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RESUMO 

 

Cabral-Costa JV. Efeitos Modulatórios da PTEN sobre a Cognição e a Plasticidade Sináptica 

em Camundongos Submetidos a Intervenções Não-Farmacológicas: a Dieta Intermitente e o 

Exercício Físico. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Inicialmente caracterizada como proteína supressora de tumor, a PTEN (phosphatase and 

tensin deleted on chromosome 10) tem sido objeto de estudo de trabalhos relacionados a 

outros processos envolvendo proliferação, sobrevivência e migração celulares, apresentando 

um potencial papel modulatório na neurogênese e plasticidade sináptica. Fatores ambientais, 

como a dieta intermitente e o exercício físico, também podem modular estes processos, 

podendo ser utilizados como intervenções para neuroproteção e melhora de déficits de 

aprendizado e memória. A ausência de PTEN em neurônios ocasiona anomalias anatômicas e 

funcionais, culminando em sinaptogênese aumentada e redução do LTP e LTD. Levando-se 

em consideração a potencial modulação da via PI3K/AKT pela dieta intermitente e pelo 

exercício físico, a avaliação da influência destas intervenções sobre os efeitos da deleção 

neuronal da PTEN constitui uma interessante ferramenta de estudo para melhor elucidação 

dos mecanismos associados à plasticidade sináptica. Este trabalho objetivou caracterizar 

bioquímica e funcionalmente o hipocampo e o córtex de camundongos adultos com deleção 

neuronal da PTEN, avaliando seus efeitos sob influência de intervenções não-farmacológicas. 

Para isto, foram utilizados camundongos com nocaute neuronal condicionado da PTEN 

(Pten
loxP/+

;Nse-Cre
+
). Os animais foram submetidos à dieta intermitente ou exercício físico 

voluntário por um período de 30 dias, avaliados por ensaios comportamentais (labirinto em 

cruz elevado, campo aberto, reconhecimento do objeto novo ou da localização do objeto, 

labirinto aquático de Morris e esquiva inibitória) e, posteriormente, foram realizadas as 

análises de Western Blotting, da atividade da enzima óxido nítrico sintase (NOS) e dosagem 

do fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF). A deleção neuronal da PTEN induziu 

macrocefalia por aumento da massa cortical. A deleção condicionada da PTEN, sob estímulo 

de intervenção não-farmacológica – dieta intermitente ou exercício físico – induz um efeito 

ansiolítico nos animais, no labirinto em cruz elevado. Os resultados do campo aberto, porém, 

paradoxalmente não reforçam este resultado. Interessantemente, o isolamento social – intrínseco 

ao estudo do exercício físico – induziu um aumento do perfil de ansiedade nos animais, 

independentemente do genótipo ou tratamento. Os resultados do labirinto aquático de Morris 

não foram conclusivos, porém apontam para um possível déficit de memória espacial nos 

animais HT, além de, supreendentemente, um efeito deletério do exercício físico – também 

observado nos níveis corticais de BDNF. Na esquiva inibitória, o déficit dos animais HT foi 

efetivamente resgatado pela dieta e pelo exercício físico. O hipocampo não apresentou 

alterações bioquímicas significativas. No córtex, pode-se confirmar a diminuição da 

expressão da PTEN e possível ativação da AKT, embora nenhum efeito sobre os receptores 

ionotrópicos glutamatérgicos tenha sido observado. O perfil de expressão da Cre recombinase 

foi validado por meio da linhagem Nse-Cre
+
;tdTomato

+
. O estudo da linhagem 

Pten
loxP/+

;Nse-Cre
+
 demonstrou um interessante potencial para avaliação dos efeitos da PTEN 

sobre a cognição e a plasticidade sináptica, porém um melhor balizamento dos ensaios faz-se 

necessário, visando a busca de condições de análise dos efeitos observados. Ainda, a 

expansão dos estudos com a linhagem por meio da utilização de outros estímulos pode 

constituir uma interessante forma de revelar os efeitos não observados. 

 

Palavras-chave: PTEN. Dieta intermitente. Exercício físico voluntário. Plasticidade 

sináptica. Cognição.   



 

ABSTRACT 

 

Cabral-Costa JV. PTEN Modulatory Effects over Cognition and Synaptic Plasticity of Mice 

under Non-Pharmacological Interventions: Intermittent Fasting and Physical Exercise. 

[Master thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo; 2017. 

