucosa adjacente ao câncer colorretal em comparação 

com a proteína Ki67 (HANNA-MORRIS; BADVIE; COHEN; MCCULLOUGH et al., 2009). 

Paralelamente, MCM2 pode ser mais apropriada para a marcação de proliferação neuronal 

que Ki-67 (HANNA-MORRIS; BADVIE; COHEN; MCCULLOUGH et al., 2009; VON 

BOHLEN UND HALBACH, 2011).  

 Corroborando, o aumento da razão pAkt/t-Akt indica uma modulação no crescimento 

celular após uma semana de HIIT. Assim, Akt contribui para mediar processos celulares, 

incluindo a proliferação e crescimento celular (WANG; YANG; ZHANG; SMITH et al., 

2019), enquanto a desregulação da sinalização do Akt no cérebro esteve ligada a doenças 

neuronais (SURAL-FEHR; SINGH; CANTUTI-CATELVETRI; ZHU et al., 2019; WANG; 

YANG; ZHANG; SMITH et al., 2019). Além disso, a inibição da via de sinalização PI3K-

Akt impediu a plasticidade sináptica induzida pelo exercício e a neurogênese no giro denteado 

(BRUEL-JUNGERMAN; VEYRAC; DUFOUR; HORWOOD et al., 2009). No entanto, o 

exercício físico pode favorecer o aumento da proliferação de células precursoras (EADIE; 

REDILA; CHRISTIE, 2005; KRONENBERG; BICK-SANDER; BUNK; WOLF et al., 2006) 

e a sobrevivência de neurônios imaturos (SNYDER; GLOVER; SANZONE; KAMHI et al., 

2009). Os efeitos do exercício físico no hipocampo foram observados através do aumento do 

número de neurônios e da liberação de fatores neuroquímicos excitatórios (ANDERSON; 

RAPP; BAEK; MCCLOSKEY et al., 2000; RADAK; KANEKO; TAHARA; NAKAMOTO 

et al., 2001). Nesse sentido, observamos um aumento nos neurônios imaturos, através do 

marcador DCX após uma semana de treinamento, bem como um aumento no BDNF, um fator 

importante na neuroplasticidade induzida pelo exercício (COTMAN; BERCHTOLD, 2002; 

PEDERSEN; FEBBRAIO, 2012). 

 A proteína DCX, envolvida na modulação e estabilização de microtúbulos como parte 

do mecanismo de migração neuronal é utilizada na marcação de células neuronais imaturas 

(AYANLAJA; XIONG; GAO; JI et al., 2017). Trabalhos utilizando o exercício físico em 

diferentes momentos da vida adulta (e.g. adolescentes e adultos) mostraram que o início do 

estímulo físico em fases inicias da vida promove o aumento no conteúdo de DCX (O'LEARY; 

HOBAN; MURPHY; O'LEARY et al., 2019). Em contraposição, outros trabalhos tem 
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demonstrado a diminuição na neurogênese após o nascimento (SNYDER, 2019). Embora 

tenhamos observado que o conteúdo de DCX foi similar após 5 semanas no grupo controle e 

HIIT (figura 9 A), a análise ao longo do tempo demonstrou que a densidade de células 

positivas para DCX no giro denteado foi menor no grupo controle com 5 semanas em 

comparação com a linha de base (figura 9 B).  

Outro biomarcador importante da neuroplasticidade durante o desenvolvimento e na 

vida adulta é o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) (MONTEGGIA; BARROT; 

POWELL; BERTON et al., 2004; POO, 2001). Evidências tem mostrado que o BDNF 

promove a formação de novas células da glia (CHENG; COKSAYGAN; TANG; KHATRI et 

al., 2007), a formação de novos neurônios (BENRAISS; CHMIELNICKI; LERNER; ROH et 

al., 2001), a formação de novas sinápses (BINDER; SCHARFMAN, 2004) e a formação de 

novos vasos sanguíneos  (LIN; HUNG; CHEN; TSOU et al., 2014). Muitos trabalhos tem 

demonstrado que intervenções de longa duração com exercício levam ao aumento de BDNF 

(LECKIE; OBERLIN; VOSS; PRAKASH et al., 2014; SEIFERT; BRASSARD; 

WISSENBERG; RASMUSSEN et al., 2010; ZOLADZ; PILC; MAJERCZAK; GRANDYS et 

al., 2008). Outras proteínas envolvidas na proliferação de células tronco neuronais como 

Ki67, nestin, HuR e Glast não aumentaram durante uma semana de treinamento de alta 

intensidade (figura 4).  

