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Resumo 
 
Kitabatake, T.T.  Alterações morfológicas e comportamentais em gerbilos 

isquêmicos induzidas pela exposição à nicotina e treino de marcha forçada 

contínua em esteira. 2016. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Este trabalho visa avançar o conhecimento sobre a interferência da nicotina no 

protocolo de treino forçado em gerbilos isquêmicos. Utilizamos 110 Gerbilos, 

distribuídos em 11 grupos. Grupo controle com animais ingênuos (C), falso operado 

(S) e isquêmicos (I). Grupos nicotina (CN, SN, SNE, IN e INE) e salina (CS, SS, IS) 

com ou sem treinamento. Os animais receberam uma injeção de 2mg/kg de nicotina 

ou salina durante 9 dias. Utilizamos uma esteira motorizada (treino contínuo, 5 dias, 

5m/min por 15 minutos), um monitor de atividades e o Rota Rod. Os resultados foram 

analisados por uma ANOVA e pós teste de Holm-Sidak, p<0,05. Observamos aumento 

de apresentação de todos comportamentos no monitor de atividades, o CN maior do 

que os C, S, SS, SNE e INE, o SN maior do que o SNE, o I maior do que os C, S, SS, 

SNE, IS, INE e ainda, o IN maior do que os C, S, SS, SNE, IS e INE (cruzamento, 

F10,93 = 2,97), (distância, F10,93 = 2,79), (velocidade, F10,93 = 2,79) e (atividade, F10,93 = 

2,81). No Rota Rod o CN apresentou maior tempo de permanência com relação aos 

outros grupos exceto SNE, já o SNE, em relação aos CS, S, SN, I, IN e o I menor 

tempo de permanência do que o C e INE (F10,93 = 3,35). Nos grupos I e IS observamos 

menor densidade de neurônios no hipocampo (F6,42 = 31,02), córtex motor M1 (F6,42 = 

4,01) e estriado (F6,42 = 23,33). A nicotina não interferiu com a melhora do 

comportamento dos animais isquêmicos. 

 

 

Palavras chave: isquemia, gerbil, nicotina, exercício físico. 

 

 

 



 

Abstract  

Kitabatake, T.T.  Morphological and behavioral changes in ischemic gerbils 

induced by nicotine exposure and to continuous treadmill training. 2016. 91 f. 

Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

 

This work aims to advance the knowledge about the interference of nicotine in the 

forced training protocol in ischemic gerbils. We use 110 gerbils, distributed in 11 

groups. Control (C), false operated (S) and ischemic (I). Nicotine groups (CN, SN, 

SNE, IN INE) and sham (CS, SS, SI) with or without training. The animals received an 

injection of 2mg/kg of nicotine or saline for 9 days. We use a treadmill (continuous 

training 5 days, 5m / min for 15 minutes), an activity monitor and the Rota Rod (RR). 

The results were analyzed by an ANOVA and post Holm-Sidak test, p <0.05. We 

observed increased  in all behaviors in the activity monitor, increase of CN than C, S, 

SS and NSS INE, SN increase compared to NES, the I increase than C, S, SS, ENS, 

S, NSI and also the IN showed an increase compared to C, S, SS, SNE, SI and NSI 

(crossing, F10,93 = 2,97), (distance, F10,93 = 2,79), (speed, F10,93 = 2,79) and (activity, 

F10,93 = 2,81). In RR, CN showed an increase of time spent with the other groups except 

SNE, and an increase in the SNE, compared to the CS, S, SN, I, IN and I showed an 

decrease of time compared to C and INE (F10,93 = 3,35). In groups I and and IS we 

observed an decrease of neurons density in the hippocampus (F6,42 = 31,02), motor 

cortex M1 (F6,42 = 4,01) and striatum (F6,42 = 23,33). Nicotine did not interfere with the 

improvement of motor behavior in ischemic animals. 

 

 

Key words: ischemia, gerbil, nicotine, physical exercise.  
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1.1 Acidente Vascular Encefálico 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença neurológica importante 

que pode desencadear sequelas temporárias ou permanentes (SPOLAORE et.al., 

2005; MICHAELSKI et al., 2015). Entre os acometidos, somente 65% dos 

sobreviventes apresentam um retorno funcional no primeiro ano pós-lesão (WOLFE, 

et al., 2000). O AVE é a terceira causa de morte na população mundial, resultando em 

cerca de 6.000.000 de mortes anualmente (WOODRUFF et al., 2011). 

 O AVE pode ser dividido em dois grupos distintos, o isquêmico e o 

hemorrágico, sendo que o AVE isquêmico é responsável por 87% e o hemorrágico, 

por 13% dos casos diagnosticados (ROSAMOND et al, 2007, YAN et al., 2014, YU et 

al., 2014). Desta maneira, podemos observar que o AVE isquêmico é o de maior 

prevalência e importância em relação à quantidade de novos casos anuais. Entre as 

causas do AVE isquêmico, os tromboembolismos são responsáveis por 

aproximadamente 75% de todos os casos na população, constituindo a causa mais 

frequente de obstrução do fluxo sanguíneo ao cérebro (DESILLES et al., 2015; 

KOLOMINSKY-RABAS PL et al., 2001). 

Os fatores de risco para o AVE estão associados à ocorrência de doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, sendo que, fatores cardiovasculares não 

tratados são os maiores responsáveis por sua ocorrência (GUS et al., 2002). Em 

ordem decrescente de fatores de risco temos a hipertensão, sedentarismo, diabetes 

mellitus tipo II, tabagismo e hipercolesterolemia (RODRIGUES et al., 2013). 

Após um AVE, o tecido cerebral sofre com a privação de oxigênio e glicose, 

seguido pela liberação de glutamato, acúmulo de cálcio intracelular e indução de 

processos inflamatórios (LIPTON et al., 1999). Subsequentemente, ocorre infarto 

tecidual e perda neuronial por processos necróticos e apoptóticos (DE ARAUJO et al., 

2008, CAO et al., 2004).  Essa sequência de eventos chama-se cascata isquêmica e 

leva a lesões nos tecidos cerebrais, ditas irreversíveis (FLURI et al., 2015). O desafio 

na recuperação do AVE é entender de que maneira pode-se modificar as redes 

neuroniais para promover melhores estratégias que compensem a lesão tecidual 

(MURPHY AND COBBET 2009). Estudos com modelos isquêmicos, plasticidade 

encefálica e exercícios combinados são relativamente novos, dando origem a áreas 

de investigação bastante recentes (HARA et al., 2015).  
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1.2 Morte celular por isquemia 

O tecido cerebral é extremamente sensível à isquemia, assim, até mesmo 

pequenos períodos isquêmicos são capazes de gerar morte celular e consequente 

prejuízo às funções cerebrais (MATTSON et al., 2001; WOODRUFF et al., 2011). Após 

a isquemia, a excitotoxidade conduz a inflamação e estresse oxidativo no tecido 

encefálico, resultando em disfunção da barreira hematoencefálica, alterações 

microvasculares, morte celular e consequentemente danos cerebrais (LAKHAN et al., 

2009). Durante o processo de isquemia, também ocorre aumento da liberação de 

glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central 

(SNC), levando inúmeros neurônios à morte devido à hiperestimulação (DE ARAUJO 

et al., 2008; DE ARAUJO et al., 2012; KITABATAKE et al.; 2015, NISHIZAWA et 

al.,2001).  

Em modelos animais ou estudos clínicos, a isquemia global induzida pela 

privação de fluxo sanguíneo, oriundo da obstrução do fluxo sanguíneo das carótidas, 

causa neurodegeneração em regiões específicas e vulneráveis, como o observado no 

estriado, córtex cerebral, tálamo (PEREIRA et al., 2010), sendo a região mais 

vulnerável a CA1 do hipocampo (YAN et al., 2014).  

A região CA1 no hipocampo tem um importante papel no aprendizado e no 

processamento de memória (RILJACK et al, 2010). A morte neuronial nesta região é 

chamada de “atrasada” em comparação a outras regiões, (ECKERT; ABRAHAM, 

2013; YAN, et al., 2012) já que o processo de morte se acentua no 4º dia pós evento 

isquêmico (DE ARAUJO et al., 2012).  Em outras áreas como a área motora M1 do 

córtex motor, que está envolvida com processos referentes ao aprendizado motor 

(NUDO, 2003; PAGNUSSAT et al., 2012), a morte celular pós isquemia apresenta 

uma perda neuronial adicional após o 4º dia do evento isquêmico (DE ARAUJO et al., 

2012). De maneira distinta, no estriado, a morte neuronial acontece em poucas horas 

após o evento isquêmico, chegando a aproximadamente 20% de neurônios 

sobreviventes em 4 horas (WINTER et al., 2005). Trabalhos realizados em nosso 

laboratório com modelos isquêmicos em gerbilos da mongólia, mostram que o córtex 

motor e o estriado são as estruturas mais afetadas seis dias após a isquemia global 

(DE ARAUJO et al., 2008, DE ARAUJO et al., 2012). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871615002914#bib0180
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871615002914#bib0180
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Um fator importante a ser considerado em trabalhos que analisam dados 

morfológicos é a idade do animal no momento do evento isquêmico. Estudos recentes 

mostram que a morte neuronial na área CA1 do hipocampo após 5 minutos de 

isquemia é mais atrasada e menor em gerbilos jovens, quando comparados com 

animais já adultos (YAN et al., 2011; YAN et al., 2012). 