 

First characterized as a tumor suppressor, PTEN (phosphatase and tensin deleted on 

chromosome 10) has been a target studied in many projects related to processes involving cell 

proliferation, survival and migration, showing a potential modulatory role in controlling 

neurogenesis and synaptic plasticity. Environmental factors, such as intermittent fasting and 

physical exercise, can also modulate those processes, thus having the potential of being 

applied as neuroprotective interventions aiming to improve learning and memory deficits. 

PTEN absence in neurons cause anatomical and functional anomalies, culminating in 

increased synaptogenesis and LTP and LTD reduction. Considering the potential of 

intermittent fasting and physical exercise to exert a modulatory role over the PI3K/AKT 

pathway, the assessment of the influence of these interventions over the effects of PTEN 

neuronal deletion is of great interest, as it can help better elucidate the mechanisms of 

synaptic plasticity. This work aimed to functionally and biochemically assess the 

hippocampus and the cortex of adult mice with a conditioned neuronal deletion of PTEN 

(Pten
loxP/+

;Nse-Cre
+
), evaluating its effects under the influence of non-pharmacological 

interventions. Animals were submitted to an intermittent fasting or to a voluntary physical 

exercise protocol for 30 days, then assessed by behavioral (elevated plus maze, open field, 

novel object or object location recognition tests, Morris water maze, and passive avoidance) 

and biochemical (Western blotting, nitric oxide synthase activity, BDNF levels) assays. The 

neuronal PTEN deletion induced macrocephaly through an increase in cortical mass. Also, 

under the stimuli of non-pharmacological interventions – intermittent fasting or physical 

exercise – the deletion induced an anxiolytic effect on the elevated plus maze assay. On the 

other hand, the open field results were paradoxical. Interestingly, social isolation – an intrinsic 

factor from the physical exercise protocol – induced an increase in the anxiety behavior, 

independently of genotype or treatment. Results from the Morris water maze assay were not 

conclusive, however they pointed to a likely spatial memory deficit on animals with the 

PTEN deletion. Surprisingly, a deleterious effect of physical exercise was also observed – an 

effect found on BDNF levels as well. At the passive avoidance test, the deficit from the HT 

group was effectively rescued by either intermittent fasting and physical exercise. The 

hippocampus did not show any significant biochemical alterations. However, the decreased 

PTEN expression was confirmed in the cortex, as well as the possible AKT activation, 

although any effect over the glutamatergic ionotropic receptor was found. The Cre 

recombinase expression profile was validated through the reporter lineage Nse-Cre
+
;tdTomato

+
. 

The study of Pten
loxP/+

;Nse-Cre
+
 lineage showed great potential of assessing PTEN effects on 

cognition and synaptic plasticity. However, a deeper standardization of parameters is 

recommended in order to better evaluate the observed effects. In addition, by expanding the 

study of this lineage through the application of other stimuli could constitute an interesting 

way of revealing these non-observed results. 

 

Keywords: PTEN. Intermittent fasting. Voluntary physical exercise. Synaptic plasticity. 

Cognition.  



 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 PTEN 

A PTEN (phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10) foi 

originalmente caracterizada como uma proteína supressora de tumor, cuja deleção é ligada ao 

aparecimento de diversos tipos de tumores em humanos, incluindo glioblastoma, carcinoma 

endometrial e câncer de próstata, constituindo um dos genes supressores tumorais mais 

frequentemente perdidos ou mutados (2–4). 

Sua atividade mais bem caracterizada é a de fosfatase proteica e lipídica, apresentando 

como ação clássica a conversão de 3,4,5-trifosfato de fosfatidilinositol (PIP3) em 4,5-bifosfato 

de fosfatidilinositol (PIP2), apesar de já existirem estudos indicando mecanismos fosfatase-

independentes (5,6). Assim, a PTEN antagoniza a atividade da fosfatidilinositol 3-quinase 

(PI3K) – enzima responsável pela ativação da AKT (Figura 1). Desta forma, a PTEN, atuando 

como regulador negativo das vias a jusante da AKT, apresenta um importante papel na 

modulação de diversos processos – como, por exemplo, o crescimento e a proliferação – podendo 

ser considerada um fator crítico durante o período de desenvolvimento, tendo em vista que, 

durante a embriogênese, reprime a proliferação e sobrevivência celulares (7). 

 

Figura 1 – Esquema da ativação da AKT por meio da ativação da PI3K, efeito antagonizado 

pela ação de fosfatase da PTEN. 