A plasticidade neuronal, sobretudo a neurogênese, é acompanhada de alterações 

metabólicas caracterizadas predominantemente por metabolismo glicolítico em células 

precursoras neuronais para metabolismo oxidativo em células diferenciadas em neurônios 

(CHO; KWON; PAK; SEOL et al., 2006; CHUNG; DZEJA; FAUSTINO; PEREZ-TERZIC 

et al., 2007; FOLMES; NELSON; MARTINEZ-FERNANDEZ; ARRELL et al., 2011). 

Nesse sentido, verificamos que o treinamento aumentou o conteúdo mitocondrial no 

hipocampo, indicando uma mudança de metabolismo predominantemente glicolítico para 

metabolismo predominantemente aeróbico. Uma semana de HIIT aumentou o conteúdo de 

VDAC, uma proteína exclusivamente mitocondrial (ZILOCCHI; FINZI; LUALDI; SESSA et 

al., 2018), enquanto que cinco semanas de HIIT aumento a atividade da citrato sintase, uma 

enzima localizada na matriz mitocondrial e comumente utilizada como biomarcador do 

conteúdo mitocondrial (MOYES; MATHIEU-COSTELLO; TSUCHIYA; FILBURN et al., 

1997). Em concordância com os achados do presente trabalho, evidências demonstram que o 

estado metabólico é importante na modulação da plasticidade e diferenciação neuronal 

(CHENG; HOU; MATTSON, 2010).  
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Em adição, a neurogênese hipocampal adulta tem sido associada a um aumento na 

massa mitocondrial (MOYES; MATHIEU-COSTELLO; TSUCHIYA; FILBURN et al., 

1997; VAYSSIERE; CORDEAU-LOSSOUARN; LARCHER; BASSEVILLE et al., 1992) e 

no metabolismo oxidativo, incluindo a regulação positiva do mtDNA, a capacidade da cadeia 

de transporte de elétrons e a atividade das enzimas geradoras de NADH (CHENG; HOU; 

MATTSON, 2010; WANG; OSENBROCH; SKINNES; ESBENSEN et al., 2010), enquanto 

outros trabalhos demonstram prejuízo na maturação neuronal em células com mitocôndrias 

disfuncionais (AIMONE; LI; LEE; CLEMENSON et al., 2014; 

BECKERVORDERSANDFORTH, 2017). 

O metabolismo mitocondrial e o estado redox estão intimamente relacionados à 

proliferação e diferenciação neuronal (BECKERVORDERSANDFORTH, 2017). As 

evidências apontam para um aumento transitório na produção de EROs como um sinal para a 

formação de novos neurônios (HOU; MATTSON; CHENG, 2013; LE BELLE; OROZCO; 

PAUCAR; SAXE et al., 2011; WALTON; SHIN; TAJINDA; HEUSNER et al., 2012), 

indicando que explosões de EROs são necessárias para a proliferação neuronal, enquanto 

níveis excessivos de EROs podem impedir a diferenciação intermediária de células 

progenitoras em neuroblastos (BECKERVORDERSANDFORTH, 2017). Embora nossos 

resultados tenham demonstrado que a enzima antioxidante mitocondrial SOD2 diminuiu no 

hipocampo após uma semana de HIIT (uma adaptação que poderia favorecer o aumento de 

EROs), a condição redox celular não foi alterada, conforme monitorado por vários 

marcadores (H2O2, ânion superóxido, proteínas oxidadas) no hipocampo ou giro denteado. 

Por outro lado, nossos resultados demonstram que cinco semanas de HIIT reduz o conteúdo 

de ânion superóxido no giro denteado, enquanto que não há alterações entre o grupo 

sedentário e treinado para H2O2 no hipocampo e no córtex. Dessa forma, as evidências 

demonstram um papel sinalizador das EROs na plasticidade neuronal (ESPOSITO; 

AMMENDOLA; FARAONIO; RUSSO et al., 2004; HOU; MATTSON; CHENG, 2013).   