1.3 Modelos Animais e plasticidade encefálica  

O emprego de modelos animais permite o estudo e a investigação da 

fisiopatologia da isquemia encefálica, especialmente os modelos de isquemia focal 

(GERRIETS et al., 2003), assim como a experimentação com novos modelos 

terapêuticos, contribuindo para o desenvolvimento de novas técnicas de tratamento 

(DITTMAR et al., 2003), tornando-se indispensáveis para o estudo dos mecanismos e 

das possibilidades terapêuticas pós AVE (PAGNUSSAT et al., 2012). Existem 

limitações em todo e qualquer estudo com sujeitos humanos, incluindo os estudos que 

abordam AVE. Desta maneira, modelos animais de isquemia são muito úteis para 

descrever a remodelação e a reorganização dos neurônios, seja em nível micro ou 

macromolecular (WAHL; SCHWAB, 2014). 

Nos modelos experimentais temos dois tipos principais de isquemia encefálica: 

a isquemia global e a focal. Nos modelos de isquemia global, dois ou quatro vasos 

cervicais são temporariamente ocluídos e a circulação restaurada após determinado 

tempo. Nesses modelos, os mais utilizados são a oclusão da artéria cerebral média, 

oclusão das carótidas, modelos de craniectomia e trombóticos, aplicação de 

endotelina 1 em sítios específicos (FLURI et al., 2015) e também modelos em cérebros 

imaturos como, por exemplo, a oclusão do cordão umbilical (MALLARD et al., 2015). 

Para tal propósito, mamíferos roedores são espécies comumente utilizadas por sua 

semelhança anatomofisiológica com a espécie humana e por apresentar certa 

homogeneidade interespécie (MUNIZ et al., 2004). A técnica mais simples, do ponto 

de vista operacional, é a oclusão das carótidas em gerbilos. Para isso, no modelo 

clássico, a oclusão das carótidas se dá bilateralmente por 5 minutos, seguida de 

reperfusão (DE ARAUJO et al., 2012; MARTÍNEZ et al., 2012).  

Gerbilos são amplamente usados nos modelos de isquemia (CANISTRO et al., 

2010; LEE et al., 2010). Estes animais possuem uma fragilidade na circulação do 
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sangue pelo encéfalo, já que há uma falta de comunicação arterial posterior, que 

conecta o sistema vertebrobasilar e as artérias carótidas (KITABATAKE et al., 2015). 

Essa característica foi primeiramente mostrada por Levine e Sohn em 1969 e desde 

então esses animais vêm sendo utilizados pois, a cirurgia para a produção da 

isquemia se torna mais simples do ponto de vista instrumental e operacional. A 

isquemia encefálica transitória pelo período de 5 ou 10 minutos produz lesão e morte 

das células neuronais, sendo esse tempo suficiente para desencadear um estresse 

nos neurônios encefálicos que evolui com o passar do tempo, produzindo necrose, 

apoptose, despolarização e excitotoxidade nas áreas afetadas (DE ARAUJO et al., 

2012; KITABATAKE et al.; 2015, SIM et al., 2004). Já está bem mostrado que a 

oclusão, por esse pequeno período de tempo gera lesão na região CA1 do hipocampo, 

no núcleo caudado e neocórtex (BACIGALUPPI et al., 2010; DE ARAUJO et al., 2008; 

DE ARAUJO et al., 2012; KITABATAKE et al., 2015). Considerando o papel importante 

destas estruturas no controle de diferentes tipos de comportamento e da motricidade, 

espera-se que a isquemia encefálica produza alterações funcionais que podem ser 

avaliadas em modelos comportamentais e alterações morfológicas detectáveis em 

análises histológicas (AUSTIN et al., 2014; DE ARAUJO et al., 2012).  

Neste sentido, novos trabalhos estão avaliando os efeitos da isquemia, 

propondo diferentes abordagens para recuperação comportamental e locomotora, 

com análises cada vez mais profundas do efeito da neuroplasticidade na recuperação 

dos modelos propostos. Trabalhos recentes que envolvem isquemia e atividade física 

revelam uma melhora da neuroplasticidade dos animais testados, no entanto é 

observada uma dependência do modelo de atividade física proposto e a plasticidade 

cerebral observada (YANG et a., 2003; ZHANG et a., 2010; ZHANG et al., 2012).  

1.4 Isquemia encefálica e atividade física 

A Atividade física tem se mostrado eficaz na manutenção da saúde global e 

também de estruturas encefálicas, com efeitos benéficos para a memória, processos 

de potencialização à longo prazo (LTP) e aprendizagem (CECHETTI et al., 2012; 

RILJACK et al., 2010). O exercício físico regular melhora o condicionamento 

cardiovascular, força e função motora, bem como reduz a probabilidade de 

manutenção dos fatores de risco cardiovasculares que contribuem com o risco de AVE 

(LEUNG et al., 2012; YUNG et al., 2009). Além disso, melhora a resposta aos eventos 
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isquêmicos encefálicos, reduz a área do infarto após o AVE, e assim, minimiza a 

frequência e severidade dos sintomas nos sobreviventes (MIDDLETON et al., 2013). 

Existem evidências que o exercício físico pode afetar a neuroquímica hipocampal, a 

atividade neuronial, a proliferação e sobrevivência de células granulares e a 

sobrevivência neuronial após a isquemia (ARIDA et al., 2004).  

Estudos clínicos mostram que os indivíduos que realizam exercícios físicos 

regulares apresentam 25% menos chance de apresentar um episódio de AVE 

(REIMERS et al., 2009) em relação aos indivíduos sedentários. Desta maneira, a 

atividade física não somente pode reduzir a incidência do AVE, como também os 

danos neurais associados à sua ocorrência e a severidade das incapacidades 

(KRARUP et al., 2007; STROUND et al., 2009; ZHANG et al., 2010). Entretanto, os 

mecanismos pelos quais o exercício protege o encéfalo contra a neurodegeneração 

após a isquemia, não foram propriamente estabelecidos e possivelmente podem ser 

multifatoriais. Além disso, a quantidade de apresentação da atividade física que 

potencialmente pode reduzir o risco do AVE ainda não está clara (MIDDLETON et al., 

2013). Porém, existem estudos relacionando a atividade física com um melhor 

aprendizado motor durante o desenvolvimento e uma maior proliferação de células 

gliais e endoteliais, bem como um aumento na neogênese e conectividade neuronial, 

em regiões encefálicas críticas para a aprendizagem e a memória (BARDO et al., 

2015; ECKERT; ABRAHAM, 2013; VIOLA et al., 2009). Os modelos animais 

estabeleceram que exercícios em esteira aumentam a atividade cardiovascular e a 

produção de fatores neurotróficos, como o fator de crescimento neural (NGF), o fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e a neurotrofina 3 (ITOH et al., 2011). Ainda, 

em relação aos tipos de treinamento, o exercício aeróbico também foi relacionado a 

mecanismos de neuroproteção, prevenindo a atrofia encefálica relacionada ao 

envelhecimento em populações saudáveis e com doenças neurodegenerativas 

(AUSTIN et al., 2014). Entre os treinamentos aeróbicos, a corrida em esteira aumenta 

o nível do BDNF, que é importante para a sobrevivência celular e outras formas de 

plasticidade, estimulando a angiogênese e neurogênese (THOMAS et al., 2012). 

Na literatura, existem ainda evidencias dos benefícios da atividade física para 

a prevenção e também para o tratamento de várias outras doenças, como por exemplo 

alzheimer, obesidade, psiquiátricas, ansiedade, depressão entre outras (BARDO et 

al., 2015, HATCHARD et al., 2014; NELSON et al., 2015).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871615002914#bib0180
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871615002914#bib0755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatchard%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25026095
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Modelos animais de isquemia vêm sendo utilizados para ajudar com o 

entendimento da influência da atividade física pós-isquemia encefálica, 

proporcionando um melhor controle nos experimentos e nas variáveis envolvidas com 

os mecanismos plásticos (CECHETTI et al., 2012; LEE et al., 2005; QUIRIE et al., 

2012). A prescrição ideal do exercício para esse fim, como por exemplo sua duração, 

frequência e intensidade, é de difícil tradução para os modelos clínicos. Em modelos 

animais, exercícios forçados em esteira ou livres em rodas de atividade, variam de 

5m/mim a 22m/min, sua intensidade varia de 30 a 50% da capacidade máxima dos 

animais, sendo esses valores considerados como eficazes na redução do volume da 

lesão, diminuição da inflamação e na promoção da neurogênese (AUSTIN et al., 

2014). Na literatura, também já é evidente que exercícios iniciados precocemente, ou 

seja, com 12h (DE ARAUJO et al., 2012) a 48h após o evento isquêmico, com 

intensidade moderada de 10m/min, com uma frequência entre 5 à 7 dias na semana 

e duração aproximada de 30 minutos de atividade, já são suficientes para reduzir o 

volume da lesão (LEE et al., 2005; ZHANG et al., 2012, ZHANG et al., 2013). Os 

exercícios iniciados precocemente após 12 h do evento isquêmico produzem prejuízos 

morfológicos e comportamentais (DE ARAUJO et al., 2008). Já os exercícios iniciados 

24 horas após o AVE, protegem o tecido perilesional contra danos oxidativos e 

inflamação (DE ARAUJO et al., 2008, DE ARAUJO et al., 2012, KITABATAKE et al., 

2015).  

Por mais que os benefícios do exercício físico estejam bem relatados após uma 

lesão encefálica (WILL et al., 2004), os mecanismos ativados ou inibidos para a 

preservação da função cerebral não estão claros, podendo se correlacionar desde a 

ativação de vias celulares e/ou moleculares que contribuem para a neuroproteção 

(CECHETTI et al., 2012; SERVAIS et al., 2003). 