 
A ativação de um receptor do tipo tirosina quinase, como o receptor de insulina, por exemplo, leva à sua auto-

fosforilação, com posterior ativação do substrato do receptor de insulina (IRS) e da PI3K, que fosforila PIP2 em 

PIP3. A PDK pode, assim, ancorar-se na membrana, ativando-se e fosforilando a AKT, ativando assim sua via de 

sinalização. A PTEN, por sua vez, antagoniza esta ativação por meio da desfosforilação de PIP3 em PIP2. 

Adaptado de Hemmings e Restuccia, 2012.(8) 



 

Camundongos com expressão parcial da PTEN apresentam crescimento anormal de 

múltiplos órgãos, e desenvolvem tumores em diversas regiões, como no endométrio, fígado, 

próstata, glândula adrenal, trato gastrointestinal, tireoide e timo (9–12). Já os animais 

nocautes para o gene Pten não são capazes de sobreviver até o nascimento, morrendo 

precocemente durante a vida embrionária (9–11,13). 

Contudo, as funções da PTEN não se limitam à supressão de tumores. No sistema 

nervoso central (SNC), a PTEN é expressa em praticamente todos os neurônios, estando 

presente em dendritos e espinhas dendríticas do córtex cerebral, cerebelo, hipocampo e bulbo 

olfatório (14). Sua deleção no SNC pode afetar o número, tamanho e capacidade de migração 

das células (15–18). A PTEN ainda apresenta um papel importante durante a extensão dos 

neuritos, constituindo um fator essencial para a sobrevivência de neurônios diferenciados 

(19). Gu et al. (20) demonstraram que a PTEN, atuando especificamente no núcleo, modula 

diretamente a ação do fator de transcrição CREB (cyclic AMP response element binding), que 

também pode ser modulado através da via da PI3K/AKT (21). Através da ativação do CREB, 

pode haver um consequente aumento da transcrição de BDNF (brain-derived neurotrophic 

factor) (22), uma neurotrofina com importantes efeitos no desenvolvimento, homeostase e 

plasticidade do sistema nervoso, que pode ser modulada por diversos fatores ou mesmo por 

mecanismos fisiopatológicos de variadas doenças neurológicas e metabólicas [revisado em 

(23)]. 

Corroborando estes dados, observou-se que a ausência da PTEN pode levar a um 

aumento do tamanho e número de ramificações dos dendritos, levando a um maior número de 

sinapses (24–26), contudo culminando em uma redução do LTP (long-term potentiation) (27) 

e LTD (long-term depression) (27,28). Este efeito pode ser um dos mecanismos que 

justificariam a associação de mutações da PTEN a déficits cognitivos e à desordem do 

espectro autista (29). De fato, estudos em camundongos observaram distúrbios 

comportamentais associados à deleção neuronal da PTEN, como dificuldade de interação 

social e ansiedade (24,30). 

 

1.2 Sistema Cre-loxP 

Como a deleção total da PTEN é crítica para o desenvolvimento em camundongos, 

fazendo com que os embriões morram precocemente durante a embriogênese (9–11), a grande 

maioria dos estudos atuais sobre a sinalização da PTEN vem sendo realizados com a 

utilização de animais nocautes condicionados. 



 

O desenvolvimento de animais nocautes tecido- e tempo-específicos tem se mostrado 

uma ferramenta crucial para o estudo dos efeitos da PTEN em diversos tecidos, bem como em 

diferentes tempos do desenvolvimento do animal. Isto se faz possível com o uso da tecnologia 

do sistema Cre-loxP. Este sistema foi descoberto no bacteriófago P1 como parte do ciclo de 

vida normal do vírus, que usa a recombinação Cre-loxP para circularizar e facilitar a 

replicação do seu DNA genômico (31,32). Uma vez caracterizada, a estratégia de 

recombinação do bacteriófago tem sido explorada para a manipulação do genoma em 

diferentes modelos, sendo aplicado, por exemplo, em culturas de células de mamíferos, 

leveduras, plantas e em camundongos (33). 