Ao analisar os limites para as concentrações de EROs como uma molécula 

sinalizadora, é observado ainda um campo de estudo em aberto (OKAMOTO; 

YAMAMURA; LIU; MIN-CHUL et al., 2015). Trabalhos utilizando animais com diferentes 

idades mostram que a super-expressão da enzima antioxidante superóxido dismutase 

extracelular leva à aumento na plasticidade sináptica e na memória de animais idosos (HU; 

SERRANO; OURY; KLANN, 2006). Por outro lado, a super expressão de SOD nos animais 

jovens levou à uma diminuição na plasticidade sináptica e memória. Assim, pode-se concluir 
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aparentemente que é necessário um estado ótimo dos níveis de EROs para a regulação de 

processos neuroplásticos.  

Considerando o aumento no conteúdo mitocondrial nos grupos treinados, é sugestivo 

que o exercício físico pode modular o metabolismo do microambiente neurogênico com 

consequente plasticidade neuronal. Ainda, o aumento no número de mitocôndria pode 

contribuir de forma preponderante na modulação do ambiente redox do hipocampo e do giro 

denteado, visto sua conhecida função na regulação do estado redox celular (KHACHO; 

CLARK; SVOBODA; AZZI et al., 2016; XAVIER; MORGADO; SOLA; RODRIGUES, 

2014). Investigações têm demonstrado que o exercício aeróbico reduz o estresse oxidativo e 

aumenta a neurogênese no hipocampo após 2 semanas (OKAMOTO; YAMAMURA; LIU; 

MIN-CHUL et al., 2015), 3-4 semanas (JI; JI; SUN; LI et al., 2014; VANZELLA; NEVES; 

VIZUETE; ARISTIMUNHA et al., 2017), 6-8 semanas (INOUE; HANAOKA; NISHIJIMA; 

OKAMOTO et al., 2015; JOUKAR; VAHIDI; FARSINEJAD; ASADI-SHEKAARI et al., 

2017) ou até 3 meses (ABHIJIT; TRIPATHI; BHAGYA; SHANKARANARAYANA RAO 

et al., 2018) de treinamento. Por outro lado, 6 semanas de HIIT reduziu o estresse oxidativo 

no hipocampo, aumentou a concentração de antioxidantes e o conteúdo de BDNF no 

hipocampo (FREITAS; ROCHA-VIEIRA; SOARES; NONATO et al., 2018).  

O perfil mitocondrial e redox no hipocampo induzido pelo HIIT em uma semana 

(animais com 15 semanas de idade; Figura 7) se repetiu após cinco semanas de treinamento 

(animais com 19 semanas de idade; Figura 8), indicando uma manutenção das adaptações 

durante o período de treinamento.  

Em resumo, nosso protocolo de HIIT foi capaz de aumentar a plasticidade neuronal e 

o conteúdo mitocondrial, independentemente das alterações no estado redox em uma semana 

de treinamento, enquanto que a alteração do estado redox (Figura 8) foi observada apenas 

com cinco semanas de HIIT. Nosso trabalho propõe que a modulação na plasticidade neuronal 

por exercício de alta intensidade, especialmente no giro denteado, é dependente do estado 

redox em condições em que há excesso de EROs (e.g. durante o envelhecimento), mas não em 

condições que o estado redox celular não apresenta um excesso na formação de EROs (e.g. 

em condições de vida mais jovem).  
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Anexo 1. Lista de proteínas analisadas por LC-MS/MS 

 

Proteína Peptídeo precurosor (Seq.) z m/z T.R. L. P. 
N. 

F. 

Íons Fragmentados (Sequence, z, m/z) 

