
 

 

 

 

 

KARINA HENRIQUE BINDA 

 

Efeito do exercício físico na nocicepção induzida no modelo de doença de 

Parkinson em ratos  

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020  

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Biologia de Sistemas 
do Instituto de Ciências Biomédicas da                                                                 
Universidade de São Paulo, para obtenção 
do Título de Mestre em Ciências.  



 

 

 

 

 

KARINA HENRIQUE BINDA 

 

Efeito do exercício físico na nocicepção induzida no modelo de doença de 

Parkinson em ratos 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Biologia de Sistemas do 
Instituto de Ciências Biomédicas da                                                                 
Universidade de São Paulo, para obtenção do 
Título de Mestre em Ciências.  

Área de Concentração: Biologia 
Morfofuncional 

Orientadora: Profª Drª Marucia Chacur 

Co-orientadora: Drª Caroline Cristiano Real 
Gregório 

Versão Original 

 



 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

 

 

 
Candidato(a):  Karina Henrique Binda  
 

 
Título da Dissertação: Efeito do exercício físico na nocicepção induzida no modelo de doença de 
Parkinson em ratos 

 
 
 
 

Orientador:  Profa. Dra. Marucia Chacur 
 
 

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Dissertação de Mestrado/Tese de Doutorado, 

em sessão pública realizada a ........./......../.........., considerou o(a) candidato(a): 

 
   (      ) Aprovado(a)  (       ) Reprovado(a) 
 
 

Examinador(a):  Assinatura: ............................................................................... 

    Nome: ...................................................................................... 

    Instituição: ................................................................................ 

 

Examinador(a):  Assinatura: ............................................................................... 

    Nome: ...................................................................................... 

    Instituição: ................................................................................ 

 

Examinador(a):  Assinatura: ............................................................................... 

    Nome: ...................................................................................... 

    Instituição: ................................................................................ 

 

Presidente:   Assinatura: ............................................................................... 

    Nome: ...................................................................................... 

    Instituição: ................................................................................ 

 

  



 



 

Agradecimentos 

Sou imensamente grata a Deus que sempre me mostrou nos pequenos e sutis momentos 

a verdadeira felicidade e que foram estes motivos suficientes para reavivar cada vez mais a minha 

fé de estar cumprindo minha missão nesta vida. 

À minha mãe e ao meu pai, Maria e João, quero deixar uma palavra de gratidão por 

sempre acreditarem no meu potencial e estarem todo o tempo torcendo e vibrando junto comigo 

em cada vitória! Obrigada também pelas preciosas palavras de amor e carinho nos momentos 

especiais nesta jornada acadêmica, vocês são a minha base. 

Agradeço ao meu amado irmão, Leonardo, por ser meu fã número 1 e também aos meus 

irmãos, Sofia e Fernando, pelos momentos de alegria e amizade! E grata a todos os meus 

familiares, avós e tios pela confiança. 

Agradeço ao Igor, por ser constantemente um dos meus maiores incentivadores! Sou 

grata por tê-lo como namorado, uma pessoa tão única e de coração tão puro e que juntos 

seguimos incansavelmente evoluindo e nos tornando pessoas melhores. 

Quero agradecer às minhas queridas amigas, Ana Flávia, Júlia, Thalyssa, Marina e a 

todas do grupo 100% eficiência e dizer que é uma imensa honra e orgulho ter pessoas tão 

especiais ao meu lado. 

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

pelos três meses de bolsa de Mestrado, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) pela bolsa de Mestrado e também pela bolsa BEPE. 

Deixo uma palavra de agradecimento ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Morfofuncionais da USP, todos os funcionários e professores do instituto e do departamento por 

todo auxílio e suporte fundamental no desenvolvimento das atividades do mestrado.  

Agradeço aos meus amigos do laboratório Daniel, Igor, Camilla, Rafael e Lívia por toda 

contribuição, parceria e amizade na pós-graduação. 

 Agradeço ao Professor Luiz Roberto G. de Britto, do Departamento de Fisiologia e 

Biofísica do ICB/USP, por todo o ensinamento e colaboração desde a Iniciação Científica e por 

sempre estar de portas abertas em seu laboratório, contribuindo para o desenvolvimento do 

projeto.  Também ao técnico Adilson por cada risada e por estar prontamente disponível em 

ajudar com o que fosse necessário no projeto. 

O meu muito obrigada à minha co-orientadora, Caroline Cristiano Real Gregório, por 

sempre acreditar na minha capacidade e não medir esforços para me ajudar no que quer que 

fosse necessário, uma pessoa fundamental nesta jornada. Espero sempre poder te orgulhar e 

ser a sua pupila. 

Finalmente um grande agradecimento à minha orientadora, Marucia Chacur, por ser um 

exemplo de mulher, mãe e profissional e que continuamente me incentiva a aperfeiçoar-me como 

pessoa e pesquisadora. Gratidão por me mostrar que o trabalho na pesquisa quando feito com 



 

empenho, dedicação, disciplina, raça e muito amor torna-se algo recompensador, gratificante e 

de valor intangível. 