Este sistema requer dois componentes: 1) a Cre recombinase, enzima que catalisa a 

recombinação entre dois sítios loxP; e 2) sítios LoxP, sequências de 34 pares de base 

reconhecidos pela Cre, cuja orientação determina se a recombinação induz uma deleção, 

inversão ou translocação entre cromossomos (34). A maioria das recombinações Cre-loxP gera 

uma deleção, ou seja, dois sítios loxP são posicionados de forma a conter, no espaço entre eles, 

uma sequência que codifica o gene alvo (denominado floxed ou loxP-flanqueado). Assim, quando 

a enzima Cre – que pode ter sua expressão modulada por um promotor tecido-específico – é 

expressa, a região do gene entre os sítios loxP é deletada, dando origem ao fenótipo nocaute 

condicionado (34). Este processo encontra-se esquematizado na Figura 2. 

Utilizando-se o promotor do gene da enolase específica de neurônio de rato (Nse) – cuja 

expressão é mais significativa após o 5
o
 dia pós-natal (35) –, pode-se obter uma linhagem na 

qual a PTEN é deletada especificamente em neurônios. Neste estudo, optou-se por utilizar um 

modelo de deleção parcial condicionada (Pten
loxp/+

;Nse-Cre
+
), na qual apenas um alelo da 

PTEN é deletado. Esta escolha é justificada pela maior aproximação da realidade, 

constituindo um melhor modelo experimental de desordens do espectro autista com 

macrocefalia concomitante (36), diferentemente de Kwon et al. (24), que utilizaram animais 

com deleção total (Pten
loxp/loxp

;Nse-Cre
+
), genótipo que se demonstrou letal em nosso 

laboratório (dados não publicados). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 – Esquema da recombinação do DNA flanqueado pelos sítios loxP (floxeado) 

mediado pela Cre recombinase. 

 
No sistema de recombinação Cre-loxP, um determinado gene de interesse tem alguma região flanqueada por dois 

sítios loxP – no caso, os éxons E’’ e E’’’ – que são reconhecidos pela Cre recombinase, gerando o DNA sem a 

região floxeada. No caso de um alelo selvagem, não há sítios loxP presentes, portanto a Cre não reconhece a 

região, não havendo recombinação. A expressão da Cre recombinase pode ser condicionada ao promotor de 

algum gene sítio e/ou tempo específico. Os números 1, 2 e 3 representam regiões que podem ser utilizadas para o 

desenho de primers para a genotipagem, permitindo a observação da presença ou não do sítio loxP na região. 

 

1.3 Intervenções Não-Farmacológicas: a dieta intermitente e o exercício físico 

Conhecido como um dos principais fatores descritos como moduladores da 

neurogênese, o exercício físico tem sido relatado na literatura por seu potencial em aumentar a 

proliferação e a neurogênese no hipocampo de camundongos, correlacionando-se com melhor 

desempenho dos animais em testes comportamentais envolvendo aprendizado espacial e 

modelo de separação espacial, além de aumento no LTP (37,38), um dos principais 

marcadores de plasticidade sináptica. 

Desde sua caracterização, a capacidade de geração de novos neurônios pelo cérebro de 

mamíferos adultos tem sido demonstrada e profundamente analisada, ocorrendo em algumas 

regiões como a zona subventricular, adjacente aos ventrículos laterais, e a zona subgranular 

do giro dentado do hipocampo (39–42). A neurogênese em adultos pode ser regulada por 

muitos fatores – genéticos, fisiológicos, patológicos e comportamentais – que podem modular 

a proliferação, diferenciação e sobrevivência dos neurônios. Por exemplo, estresse (43), 

glicocorticóide (44), e inflamação (42) podem reprimir a neurogênese na fase adulta. Por 

outro lado, o estrógeno (45,46), antidepressivos (47,48), o BDNF (49), o fator de crescimento 



 

semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) (50), o aprendizado (51), o enriquecimento ambiental 

(52), e o exercício físico (53,54) podem estimular a neurogênese. 

Evidências atuais apontam como mecanismo de ação o envolvimento de hormônios e 

de fatores de crescimento, como o IGF-1, o BDNF (55,56) e o fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) nestes efeitos sobre a plasticidade sináptica mediados pelo exercício físico 

(57–59). A maturação dos neurônios recém-nascidos no hipocampo é também estimulada pelo 

exercício físico (60,61), além da expressão da subunidade tipo 1 do receptor de NMDA (NR1) 

(62). A própria plasticidade da composição do receptor NMDA – modulação da proporção 

dos diferentes subtipos de subunidades do receptor – influencia sua permeabilidade e 

sinalização, podendo constituir-se como uma forma de modulação da plasticidade sináptica (63). 