Em nosso laboratório, os últimos trabalhos foram direcionados exatamente para 

um melhor entendimento dos parâmetros início, frequência, intensidade e duração 

(DE ARAUJO et al., 2008; DE ARAUJO et al., 2012, KITABATAKE et al., 2015, 

KITABATAKE et al., 2016). Nesse sentido, mostramos os efeitos da estimulação 

motora forçada em esteira por 15 minutos, utilizando velocidade de 10m/min e 

diferentes tempos de início de estimulação 12, 24, 48 e 72 horas após o evento 

isquêmico. A partir desse trabalho, mostramos que o treinamento iniciado 12 horas 

após o evento isquêmico produz danos neuroniais adicionais à lesão experimental e 
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interferem com o desempenho comportamental (DE ARAUJO et al., 2008). Em outro 

estudo, mostramos que a oclusão unilateral da carótida por 10 minutos, com e sem 

reperfusão e, bilateral com e sem reperfusão por 5 minutos, produzem deficiências no 

comportamento motor e no comportamento exploratório (DE ARAUJO et al., 2012). 

Após estabelecer o tempo de início da estimulação e o melhor método de isquemia a 

ser utilizado, procuramos investigar os efeitos da frequência de treinamento em esteira 

em dias contínuos e intervalados, com a mesma intensidade de 10m/minuto e mesma 

duração de 15 minutos. Dessa maneira, mostramos que uma maior frequência de 

atividade física foi mais benéfica para reestabelecimento dos padrões 

comportamentais após 5 dias de estimulação (KITABATAKE et al., 2015).   

Uma vez que os trabalhos anteriores avaliaram o desempenho motor e a 

preservação dos neurônios no sítio isquêmico sob uma perspectiva aguda (5 dias 

após a lesão), um novo estudo, com os mesmos parâmetros em esteira, entretanto 

avaliando o desempenho e os neurônios após 10 dias (crônico), revelou que a baixa 

frequência de estimulação também produz resultados satisfatórios mantendo o 

comportamento e os neurônios (SILVEIRA et al., 2016).  

Já que a baixa frequência pode produzir resultados satisfatórios, após o aumento 

dos dias de estimulação e uma avaliação de resultados mais tardia, no trabalho mais 

recente modificamos a duração e a intensidade nos modelos de estimulação contínua 

e intervalado. No protocolo contínuo, aumentamos a intensidade para 15 m/min e 

diminuímos a duração para 10 minutos e também diminuímos a intensidade para 

5m/min e aumentamos a duração para 15 minutos. Para o protocolo intervalado 

usamos a intensidade já conhecida de 10m/min, aumentamos a duração para 30 

minutos e também, aumentamos a intensidade de 15m/min a duração diminuída de 

15 minutos. Neste trabalho, ficou claro que os resultados do treinamento contínuos e 

intervalado são dependentes dos parâmetros intensidade e duração (KITABATAKE et 

al., 2016).  

Quando se propõe trabalhos com animais experimentais, a pretensão é que no 

futuro esses resultados possam ser transferidos para a prática clínica. Entretanto, até 

esse ponto nossos procedimentos experimentais com isquemia não se aproximam de 

maneira adequada a sujeitos que sofreram um processo de AVE. Nossos animais são 

totalmente saudáveis, sem os fatores desencadeadores dessa doença, como por 
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exemplo, tabagismo, obesidade, hipertensão, entre outros já citados acima. Sendo 

assim, como nossa pretensão é transpor as informações obtidas com animais de 

experimentação para sujeitos humanos, é importante que os modelos ofereçam 

aspectos complicadores presentes na prática clínica. 

1.5 A nicotina e o comportamento motor 

A nicotina foi inicialmente isolada da folha de tabaco (Nicotiana tabacum), por 

Posselt e Reiman em 1828 e somente em 1843 foram iniciados os primeiros estudos 

farmacológicos com o alcaloide. Esse alcaloide é líquido e natural encontrado na fase 

particulada do cigarro, apresenta uma base volátil e incolor que, quando exposta ao 

ar, adquire a cor marrom e o odor do tabaco. Facilmente passa através do aparelho 

digestivo, do trato respiratório, pele e membranas mucosas sendo rapidamente 

distribuído para o corpo (EJAZ et al., 2005). Ao entrar na circulação arterial, atinge o 

cérebro em um intervalo de 10 a 19 segundos (HENNINGFIED et al., 1993) alterando 

assim, o número de receptores neuroniais nicotínicos de acetilcolina (nAChRs) 

ativados e/ou função em circuitos importantes do cérebro (LESTER et al., 2009). 

Em relação aos mecanismos de ação, a nicotina inibe a monoamina oxidase 

(MAO) e, consequentemente, aumenta os níveis de dopamina principalmente no 

núcleo accumbens, contribuindo assim para o aumento dos efeitos reforçadores 

positivos da nicotina (FOWLER et al., 1996). Outro mecanismo de ação, não menos 

importante, se relaciona à sua função farmacológica, ligando-se aos nAChR. Esses 

receptores são exemplos típicos de canais iônicos regulados por ligantes, sendo as 

classes musculares, ganglionares e do SNC as três principais classes de ligantes 

(HENDRICKSON et al., 2013). No cérebro o α4β2* subtipo é o mais encontrado, o que 

representa 90% dos locais de afinidade para a ligação da nicotina (ASHARE et al., 

2014; DINELEY et al., 2015). Desta maneira, ela exerce numerosos efeitos no SNC, 

como a modulação de funções neurovegetativas, influenciando no aprendizado, 

memória e nas funções cognitivas (RILJACK et al., 2010).  

Ao alcançar o SNC, pode influenciar fortemente seu microambiente, como por 

exemplo, regiões do hipocampo e córtex, causando sobrecarga funcional e induzindo 

o surgimento do estresse oxidativo (NEWMANN et al., 2002). A nicotina é considerada 

a principal substância do tabaco relacionada à dependência, devido à sua capacidade 

de ativar fortemente os nAChRs (SHIN et al., 2012; SHU et al., 2015). Esses 
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receptores são encontrados no SNC e medeiam as transmissões sinápticas rápidas 

no sistema colinérgico (TALY et al., 2009). São receptores ionotrópricos, compostos 

por 5 subunidades e seus maiores subtipos no SNC são homomericos α7 e β2, 

contendo receptores heteromericos (Figura 1) (HENDRICKSON et al., 2013; HIJIOKA 

et al., 2011). 

 

 

 

Figura 1-  Estrutura do nAChR. (A) cinco subunidades se juntam para formar uma subunidade funcional. 
(B) receptores homoméricos consistem em subunidades únicas que geralmente, têm uma baixa 
afinidade para o agonista. Até o presente, apenas a α7, α9, e α10 (não mostrado) subunidades podem 
formar homômeros funcionais. (C) A maior parte dos nAChRs de afinidade elevada são heteroméricos 
e consistem de uma combinação de subunidades α e β. Múltiplas subunidades α podem se juntar com 
múltiplas subunidades β do nAChR (ilustrada aqui por α4α6β3β2). Locais de ligação de ACh são 
representados como triângulos vermelhos (modificada de Hendrickson et al., 2013). 

 

 

O hábito de fumar aumenta a morbidade, mortalidade e os gastos com saúde, 

por influenciar o surgimento de doenças como o câncer, as cerebrovasculares, 

cardiorrespiratórias, enfisema, hipertensão entre outras. Em função do alto consumo 

do tabaco, mais de 6 milhões de mortes por ano podem ser atribuídas ao seu uso 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). Diminuir o uso excessivo é o ponto 
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principal dos objetivos preventivos para as mortes citadas nas estatísticas mundiais 

(GUBNER et al., 2015), uma vez que interfere na capacidade física e no desempenho 

do fumante durante o exercício. Já foi mostrado que quando esse grupo populacional 

passa a ser ativo fisicamente, ocorre redução de doenças e mortes relacionadas ao 

tabagismo (RODRIGUES et al., 2013). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) em um estudo feito com a 

população brasileira em 2011, a prevalência de fumantes é do sexo masculino, sendo 

que 21% dos homens alegaram que consomem cigarros eventualmente e 18% que 

consomem diariamente. Nas mulheres, os dados revelam que 13% consomem 

eventualmente e 11% consomem diariamente. Ao observar esses dados, podemos 

concluir que grande parte de população tem chances de ser acometida, por exemplo, 

por um AVE, devido ao alto consumo de tabaco.  

Em modelos animais, no que diz respeito a neuroadaptação da nicotina, duas 

aplicações em um intervalo de seis dias já foram capazes de gerar efeitos 

neuroadaptativos, sugerindo uma predisposição ao risco de dependência à nicotina 

(BERNARDI et al., 2014). A sua aplicação apresenta efeitos significativos e complexos 

no aparelho locomotor (JANDOVÁ et al., 2013). Sua interação com as estruturas do 

SNC pode agir tanto como reforçador positivo ou negativo, sendo seu efeito 

determinado pela dose e pela forma de administração (ASHARE et al., 2013; 

BENOWITZ et a., 2006). Desta maneira, deve ser levada em consideração a dose 

utilizada em cada animal, seu peso, sexo e idade. Doses baixas de nicotina produzem 

um efeito ansiolítico (0,1 mg/kg), já doses altas produzem um efeito ansiogênico 

(1mg/kg) (FILE et al., 2001).  

A dose de nicotina utilizada em animais experimentais, para uma adequada 

correlação com o sujeito fumante, deve ser correlacionada com as concentrações 

plasmáticas desses indivíduos e com a quantidade de cigarro consumida diariamente. 

Assim, os níveis plasmáticos da nicotina em fumantes passivos ou não fumantes é 

cerca de 10 ng/ml de nicotina no plasma, já fumantes moderados apresentam níveis 

de nicotina entre 10 a 100 ng/ml, enquanto que os fumantes crônicos apresentam mais 

do que 100 ng/mL (BENOWITZ et al., 2006). Com base nessa classificação, a dose 

de 2mg/kg atinge concentrações no plasma correspondente aos fumantes moderados, 

podendo ainda variar de acordo com essa classificação de 0,5 a 5mg/kg, dito fumante 
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passivo ou crônico, respectivamente (BRADFORD et al., 2011). Em nosso laboratório, 

o efeito da alta dose de 2mg/kg já foi testado em ratos Wistar pelo modelo de injeção 

subcutânea crônica durante 28 dias. Os animais apresentaram níveis elevados e 

significativos de hiperatividade, atingindo um patamar máximo já na primeira semana, 

se mantendo inalterada durante as outras avaliações (NEVES et al., 2016).  