Sodm 

GDVTTQVALQPALK 2 721332431 9,89 75-88 3 
QVALQPALK, 1,967593492 –  VALQPALK, 1, 839534915 –  

VALQPALK, 1, 740466501 

GSK-

3β 

TPPEAIALCSR 2 608206991 16,3 
308-

318 
3 

EAIALCSR, 1, 919466577 - AIALCSR, 1, 790423984 - 

IALCSR, 1, 719386871 

LLEYTPTAR 2 532613036 7,2 
319-

327 
3 

EYTPTAR, 1, 837410108 -  YTPTAR, 1, 708367515 - 

TPTAR, 1, 545304186 -  

Ki67 ESGELSEGSEK 2 576578481 9,44 
869-

879 
3 

GELSEGSEK, 1, 935431632 -  LSEGSEK, 1, 749367575 - 

SEGSEK, 1, 636283511 

HuR 

SLFSSIGEVESAK 2 677748771 14,71 37-49 3 
SSIGEVESAK, 1, 1006505131 -  SIGEVESAK, 1, 919473102 

- GEVESAK, 1, 71935701 

DANLYISGLPR 2 610190766 13,04 
104-

114 
3 

LYISGLPR, 1, 918540728 -  YISGLPR, 1, 805456664 - 

YISGLPR, 1, 642393336 

Syn1 GSHSQSSSPGALTLGR 3 514884429 4,82 430- 3 PGALTLGR, 1, 784467563 -  GALTLGR, 1, 6874148 -  
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445 LTLGR, 1, 559356222 

QASISGPAPTK 2 529095841 2,19 
565-

575 
3 

SISGPAPTK, 1, 857472708 -  SGPAPTK, 1, 657356616 - 

GPAPTK, 1, 570324588 

  

Glast TTTNVLGDSLGAGIVEHLSR 3 681089923 17,4 
479-

498 
3 

GAGIVEHLSR, 1, 1038569068 -  GIVEHLSR, 1, 910510491 -  

VEHLSR, 1, 740404963 

MAP2 

DQGGAGEGLSR 2 524035116 1,53 32-42 3 
GGAGEGLSR, 1, 803400606 -  GAGEGLSR, 1, 746379142 - 

GEGLSR, 1, 618320565 

SGILVPSEK 2 465544841 6,43 
1634-

1642 
3 

ILVPSEK, 1, 785476731 - LVPSEK, 1, 672392667 - VPSEK, 

1, 559308603 

LINQPLPDLK 2 576195121 11,21 
1662-

1671 
3 

NQPLPDLK, 1, 924514908 - QPLPDLK, 1, 81047198 - 

PLPDLK, 1, 682413403 

NeuN GFGFVTFENSADADR 2 817354996 16,1 
155-

159 
2 

TFENSADADR, 1, 1125480707 -  FENSADADR, 1, 

1024433028 - ENSADADR, 1, 877364615 

Nestin ADDELAALR 2 487529636 8,25 55-63 3 
DDELAALR, 1, 902457787 - ELAALR, 1, 672403901 -  

LAALR, 1, 543361307 

TOM20 FFLEEIQLGEELLAQGDYEK 2 1186811961 26,46 68-87 3 

LAQGDYEK, 1, 923446888 -  AQGDYEK, 1, 810362824 - 

QGDYEK, 1, 73932571 

  

DCX GNPSAAAGPK 2 435477076 5,59 
275-

284 
3 

NPSAAAGPK, 1, 812426093 - SAAAGPK, 1, 601330401 - 

AAGPK, 1, 443261259 
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BDNF 

DADLYTSR 2 470993071 12,79 87-94 3 
DLYTSR, 1, 754372994 - LYTSR, 1, 639346051 - YTSR, 1, 

526261987 -  

IDTSCVCTLTIK 2 706339786 12,79 
234-

245 
3 

CVCTLTIK, 1, 994506 - VCTLTIK, 1, 834475351 - CTLTIK, 

1, 735406937 

MCM2 GLALALFGGEPK 2 587198031 14,62 
493-

504 
3 

LALFGGEPK, 1, 931524744 - LFGGEPK, 1, 747403566 - 

FGGEPK, 1, 634319502 

VDAC 

LTFDSSFSPNTGK 2 701256486 10,92 
109-

121 
3 

DSSFSPNTGK, 1, 103946908 - SSFSPNTGK, 1, 924442137 - 

FSPNTGK, 1, 75037808 -  

LTLSALLDGK 2 516118686 17,33 
269-

278 
3 

LSALLDGK, 1, 816482545 - SALLDGK, 1, 703398481 - 

ALLDGK, 1, 616366452 

β-actin 

VAPEEHPVLLTEAPLNPK 3 506533103 4,6 
359-

371 
3 

LTEAPLNPK, 1, 982556772 - TEAPLNPK, 1, 869472708 - 

EAPLNPK, 1, 76842503 

QEYDESGPSIVHR 3 677748771 14,74 34-49  
PSIVHR, 1, 708415134 - SIVHR, 1, 61136237 - IVHR, 1, 

524330342 

Nota: T.R. = Tempo de retenção (minutos); L. P. = Localização da proteína; N. F. = Número de fragmentos. 

 

 