Contudo, demonstrou-se que a inibição farmacológica da AKT pode prejudicar os 

efeitos benéficos do exercício físico em relação à neurogênese e plasticidade sináptica em 

ratos (64), ressaltando o potencial papel da PTEN na regulação destes efeitos. No entanto, 

ainda não são claros os mecanismos de interação destas vias na modulação da plasticidade 

sináptica pelo exercício físico. 

De forma semelhante ao exercício físico, diversos estudos apontam a dieta intermitente 

(DI) como uma interessante intervenção neuroprotetora (65). A DI consiste em um protocolo 

de alternância entre dias de jejum – apenas com a manutenção do fornecimento de água – e 

acesso livre e ilimitado (ad libitum) à alimentação (66). Desta forma, visa-se limitar a frequência 

de consumo alimentar, sem necessariamente alterar a quantidade total de alimento ingerido. 

No SNC, a DI já foi demonstrada como uma intervenção capaz de melhorar os 

processos de aprendizado e memória, aprimorando o desempenho em testes comportamentais 

(67). Em camundongos, a DI induziu melhora da função cognitiva e da plasticidade sináptica, 

modulando a expressão da subunidade 2B do receptor NMDA (NR2B) (68). Mais uma vez, 

há uma indicação de que os efeitos da DI possam ser mediados pelo BDNF, potencialmente 

modulando a neurogênese, plasticidade sináptica e melhora cognitiva em diversos modelos (67). 

Desta forma, o estudo das vias de sinalização da PTEN em neurônios é de grande 

relevância para a elucidação dos mecanismos envolvidos na regulação de fatores associados à 

plasticidade sináptica. A avaliação da influência de intervenções não-farmacológicas – como a 

dieta intermitente e o exercício físico voluntário – sobre a via PTEN/AKT/CREB, bem como 

sobre a modulação da expressão de BNDF, pode auxiliar no melhor entendimento destes 

efeitos, além de contribuir para a busca de ferramentas de intervenções mais eficazes para o 

tratamento de distúrbios do SNC, como doenças neurodegenerativas e as desordens do 

espectro autista.  



 

2 CONCLUSÃO 

Aparentemente, os animais com a deleção neuronal condicionada da PTEN 

apresentam um fenótipo de diminuição do comportamento de medo e ansiedade, embora 

talvez seja necessário um estímulo para que este efeito seja revelado. Não foi encontrado 

nenhum efeito sobre a memória de localização espacial, mas sim um déficit de memória 

associada ao medo. As intervenções não-farmacológicas estudadas – a dieta intermitente e o 

exercício físico – apresentaram um interessante potencial de reversão deste fenótipo. 

Não foi observado nenhum efeito sobre a região do hipocampo, possivelmente devido 

a um mascaramento dos resultados pelas células (ou tipos celulares) não afetados pela 

deleção, uma vez que a mesma é seletiva a neurônios e possui uma penetrância limitada. A 

região do córtex apresentou um fenótipo mais marcantemente afetado pela deleção da PTEN, 

embora os resultados não tenham sido conclusivos para a elucidação dos efeitos bioquímicos 

da deleção condicionada da PTEN. Estudos de imunofluorescência, por sua vez, podem ajudar 

a caracterizar melhor os tipos celulares e proteínas que são modulados pelo fenótipo da 

linhagem Pten
loxp/+

;Nse-Cre
+
, contornando as limitações observadas e contribuindo para a 

elucidação dos efeitos estudados. 

Este modelo demonstrou um interessante potencial na avaliação dos efeitos da PTEN 

sobre a cognição e a plasticidade sináptica. Os resultados observados com a dieta intermitente 

e o exercício físico apontaram para um interessante potencial de reversão de fenótipos 

deficitários da linhagem estudada, o que embasa a importância de mais estudos na área, para 

explorar de forma mais completa estes efeitos. Contudo, faz-se necessário o balizamento dos 

parâmetros comportamentais e bioquímicos – visando a otimização das condições de 

avaliação dos déficits apresentados – e, no caso do exercício físico, a expansão do espaço 

amostral para garantir a finalização das análises iniciadas. De qualquer forma, deve-se 

ressaltar que este trabalho também ressaltou a possibilidade – e necessidade – da reavaliação 

deste modelo na vigência de outros estímulos com potencial de melhor eficácia para a 

revelação dos efeitos esperados – que podem estar sendo mascarados por adaptação do 

organismo à deleção da PTEN –, uma interessante perspectiva de estudo na área. 
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