Na literatura, animais tratados com nicotina são, em sua maioria, utilizados em 

trabalhos relacionados à sensibilização da droga (FALCO et al., 2015; JACKSON et 

al., 2015; NESIL et al., 2015; PICCIOTTO et al., 2014) e associados aos seus efeitos 

condicionados. Dessa maneira, modelos animais comportamentais estão sendo cada 

vez mais explorados, utilizando de recursos para avaliação comportamental, como o 

campo aberto, o monitor de atividades (GOUTIER et al., 2015), o labirinto em cruz 

elevado (IJOMONE et al., 2015), as câmaras de condicionamento (GREBEINSTEIN 

et al., 2013), entre outros. Em relação ao comportamento motor e a exposição à 

nicotina, um protocolo de exercício físico com nado forçado (GONZALEZ et al., 2006) 

mostrou que o exercício aquático moderado por 4 semanas melhora o tecido muscular 

danificado pela exposição direta à nicotina ou fumo passivo em animais submetidos 

ao treinamento motor e expostos a estresse por choque (KURU et al., 2014). 

Protocolos em rodas de corrida (BARDO et al., 2015) observaram diminuição da 

resistência dos animais ao teste (SANCHEZ et al., 2014) e protocolos em esteira 

mostraram que os efeitos observados em animais sedentários, como o aumento da 

frequência arterial e o aumento da demanda de oxigênio ao miocárdio, são 

minimizados nos grupos com intervenção motora em esteira (CHANG, et al., 2011, 

MATSUDA et a., 2011, SHIMADA et al., 2013, ZHANG et al., 2012, ZHENG et al., 

2011).   

Em relação aos trabalhos que envolvem modelos animais de isquemia focal e 

exposição à nicotina, foi revelado um aumento do edema e do volume do infarto 

(BRADFORD et al., 2011; PAULSON et al., 2010) e piora do comportamento 

neuromotor 24 horas após a administração da droga, seguida da oclusão da artéria 

cerebral média (SHAH et al., 2015). Na direção contrária, outros estudos sugerem que 

a administração crônica de nicotina aumenta a recuperação motora após AVE focal e 

estimula o crescimento dendrítico em regiões corticais (GONZALEZ et al., 2006). É 

conhecido também que sua administração regula o NGF e o BNDF (JACKSON et al., 

2015; KENNY et al., 2000). O problema atual é a definição precisa da dose para que 
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esse efeito ocorra sem problemas secundários, ainda que os dados sugiram que 

mudanças comportamentais ocorram devido ao aumento desses fatores de 

crescimento após a lesão (BROWN; COLB, 2001). O que parece claro é que, 

dependendo dos regimes de apresentação e da dose, a nicotina pode exercer efeitos 

antagônicos (HIJIOKA et al., 2011).  Não foi encontrado na literatura nenhum trabalho 

com animais isquêmicos expostos a nicotina e submetidos ao treino de marcha 

forçado em esteira. Desta maneira, a utilização da nicotina neste trabalho visa estudar 

seus efeitos reforçadores positivos e/ou negativos no comportamento motor e volume 

de lesão, pós isquemia encefálica em gerbilos.  
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2.1 Objetivo geral: 

Por se tratar de um protocolo eficaz para a preservação do comportamento e 

dos sítios de lesão, pretendemos analisar sob a luz dos trabalhos anteriores o impacto 

da nicotina sobre o treino em esteira pós-isquemia. 

2.2 Objetivo específico:  

Analisar o desempenho comportamental no monitor de atividades e no rota rod, 

e as áreas do córtex motor M1, CA1 do hipocampo e estriado, de gerbilos isquêmicos 

expostos a nicotina e submetidos ao treino de marcha forcada continua em esteira, 

sobre o protocolo de 5 dias consecutivos, com 15 minutos de duração e intensidade 

de 5m/min. 
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3.1 Animais 

Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética no uso de animais nº 077/2014, 

estando de acordo com os princípios éticos em experimentação animal, adotado pelo 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).  

Foram utilizados 110 roedores da espécie Meriones unguiculatus (Gerbilo da 

Mongólia), pesando entre 50 e 80g, sendo distribuídos em 11 grupos. Os animais 

foram alojados no biotério do Prédio de Fisioterapia da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (FMRP), com controle de temperatura (23C  1C) e ciclo claro escuro 

de 12/12 horas, em gaiolas de polipropileno, forradas com serragem, tendo livre 

acesso à água e comida durante todo o período do experimento.  

Os gerbilos com aproximadamente 70 dias de vida são considerados adultos e 

adequados à experimentação, já que gerbilos jovens apresentam resposta 

morfológica distinta, influenciando a velocidade da morte neuronial após a lesão 

isquêmica (YAN et al., 2015). 

 

3.2 Grupos  

       Grupo Controle (C): Animais ingênuos avaliados no Monitor de Atividade e Rota 

Rod, n=9. 

Grupo Controle Salina (CS): Animais ingênuos injetados com salina e avaliados 

no Monitor de Atividade e Rota Rod, n=10. 

Grupo Controle Nicotina (CN): Animais ingênuos injetados com nicotina e 

avaliados no Monitor de Atividade e Rota Rod, n=10. 

Grupo Sham (S): Animais falso operados, avaliados no Monitor de Atividade e 

Rota Rod, n=9. 

Grupo Sham Salina (SS): Animais falso operados, injetados com salina e 

avaliados no Monitor de Atividade e Rota Rod, n=9. 

Grupo Sham Nicotina (SN): Animais falso operados, injetados com nicotina e 

avaliados no Monitor de Atividade e Rota Rod Rod, n=9. 

Grupo Sham Nicotina Estimulado (SNE): Animais falso operados e injetados 

com nicotina, treinados em esteira e avaliados no Monitor de Atividade e Rota Rod, 

n=10. 

Grupo Isquemia (I): Animais isquêmicos avaliados no Monitor de Atividade e Rota 

Rod, n=9.  
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Grupo Isquemia Salina (IS): Animais isquêmicos, injetados com salina e 

avaliados no Monitor de Atividade e Rota Rod, n=10. 

Grupo Isquemia Nicotina (IN): Animais isquêmicos, injetados com nicotina e 

avaliados no Monitor de Atividade e Rota Rod, n=9. 

Grupo Isquemia Nicotina Estimulado (INE): Animais submetidos à cirurgia 

experimental e injetados com nicotina, treinados em esteira e avaliados no Monitor de 

Atividade e Rota Rod, n=10. 

3.3 Aplicação Nicotina: 

A nicotina [Nicotina Sulfato L-1 Metil-2 (3-Piridil) - Pirrolidina Sulfato; grau II; PM 

422-6], adquirida da Sigma® (Sigma®, Brasil) foi aplicada durante os nove dias 

consecutivos do experimento, sendo eles: três dias antecedentes a cirurgia 

experimental, no dia da cirurgia e pelos cinco dias seguintes referentes ao treino 

forçado em esteira. Cada animal dos grupos nicotina recebeu via intraperitoneal, uma 

injeção de 2mg/kg de (-)-nicotina (Sigma), dissolvida em salina, com volume 

recalculado de 1mg de nicotina para 2 ml de salina. Os animais do grupo Salina 

receberam o mesmo volume de salina. Todas as aplicações ocorreram no período da 

manhã e os outros procedimentos ocorreram 30 minutos após a aplicação da nicotina 

para não haver nenhuma ação imediata da droga durante a cirurgia e/ou estimulação 

motora em esteira, pois dados sugerem que a nicotina afeta o equilíbrio, coordenação 

e planejamento motor dos animais em até 30 minutos após sua administração 

(WELCH et al., 2013).  
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3.4 Cirurgia experimental 

Cada animal foi anestesiado por via intramuscular com Zoletil (5 mg/kg) e 

levado a uma tábua cirúrgica. Após o estabelecimento da anestesia, foi feito um corte 

dos pelos na região do ventral do pescoço e aplicado iodo. Foi então, realizada a 

tricotomia, seguida de uma incisão ventral no pescoço. Os tecidos subcutâneo e 

muscular foram afastados, e a artéria carótida comum foi exposta bilateralmente e 

ocluída por cinco minutos através de um fio de sutura (Figura 2). Durante esse 

período, a região foi irrigada com cloreto de sódio estéril para prevenir a desidratação 

tecidual. Uma checagem visual foi realizada para assegurar que o fluxo sanguíneo foi 

interrompido. Passados cinco minutos, a artéria foi liberada, provocando a reperfusão 

da região irrigada. Em seguida foi feita a sutura na região ventral do pescoço com fio 

de nylon 3-0 (Shalon®). 

Após a cirurgia, cada animal recebeu uma injeção intramuscular de 120.000 U.I 

de penicilina G benzatina (Fontoura-Wyeth-Brasil) para evitar infecção e foram 

mantidos em aquecimento até o completo retorno anestésico. A manutenção da 

temperatura do animal foi monitorada, uma vez que a hipotermia atua como 

mecanismo neuroprotetor e pode assim interferir nos resultados (MARTÍNEZ et al., 

2012). 

 

 

Figura 2 -  Animal na tábua cirúrgica já com as artérias carótidas ocluídas por fio de sutura 
durante o procedimento cirúrgico de isquemia. 
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3.5 Estimulação Motora 

Para a estimulação motora foi utilizada uma esteira motorizada para roedores 

(“Insight”, Ltda. Ribeirão Preto/SP - Brasil), com seis baias individuais, medindo 40 

centímetros de extensão por 10 centímetros de largura (Figura 3). Caso o animal não 

acompanhasse a marcha da esteira, esta possui em sua região traseira um dispositivo 

de estimulação elétrica que incentiva o animal a retomar a marcha estabelecida. Foi 

utilizado o protocolo de estimulação motora contínuo por 5 dias, com intensidade de 

5 m/min e duração de 15 minutos. Utilizamos esse protocolo pois mostrou ser efetivo 

(KITABATAKE et al., 2016).  

 

 

Figura 3 - Esteira monitorizada para roedores com 6 baias individuais. 
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3.6 Aparelhos Para Análise Comportamental 

A avaliação comportamental teve início 24 horas após a última estimulação 

motora na esteira, no período da manhã. 

3.7  . Monitor de Atividade 

Foi utilizado um monitor de atividade de acrílico e alumínio anodizado, com 

dimensão externa de 50x50cm e 48 cm de altura (“Insight”, Ltda - Ribeirão Preto/SP-

Brasil) dotado de seis barras de sensores de infravermelho. Cada barra possui 16 

sensores infravermelhos que detectam o movimento do animal. Através de um 

software específico (“Insight”, Ltda - Ribeirão Preto/SP-Brasil) os comportamentos 

foram detectados e analisados automaticamente. 

Vinte e quatro horas antes da cirurgia experimental, todos os animais foram 

levados ao monitor de atividades e colocados um a um por um período de cinco 

minutos para a habituação ao local (KITABATAKE et al., 2015). Nos grupos 

estimulados SNE e INE a habituação ocorria antes da marcha forçada em esteira. 

Após a habituação, os animais retornavam para suas caixas e somente após uma 

hora eram levados à esteira para a estimulação motora forçada. No sexto dia após a 

cirurgia, os animais foram recolocados no monitor e seu comportamento registrado 

por 15 minutos. As seguintes respostas comportamentais foram registradas: 

cruzamento (toda vez que o animal cruzou as delimitações de 3x3cm do assoalho do 

monitor os sensores de infravermelho foram disparados); atividade (resposta em 

segundos de atividade de cada animal durante o período de permanência no monitor); 

distância (distância registrada em centímetros percorrida pelo animal durante o 

período de permanência no monitor); velocidade (velocidade registrada em 

centímetros/segundo pelo animal, durante o período de permanência no monitor) 

(Figura 4).   
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Figura 4 - Monitor de atividades. Local onde é feita a análise comportamental do animal para os 
comportamentos de cruzamento, atividade, distância e velocidade. 

 
 

3.8 Rota Rod 

Três dias antecedentes e consecutivos à cirurgia experimental, todos os 

animais foram levados ao Rota Rod (RR) e colocados um a um por um período de 3 

repetições para a habituação ao local (OH et al., 2015; SINHA et al., 2002; ZHU et al., 

2015). 

No sexto dia após a cirurgia experimental, cada animal foi posicionado no RR, que 

consiste em uma superfície cilíndrica para o animal se equilibrar. Este cilindro move-

se em torno de seu eixo com uma aceleração progressiva de 5,5 rotações por minuto 

(RPM) (Figura 5). Os animais foram colocados um a um até que se habituassem ao 

cilindro em movimento, permanecendo por pelo menos três segundos com as quatro 

patas no cilindro. O tempo de permanência foi registrado em 3 repetições. Quando o 

animal apresentou queda da superfície de teste, o sistema interrompeu a 

cronometragem totalizando o tempo de permanência do animal (em segundos) nos 

cilindros em movimentação. Os dados obtidos equivalem à média dos três tempos 

registrados de permanência no cilindro em movimento.  
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Figura 5 -: Rota Rod. Local onde o equilíbrio dos animais foi testado. 

 

3.9 Avaliação Histológica da Área de Isquemia 

Após a realização dos experimentos, no dia seguinte ao da coleta de 

comportamento dos animais, cada animal recebeu uma dose anestésica excessiva de 

Zoletil (10mg/kg). Em seguida, uma incisão no tórax foi realizada, com a exposição do 

mediastino. A aorta descendente torácica foi clampada e, em seguida, com o coração 

já exposto, foi realizada uma incisão no átrio direito. O ventrículo esquerdo foi 

puncionado através de um equipo sanguíneo e conectado a uma seringa de 60ml. Os 

encéfalos foram perfundidos com salina (PBS) e fixados com paraformoldeido a 4% 

em fosfato (PB, pH 7,4). Os animais foram decapitados, seus encéfalos removidos e 

imersos em solução crioprotetora de sacarose a 30%, onde foram mantidos por 24h. 

Após esse período, os encéfalos foram congelados em isopentano resfriado com gelo 

seco e mantidos resfriados em um freezer -80 e posteriormente foram cortados em 

um criostato (Leica CM 1850 UV, V1.2–10/2006). Os cortes foram feitos em secções 

coronais de 40 µm de espessura e preparados em lâminas de microscopia 

gelatinizadas. Depois de prontos, foi realizada a técnica de Hematoxilina e Eosina 

(H&E) para a análise morfométrica do hipocampo (CA1), estriado e área motora M1. 

Para a análise, as lâminas coradas foram colocadas em um microscópio eletrônico 
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(AxioImager Z1 Zeiss, Alemanha) e avaliadas sempre com coordenadas 

estereotáxicas estabelecidas para a mesma estrutura. Para a área motora M1 foi 

usado o Bregma 3,20mm, para o estriado foi usado o Bregma 1,20mm e para o 

hipocampo foi usado o Bregma -3,60mm (Paxinos e Watson, 1998). Em seguida, os 

locais selecionados foram digitalizados em forma de imagem com aumento de 40x. A 

análise morfométrica foi realizada com o software AxioVision versão 4.7.2 (Carl Zeiss 

Vision Imaging System, EUA), através da contagem do número de núcleos de 

neurônios. A contagem do número de neurônios foi realizada três vezes por três 

pesquisadores diferentes, cegos aos procedimentos citados anteriormente. Após a 

contagem, foi realizada a média do número de núcleos de neurônios analisados pelos 

pesquisadores, e este foi o número final utilizado para a realização da análise 

estatística. Para a análise histológica foi adotado o número de 7 animais em cada 

grupo experimental.   

3.10 Análise Dos Resultados 

Os dados do monitor de atividade, do teste de RR e da análise morfológica 

foram analisados através da análise de variância de uma via (ANOVA) e sempre que 

foram detectadas diferenças entre os grupos (p<0,05), estas foram evidenciadas pelo 

teste post hoc de Holm-Sidak. Para os testes estatísticos foi utilizado o programa 

SigmaPlot®13.  
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110 animais foram selecionados para o presente trabalho e 104 foram 

utilizados. Após a cirurgia dos 40 animais operados, 2 não apresentaram os sinais 

clínicos da isquemia observados nos testes comportamentais e foram descartados e 

no geral, 4 foram a óbito. 

 

 

Figura 6 - Índice de aproveitamento dos animais submetidos a cirugia isquêmica em porcentagem. Em 
azul 94,54% aproveitamento dos animais no geral; em laranja 5% correspondendo ao número de óbitos 
e em cinza, 3,63% representando o número de animais que nçao apresentaram os sinaisde isquemia.  

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Aproveitamento dos animais

Animais utilizados 94,54% Óbitos 1,81% Sem sinais de isquemia 3,63%
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4.1. Resultados comportamentais 

Para o número de cruzamentos, o CN disparou um número maior de sensores 

do que os C, S, SS, SNE e INE. O SN disparou mais sensores do que o SNE, assim 

como o I disparou mais sensores do que os C, S, SS, SNE, IS, INE e ainda, o IN 

disparou mais sensores do que os C, S, SS, SNE, IS e INE (F10, 93 = 2,97; p<0,05) 

(Figura 07).    

 

 

 

Figura 7 - Número de cruzamentos no monitor de atividade. As colunas representam as médias de 
sensores disparados e as barras representam + o erro padrão da média (EPM). C: controle, CS: 
controle salina, CN: controle nicotina, S: sham, SS: sham salina, SN: sham nicotina, SNE: sham nicotina 
estimulado, I: isquemia, IS: isquemia salina, IN: isquemia nicotina, INE: isquemia nicotina estimulado. * 

CN maior que C, S, SS, SNE e INE; # SN maior que SNE; ≠ I maior que C, S, SS, SNE, IS, INE e ¥ IN 

maior que C, S, SS, SNE, IS e INE, sendo p< 0,05 e ANOVA seguida pelo post-hoc de Holm Sidack. O 
número de animais nos C,S,SS,SN, I e IN é igual a 9 animais e nos grupos  CS, CN, SNE, IS e INE é 
igual a 10 animais. 
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O mesmo padrão de ativação comportamental foi encontrado para a distância 

onde o CN disparou um número maior de sensores do que os C, S, SS, SNE e INE. 

O SN disparou mais sensores do que o SNE, assim como o I disparou mais sensores 

do que os C, S, SS, SNE, IS, INE e ainda o IN disparou mais sensores do que os C, 

S, SS, SNE, IS e INE (F10, 93 = 2,79; p<0,05) (Figura 08). Também para velocidade 

onde o CN disparou um número maior de sensores do que os C, S, SS, SNE e INE. 

O SN disparou mais sensores do que o SNE, assim como, o I disparou mais sensores 

do que os C, S, SS, SNE, IS, INE e ainda, o IN disparou mais sensores do que os C, 

S, SS, SNE, IS e INE (F10, 93 = 2,79; p<0,05) (Figura 09). O mesmo foi mostrado para 

o tempo de atividade, onde CN disparou um número maior de sensores do que os C, 

S, SS, SNE e INE. O I disparou mais sensores do que os C, S, SS, SNE, IS, INE e 

ainda, o IN disparou mais sensores do que os C, S, SS, SNE, IS e INE (F10, 93 = 2,81; 

p<0,05) (Figura 10). Os comportamentos observados no monitor de atividade 

revelaram um significativo padrão de ativação comportamental para os grupos nicotina 

ou isquêmicos não treinados. Por outro lado, os grupos treinados na esteira, sejam 

isquêmicos ou injetados com nicotina, mostraram uma redução significativa dessa 

ativação comportamental, revelando assim o efeito terapêutico do exercício em esteira 

para a hiperativação comportamental produzida pela nicotina e pela isquemia.   
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Figura 8 - Comparação do comportamento de distância entre os grupos experimentais no monitor de 
atividade. As colunas representam as médias de sensores disparados e as barras representam + o erro 
padrão da média (EPM). C: controle, CS: controle salina, CN: controle nicotina, S: sham, SS: sham 
salina, SN: sham nicotina, SNE: sham nicotina estimulado, I: isquemia, IS: isquemia salina, IN: isquemia 
nicotina, INE: isquemia nicotina estimulado. * CN maior que C, S, SS, SNE e INE; # SN maior que o 

SNE; ≠ I maior que C, S, SS, SNE, IS, INE e ¥ IN maior que C, S, SS, SNE, IS e INE, sendo p< 0,05 

e ANOVA seguida pelo post-hoc de Holm Sidack. O número de animais nos C,S,SS,SN, I e IN é igual 
a 9 animais e nos grupos  CS, CN, SNE, IS e INE é igual a 10 animais. 
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Figura 9 - Comparação do comportamento de velocidade entre os grupos experimentais no monitor de 
atividade. As colunas representam as médias de sensores disparados e as barras representam + o erro 
padrão da média (EPM). C: controle, CS: controle salina, CN: controle nicotina, S: sham, SS: sham 
salina, SN: sham nicotina, SNE: sham nicotina estimulado, I: isquemia, IS: isquemia salina, IN: isquemia 
nicotina, INE: isquemia nicotina estimulado. * CN maior que C, S, SS, SNE e INE; # SN maior que o 

SNE; ≠ I maior que C, S, SS, SNE, IS, INE e ¥ IN maior que C, S, SS, SNE, IS e INE, sendo p< 0,05 

e ANOVA seguida pelo post-hoc de Holm Sidack. O número de animais nos C,S,SS,SN, I e IN é igual 
a 9 animais e nos grupos  CS, CN, SNE, IS e INE é igual a 10 animais. 
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Figura 10 - Comparação do comportamento de atividade entre os grupos experimentais no monitor de 
atividade. As colunas representam as médias de sensores disparados e as barras representam + o erro 
padrão da média (EPM). C: controle, CS: controle salina, CN: controle nicotina, S: sham, SS: sham 
salina, SN: sham nicotina, SNE: sham nicotina estimulado, I: isquemia, IS: isquemia salina, IN: isquemia 
nicotina, INE: isquemia nicotina estimulado. * CN maior que C, S, SS, SNE e INE; # SN maior que o 

SNE; ≠ I maior que C, S, SS, SNE, IS, INE e ¥ IN maior que C, S, SS, SNE, IS e INE, sendo p< 0,05 

e ANOVA seguida pelo post-hoc de Holm Sidack. O número de animais nos C,S,SS,SN, I e IN é igual 
a 9 animais e nos grupos  CS, CN, SNE, IS e INE é igual a 10 animais. 
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O desempenho dos animais no teste de RR revelou que o tempo de 

permanência do CN é significativamente maior que o tempo de todos os outros grupos, 

exceto em relação ao SNE. Já o SNE apresentou tempo significativamente maior de 

permanência em relação aos CS, S, SN, I, IN. Além disso, o I ainda apresentou menor 

tempo de permanência do que os C e o INE (F10, 93 = 3,35; p<0,05) (Figura 11). Esses 

dados revelam mais uma vez um melhor desempenho no teste para os grupos nicotina 

e exercício, revelando o potencial terapêutico do exercício e nesse caso também da 

nicotina.    

 

 

 

Figura 11 - Comparação do tempo de permanência no RR entre os grupos experimentais no monitor 
de atividade. As colunas representam o tempo de permanência em segundos e as barras representam 
+ o erro padrão da média (EPM). C: controle, CS: controle salina, CN: controle nicotina, S: sham, SS: 
sham salina, SN: sham nicotina, SNE: sham nicotina estimulado, I: isquemia, IS: isquemia salina, IN: 
isquemia nicotina, INE: isquemia nicotina estimulado. * CN maior que todos os grupos, exceto o SNE; 

£ SNE maior que CS, S, SN, I, IN; ≠ I menor que C e o INE, sendo p< 0,05 e ANOVA seguida pelo 

post-hoc de Holm Sidack. O número de animais nos C,S,SS,SN, I e IN é igual a 9 animais e nos grupos  
CS, CN, SNE, IS e INE é igual a 10 animais. 
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4.2 Resultados Histológicos 

Para análise da histologia, foram consideradas as áreas CA1 do hipocampo, 

córtex motor (M1) e estriado de todos os animais dos grupos apresentados. Para esta 

análise foram considerados os grupos controles (C, CS e CN) e também os grupos 

isquêmicos (I, IS, IN e INE), uma vez que nos trabalhos anteriores os animais dos 

grupos sham não apresentam diferenças significativas comparados com os controles 

(KItabatake et al., 2016). Para isso, foram utilizados 7 animais em cada grupo. Para a 

análise morfológica foi feita a contagem de neurônios através do software Axion Vision 

versão 4.7.2 (Carl Zeiss Vision Imaging System, EUA).   
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4.2.1 Hipocampo  

A comparação entre os grupos revelou uma diminuição significativa da 

densidade de neurônios do I em relação ao C, CS, CN, IN e INE. Nesta mesma 

direção, o grupo IS apresentou uma diminuição significativa em relação ao C, CS, CN, 

IN e INE, e por fim o IN apresentou uma diminuição significativa de densidade de 

neurônios quando comparado com C, CS, CN e INE (F6,42 = 31,02; p<0,05) (Figura12). 

 

 

Figura 12 - Comparação da densidade de neurônios na área CA1 do hipocampo. As colunas 
representam a média das densidades em cada grupo e as barras representam + o erro padrão da média 
(EPM). C: controle, CS: controle salina, CN: controle nicotina, I: isquemia, IS: isquemia salina, IN: 
isquemia nicotina, INE: isquemia nicotina estimulado. ≠ diminuição I em relação ao C, CS, CN, IN e 
INE; + diminuição IS em relação ao C, CS, CN, IN e INE; ¥ diminuição IN em relação ao C, CS, CN e 
INE. sendo p< 0,05 eANOVA seguida pelo post-hoc de Holm Sidack. O número de animais em todos 

os grupos é igual a 7 (n=7). 
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Figura 13 - Fotomicrografia de cortes coronais da área CA1 do hipocampo de gerbilos. (A) grupo 
controle - C, (B) grupo isquemia - I, (C) grupo isquemia nicotina - IN, (D) grupo isquemia nicotina 
estimulado - INE. A barra representa 50µm. As setas em preto apontam para células piramidais e as 
setas em branco apontam para regiões de rarefação. Todas as imagens foram escolhidas de maneira 
aleatorizada por sorteio.  
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4.2.2 Córtex motor – M1 

A comparação entre os grupos revelou uma diminuição do número de 

neurônios do I em relação ao C, CS, CN, IN e INE, e também uma diminuição do 

número de neurônios do IS em relação ao C, CS, CN, IN e INE (F6,42 = 4,01; p<0,05) 

(Figura 13).  

 

 

Figura 14 - Comparação do número de neurônios do córtex motor M1. As colunas representam a média 
das densidades em cada grupo e as barras representam + o erro padrão da média (EPM). C: controle, 
CS: controle salina, CN: controle nicotina, I: isquemia, IS: isquemia salina, IN: isquemia nicotina, INE: 
isquemia nicotina estimulado.  ≠ diminuição do I em relação ao C, CS, CN, IN e INE, + diminuição do 
IS em relação ao C, CS, CN, IN e INE, sendo p< 0,05 e ANOVA seguida pelo post-hoc de Holm Sidack. 
O número de animais em todos os grupos é igual a 7 (n=7).  
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Figura 15 - Fotomicrografia de cortes coronais da área do córtex motor M1 de gerbilos. (A) grupo 
controle - C, (B) grupo isquemia - I, (C) grupo isquemia nicotina - IN, (D) grupo isquemia nicotina 
estimulado - INE. A barra representa 50µm. As setas em preto apontam para neurônios piramidais e 
as setas em branco apontam para regiões de rarefação. Todas as imagens foram escolhidas de 
maneira aleatorizada por sorteio.  
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4.2.3 . Estriado 

A comparação entre os grupos revelou uma diminuição do número de 

neurônios do grupo I em relação ao C, CS, CN, IN e INE; também foi observado uma 

diminuição do número de neurônios do grupo IS em relação ao C, CS, CN, IN e INE 

(F6,42 = 23,33; p<0,05) (Figura 14). 

 

 

Figura 16 - Comparação do número de neurônios do estriado. As colunas representam a média das 
densidades em cada grupo e as barras representam + o erro padrão da média (EPM). C: controle, CS: 
controle salina, CN: controle nicotina, I: isquemia, IS: isquemia salina, IN: isquemia nicotina, INE: 
isquemia nicotina estimulado.  ≠ diminuição do I em relação ao C, CS, CN, IN e INE, + diminuição do 
IS em relação ao C, CS, CN, IN e INE, sendo p< 0,05 e ANOVA seguida pelo post-hoc de Holm Sidack. 

O número de animais em todos os grupos é igual a 7 (n=7). 
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Figura 17 - Fotomicrografia de cortes coronais da área do estriado de gerbilos. (A) grupo controle - C, 
(B) grupo isquemia - I, (C) grupo isquemia nicotina - IN, (D) grupo isquemia nicotina estimulado - INE. 
A barra representa 50µm. As setas em preto apontam para neurônios neo estriatais e as setas em 
branco apontam para regiões de rarefação. Todas as imagens foram escolhidas de maneira 
aleatorizada por sorteio.  
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Discussão 
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O presente trabalho mostra o valor terapêutico da atividade física em esteira, 

para os animais que sofreram uma isquemia encefálica global e foram submetidos à 

aplicação de nicotina. Em nosso laboratório, esse trabalho faz parte de uma linha de 

pesquisa que vem estabelecendo a cada novo trabalho, além dos efeitos terapêuticos 

do treino forçado em esteira, o valor de se controlar os parâmetros como a frequência, 

a intensidade e a duração do exercício (DE ARAUJO et al., 2008; KITABATAKE et al., 

2015; KITABATAKE et al., 2016; SILVEIRA et al., 2016,).  

A recuperação após AVE é um processo complexo que provavelmente ocorre 

com a combinação entre restauração, substituição e compensação de funções, do 

posto de vista motor. Por esta razão, é difícil traduzir estudos de reabilitação em 

animais para ensaios clínicos (WAHL; SCHWAB, 2014). Portanto cada vez mais 

trabalhos experimentais são realizados tentando mostrar as possíveis estratégias, 

para que, no futuro, seja encontrado um parâmetro ideal que possa ser passado a 

estudos cínicos (MACKAY-LYONS et al., 2013).  

Para que os resultados possam ser traduzidos para a prática clínica, no 

presente trabalho procuramos associar a nicotina ao modelo de isquemia encefálica, 

uma vez que a nicotina está presente n tabaco e é um fator de risco para o AVE 

(HAWKINS, et al., 2002; MANDA et al., 2010). Acreditamos que assim aproximamos 

nosso modelo da realidade clínica, já que, nos dias atuais, a porcentagem de idosos 

que apresentaram essa doença e eram tabagistas chega a 20,9% (ZAITUNE et al., 

2012). 

Para tornar os animais semelhantes a sujeitos tabagistas, utilizamos a injeção 

intraperitoneal de nicotina. Kuru e colaboradores (2014) mostraram que um protocolo 

de fumo passivo, com dois cigarros diários, é semelhante a aplicação de 0,1mg/kg/dia 

de nicotina. Sob o aspecto de um fumante crônico, para simular a quantidade de 

nicotina presente na circulação sanguínea, é necessária uma dose de 4,5mg/Kg/dia 

de nicotina (SHAH et al., 2015). Em nosso trabalho, definimos a dose de 2mg/kg/dia 

pois é a dose mais próxima ao que um fumante moderado apresenta em sua 

circulação sanguínea e que permite a sobrevivência em gerbilos. Nesse sentido, o 

teste piloto que realizamos em nosso laboratório com a dose de 4,5mg/Kg/dia de 

nicotina, se mostrou inviável pelo grande número de óbitos apresentados. Sendo 

assim, a dose que utilizamos corresponde ao consumo de 40 cigarros diários, com 
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base em protocolos já estabelecidos (KURU et al., 2014). Em relação a viabilidade e 

aplicabilidade do nosso modelo experimental, ele se mostrou extremamente viável 

uma vez que, de toda a amostra, apenas 6 animais não puderam ser utilizados, seja 

por problemas cirúrgicos ou falha nos sinais clínicos de isquemia.  

Diferentes autores vêm tentando elucidar os benefícios do exercício físico após 

a indução de AVE em animais experimentais (LEE et al., 2008; MA et al., 2013; 

QUIRIE et al., 2012; SAKAKIMA et al., 2012; SHIMADA et al., 2013; ZHANG et al., 

2013). Essa é uma linha bastante promissora, porque é bem conhecido que o 

exercício promove melhora da função cerebrovascular, aumenta a tolerância à 

isquemia e assim pode reduzir o surgimento de eventos isquêmicos, pois quando 

esses acontecem, deixam as sequelas do AVE menos intensas (MIDDLETON et al., 

2013). Entre os diferentes tipos de exercício, os exercícios em esteira induzem uma 

maior neuroproteção, quando comparados com outros tipos de exercícios, durante ao 

mesmo tempo de estimulação (KINNI et al., 2011). Existem diferentes protocolos para 

o treino forçado em esteira, com duração variando de 20 a 30 minutos, de 5 a 7 dias 

por semana (AUSTIN et al., 2014). Com relação à intensidade, exercícios com início 

24 horas após o evento isquêmico (DE ARAUJO et al., 2012), com intensidade baixa 

de 30-40% da capacidade máxima do animal ou <10m/min, tendem a ser mais 

eficazes do que exercícios vigorosos (CHANG et al., 2011; YANG et al., 2012; ZHANG 

et al., 2012).   

Em nosso trabalho, adotamos o protocolo que se mostrou mais eficiente para 

a reabilitação aguda após isquemia encefálica global, entre os protocolos que 

testamos nos últimos estudos (DE ARAUJO et al., 2008; KITABATAKE et al., 2015). 

O protocolo contínuo que se mostrou mais eficaz foi o de duração de 15 minutos e 

intensidade de 5m/min (KITABATAKE et al., 2016).  

Com a dose de nicotina utilizada, o modelo experimental de isquemia e o 

protocolo de treinamento em esteira, a nicotina não representou um obstáculo para a 

melhora do comportamento dos animais isquêmicos, apresentando também uma 

maior manutenção de neurônios no estriado, córtex motor M1 e região CA1 do 

hipocampo, como já havíamos mostrado em trabalhos anteriores sem a presença da 

nicotina (DE ARAUJO, et al., 2008, KITABATAKE et al., 2015).  
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Entretanto, diferentemente dos trabalhos anteriores, temos agora uma droga, a 

qual foi injetada intraperitonealmente. Podemos observar que os animais injetados 

com nicotina apresentaram uma hiperatividade no monitor de atividade. Esse fato se 

relaciona ao efeito estimulante da nicotina (KUTLU et al., 2015; NESIL et al., 2015). 

Porém, imediatamente após a sua aplicação, os animais sofrem supressão da 

atividade locomotora, apresentando um período de imobilidade, seguido por um 

aumento da atividade comportamental motora (JADOVÁ et al., 2013). O aumento 

deste comportamento nos grupos nicotina pode ser atribuído aos receptores 

nicotínicos que influenciam significativamente esta atividade (BERNARDI; 

SPANAGEL, 2014; DANIELS et al., 2015; SHU et al., 2015). Essa hiperatividade pode 

ser exemplificada, por exemplo, em relação ao aumento da distância percorrida pelos 

animais injetados com nicotina. Quanto a esse comportamento, um trabalho mostrou 

que após a aplicação da nicotina, os animais percorrem maiores distâncias do que os 

animais controle (BERNARDI; SPANAGEL, 2014). Diferentemente do trabalho de 

Bernanrdi e Spangel, não realizamos a análise comportamental imediata do animal, 

porém, após 9 dias de aplicação crônica, essa variável comportamental permanece 

semelhante à resposta visualizada pela injeção aguda. 

Por outro lado, Wecker e colaboradores (2013), realizaram avaliação do 

comportamento de animais com ataxia, tratados com baixa dose de nicotina (2 

μmoles/kg/dia), e expostos ao campo aberto, com seu comportamento avaliado 

também no RR. Nesse estudo não foram encontradas diferenças dos grupos tratados 

em relação ao grupo controle no campo aberto, porém seu equilíbrio foi maior no teste 

de RR. Outro modelo de avaliação comportamental, o labirinto em cruz elevado, foi 

utilizado para definir o perfil de efeito de doses individuais de nicotina, e nesse sentido, 

as doses consideradas ansiogênicas estavam entre 0,1 a 0,5mg/kg/dia (LEITE et al., 

2013; RAOUFI et al. 2012).  Não encontramos trabalhos com o monitor de atividades, 

bem como a interação de exercícios em esteira na atividade comportamental de 

animais isquêmicos exposto a nicotina. Sendo assim, nosso trabalho é original e sua 

contribuição traz mais impacto para a área de reabilitação neurológica.  

Ainda em relação a hiperatividade comportamental que está presente nos 

animais isquêmicos não treinados, também observada nos trabalhos anteriores, pode 

estar relacionada a lesão presente no hipocampo desses animais, o que acaba 

diminuindo a habituação ao modelo e a essa hiperatividade (DE ARAUJO et al., 2008, 
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DE ARAUJO et al., 2012, BERTOLINO et al., 2013, KITABATAKE et al., 2015). 

Entretanto, essa hiperatividade não aumenta quando os animais isquêmicos são 

expostos à nicotina.  

Um dado curioso que podemos observar em nossos grupos injetados com 

nicotina e submetidos ao treino em esteira é a diminuição da hiperatividade observada 

no monitor de atividade. Animais controle, falsos operados e até mesmo isquêmicos 

se tornam hiperativos, como vemos em animais do CN, entretanto o treino em esteira 

reduz essa hiperatividade.  Trabalhos com sujeitos humanos, que utilizam a atividade 

física para combater o hábito de fumar, mostram que ocorre diminuição da busca pelo 

tabaco após um período de treinamento físico (TAYLOR, et al., 2007; USSHER ET 

AL., 2012).  Outro trabalho mostrou que após pelo menos 30 minutos da atividade 

física, os pacientes não sentiam vontade de fumar (HAASOVA et al., 2013 e 

ROBERTS et al., 2012).  

Já está bem relatado que a atividade física aumenta a liberação de endorfinas 

e outros opiáceos endógenos, os quais podem dessa maneira interagir nos sistemas 

de recompensa e ansiedade por estresse e assim modificar a expressão do 

comportamento tanto de memória, como de aprendizado motor (BALI et al., 2015; 

YANG et al., 2003). Apesar dessas evidências, o parâmetro ideal de atividade física, 

para produzir os melhores efeitos em sujeitos tabagistas ainda não está bem 

estabelecido (ROBERTS et al., 2012). Como utilizamos o monitor de atividade, não 

podemos afirmar que a hiperatividade observada nos nossos animais se correlaciona 

com a ansiedade, porque esse não é o melhor modelo para esse tipo de estudo 

(LEITE-ALMEIDA, PINTO-RIBEIRO, ALMEIDA, 2006; FAILLACE et al., 2015), sendo 

o labirinto em cruz elevado o melhor modelo para este tipo de avaliação (SOUSA et 

al., 2006).  

O teste de RR pode nos ajudar a entender os comportamentos hiperativos 

obtidos no monitor de atividade. Enquanto o monitor de atividade é um modelo que 

permite uma livre exploração do campo aberto, o RR exige uma resposta motora 

forçada e ainda um bom equilíbrio induzido pela iminência de queda do aparelho 

(SALAZAR-COLOCHO et al., 2008). Mais uma vez o que chama atenção nesse teste 

é o grupo controle injetado com nicotina, o grupo sham injetado com nicotina e 

treinado em esteira e o grupo isquemia injetado com nicotina e treinado em esteira. 
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Esses três grupos apresentam um excelente desempenho no teste em relação aos 

seus grupos correlatos (controles, sham´s e isquêmicos) e, no caso do controle 

nicotina, em relação a todos os outros grupos. Acreditamos que esse melhor 

desempenho possa ir além do efeito estimulante tanto da droga, quanto do aumento 

do desempenho pelo exercício (WECKER et al., 2013). Todos os animais passam por 

um treinamento prévio antes de qualquer tipo de procedimento experimental, sendo 

assim, o aprendizado parece ser fundamental para um bom desempenho nesse 

aparato. No presente trabalho, como veremos a seguir, e também nos anteriores, 

mostramos que o exercício em esteira pode prevenir a morte de neurônios no 

hipocampo, área responsável pela memória, e também de outras áreas responsáveis 

pelo comportamento motor (DE ARAUJO et al., 2008, KITABATAKE et al., 2015, 

KITABATAKE et al., 2016).   

 Quando se trabalha com isquemia cerebral, são necessárias avaliações 

morfológicas para o entendimento de possíveis efeitos neuroprotetores, mostrando o 

porquê da modificação comportamental (CECHETTI et al 2007; DE ARAUJO et al., 

2008; DE ARAUJO et al., 2012; KITABATAKE et al., 2015; SCOPEL et al, 2006). 

Utilizamos a técnica H&E para coloração dos sítios de lesão e contagem do número 

de neurônios. Nossos dados morfológicos, corroborando com outros estudos do nosso 

laboratório (DE ARAUJO et al., 2008, DE ARAUJO et al., 2012, KITABATAKE et al., 

2015), revelam o córtex motor, o hipocampo e o estriado são as estruturas mais 

afetadas pela isquemia ao fim do experimento. Exercícios físicos podem melhorar as 

sequelas neurológicas e cognitivas por prevenir a perda neuronial após lesão 

encefálica, exercendo desta forma um efeito neuroprotetor (KITABATAKE et al., 2015; 

YANG et al., 2012; ZHANG et al., 2012). Intervenções precoces (1-3 dias) ou 24 horas 

após o evento isquêmico, no caso deste trabalho, são associadas ao aumento de 

morte celular, porém promovem uma melhora no comportamento motor em longo 

prazo (FARRELL et al., 2001; LEE et al., 2005; YANG et al., 2003). Através dos nossos 

resultados comportamentais e morfológicos e de outros estudos, observamos que o 

exercício físico em esteira pode atuar de maneira neuroprotetora, melhorar a 

proliferação de células neuronais e a neurogênese no hipocampo e no córtex de ratos 

isquêmicos (BRIONES et al., 2004; DE ARAUJO et al., 2008; DE ARAUJO et al., 2012; 

BERTOLINO et al., 2013; ITOH et al., 2011; KITABATAKE et al., 2015; LEE et al., 

2003; SONG et al., 2012; ZHANG et al., 2013), inibir a morte neuronial apoptótica no 
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hipocampo e promover melhora do aprendizado motor (KITABATAKE et al., 2015; SIM 

et al, 2005, ECKERT et al., 2013). Estudos com roedores mostram que animais 

submetidos à atividade física tem melhora cognitiva e performance como resultado 

demonstrando um aumento significativo em atividades de enzimas antioxidantes, o 

que aumenta a resistência oxidativa ao estresse e reduz os danos celulares, quando 

os animais são estimulados em esteira (CECHETTI et al., 2012). Consistente com 

esta última possibilidade, exercícios de corrida aumentam o BDNF (LAKHAN et al., 

2009; PETERSON et al., 2014).  

O melhor desempenho dos nossos animais isquêmicos exercitados pode ser 

justificado pelos mecanismos já conhecidos e apontados acima. Especialmente o 

desempenho no RR, pela manutenção do aprendizado prévio, já que os efeitos do 

exercício sobre o estresse oxidativo no hipocampo, após a isquemia, aumento da 

produção de fator de crescimento do nervo (NGF) e assim inibição de morte apoptótica 

após isquemia (HENIGAN et al., 2007, PAGNUSSAT et al., 2012).  

Entretanto, mais instigante ainda é o melhor desempenho no RR, produzido 

simplesmente pela nicotina. Estudos recentes evidenciam a importância do nAChRs 

nos mecanismos de plasticidade sináptica para formação de memória a longo prazo 

e sua manutenção (TIAN et al., 2015), assim como hipótese, os animais injetados com 

nicotina puderam apresentar um melhor aprendizado nas sessões de treino no RR. 

Não podemos também deixar de considerar que nossos animais isquêmicos e 

exercitados também receberam injeções intraperitoneais de nicotina. Assim, com o 

aumento da nicotina no organismo, há aumento destes receptores atuando em áreas 

do SNC, como o hipocampo, e sua estimulação gera proteção de neurônios ligados a 

neurodenegeração. Os nAChRs também são expressados em micróglias e 

macrófagos, e sua estimulação suprime a ativação anti-inflamatória (LEE et al., 2009) 

e atua de maneira neuroprotetora nessas células (HIJIOTA et al., 2011). Desta 

maneira, em alguns estudos, a nicotina vem sendo utilizada como protetora dos 

neurônios dopaminérgicos via ação anti-inflamatória (PARK et al., 2007).  

Nossa hipótese inicial de que a nicotina poderia interferir negativamente com o 

desempenho motor dos animais não se confirmou. Pelo contrário, foi observado que 

a dose utilizada possivelmente facilitou a atividade no hipocampo dos animais. Outros 

estudos mostram que a ativação de nAChRs via nicotina pode aumentar ou 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168010214001187#bib0150
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168010214001187#bib0150
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diretamente induzir a LTP do hipocampo, que seria uma forma de plasticidade 

sináptica relacionada à formação de memória a longo prazo (KUTLU et al., 2015) além 

de também melhorar o fluxo sanguíneo (HIJIOTA et al., 2011).  

Outras evidências ainda sugerem que a nicotina pode ter propriedades 

antioxidantes no SNC, por via intracelular ativando os receptores nicotínicos ou 

extracelular atuando como um radical (NEWMAN et al., 2002). Um estudo sugere que 

pode ocorrer alterações nos níveis de sensibilidade dos receptores nicotínicos de 

acetilcolina no cérebro dos animais, podendo ser os responsáveis por esses efeitos 

da nicotina sobre a atividade locomotora, constituindo um campo de pesquisa que 

requer trabalhos adicionais (LEITE et al., 2013). Foi evidenciado em outro estudo 

realizado, que a nicotina pode melhorar o comportamento motor através de 

mecanismos compensatórios que envolvem o recrutamento e alterações da atividade 

dos circuitos motores na marcha e equilíbrio em ratos normais e tratados (DOYON; 

BENALI, 2005). Porém, o mecanismo com o qual ela é capaz de prevenir os danos do 

SNC não é claro. Desta maneira, podemos concluir que a nicotina age como agente 

positivo e negativo, enquanto o efeito é limitado pela dose e pela forma de 

administração, dependendo também do sexo, tipo de aplicação, estresse do animal e 

outros fatores (FALCO et al., 2015; PEHRSON et al., 2008; PRUS et al., 2008; 

ROSECRANS et al., 1995). Assim, podemos mostrar pela primeira vez que, a nicotina 

na dose utilizada não prejudica o desempenho motor dos animais submetidos a um 

protocolo específico em esteira, bem como ainda pode potencializar o desempenho 

de estruturas envolvidas com o aprendizado e a memória. 

Uma limitação deste estudo foi a falta de uma análise imuno-histoquímica que 

permita avaliar a morte neuronial por apoptose, uma vez que a técnica de H&E avalia 

apenas a característica do núcleo no hipocampo, estriado e córtex cerebral área da 

M1. Porém, esta técnica atendeu aos objetivos do presente trabalho em mostrar as 

condições patológicas em animais isquêmicos com aplicação de nicotina. 
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O protocolo de estimulação usado em esteira foi adequado para reverter efeitos 

da isquemia e também da aplicação da nicotina nas variáveis comportamentais  

A realização da atividade física em animais submetidos à exposição a nicotina 

foi benéfica para restabelecimento do comportamento motor e preservação neuronial.  

A nicotina não interfere nos benefícios do treino forçado em esteira observado 

nos trabalhos anteriores.  
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