  

Gratidão! 



 

AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

 O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP) - em forma de bolsa de mestrado (2017/26821-1), 

projeto regular (2017/05218-5) e Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 

(2018/25204-1). 

  



 

 

RESUMO 

Binda, KH. Efeito do exercício físico na nocicepção induzida no modelo de doença 
de Parkinson em ratos. 2019. 98f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A doença de Parkinson (DP), segunda doença neurodegenerativa mais comum entre as 

pessoas idosas, causa um grande impacto socioeconômico tendo em vista o aumento da 

expectativa de vida da população mundial. Além de alterações motoras, há uma 

prevalência muito alta de quadros de dor, na maioria das vezes negligenciados, com uma 

piora ainda maior na qualidade de vida dos pacientes. O exercício físico, por sua vez, já 

foi descrito por seus efeitos benéficos na DP, por exemplo, neuroproteção em modelos 

animais e melhora da qualidade de vida e do limiar de dor dos pacientes. O objetivo deste 

projeto foi estudar o possível papel do exercício no limiar de dor em um modelo da DP 

unilateral induzido por 6-hidroxidopamina (6-OHDA) e os possíveis mecanismos 

envolvidos. Para isso, avaliamos o comportamento nociceptivo (hiperalgesia mecânica) 

e motor (teste do cilindro), e a expressão de receptores opioides (MOR, DOR e KOR) e 

canabinoides (CB1 e CB2) em regiões do sistema nervoso envolvidos com a resposta 

álgica, sendo elas: substância cinzenta periaquedutal (PAG), tálamo e córtex do cíngulo 

anterior (ACC). A expressão dos receptores foi analisada pelas técnicas de 

imunoistoquímica e Western Blotting. Ainda, foi realizada autorradiografia para análise 

da densidade sináptica (glicoproteína de vesícula sináptica 2A – SV2A), neuroinflamação 

e receptores de dopamina (D2/3), bem como do receptor opioide tipo MOR.  As análises 

foram feitas em ratos submetidos ao modelo da DP e ao protocolo de exercício em 

esteira, que foi iniciado 15 dias pós-operatório (PO) e realizado 3x/semana, durante 40 

minutos, por 5 semanas em uma velocidade de 10m/min. A resposta motora foi 

investigada em três momentos do estudo, medida basal (antes da indução do modelo), 7 

dias e 49 dias após a indução do modelo da DP. Já a nocicepção foi avaliada, em 6 

momentos distintos, medida basal (antes da indução do modelo), 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 

49 dias PO. Ao término do protocolo os animais foram eutanasiados (49 dias PO), os 

encéfalos removidos e submetidos às técnicas descritas acima. Nossos resultados 



 

mostraram que a injeção unilateral de 6-OHDA induziu com sucesso o modelo da DP, 

tendo em vista que verificamos morte de células dopaminérgicas, diminuição de SV2A e 

aumento de D2/3, neuroinflamação e assimetria no uso das patas dianteiras. Os animais 

do modelo DP apresentaram uma diminuição do limiar nociceptivo, mimetizando o quadro 

álgico dos pacientes, e uma melhora no quadro doloroso após o protocolo de exercício. 

Ainda, podemos sugerir o envolvimento dos receptores canabinoide tipo 1 e 2, dos 

receptores opioides e da plasticidade sináptica na modulação da resposta hiperalgésica, 

uma vez que observamos um aumento nos níveis do CB1 na PAG, um aumento da 

expressão do CB2 no ACC e na PAG, e um significativo aumento do receptor opioide tipo 

MOR no tálamo após o exercício. Por outro lado, a administração intratecal de 

antagonistas de receptores canabinoides e opioides bloquearam os efeitos benéficos do 

exercício observados no limiar nociceptivo. Além disso, houve maior densidade sináptica 

no estriado, substância negra, tálamo e hipocampo após a intervenção não 

farmacológica. Baseado nos resultados descritos, podemos sugerir que, os receptores 

canabinoide e opioide parecem ter um papel preponderante, juntamente com a 

modulação da densidade sináptica em regiões envolvidas com a nocicepção, na 

modulação dos sintomas dolorosos promovido pelo exercício em esteira em ratos 

submetidos ao modelo da DP. 

Palavras-chave: Exercício físico, Doença de Parkinson, Receptores canabinoides, 

Receptores opioides, glicoproteína 2A, 6-OHDA, Limiar nociceptivo. 

  



 

ABSTRACT 

Binda, KH. Effect of physical exercise on induced nociception in the Parkinson's 
disease model in rats. 2020. 98f. Dissertation (Master's degree in Lyfe Systems Biology) 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Parkinson's disease (PD), the second most common neurodegenerative disease 

among the elderly, causing a large socioeconomic impact with increasing life expectancy 

of worldwide. In addition to motor alterations, there is a high prevalence of pain conditions, 

most often neglected, which can be responsible for worsening patient’s quality of life. 

Physical exercise, in turn, has already been described for its beneficial effects on PD, for 

example, neuroprotection in animal models and improving the quality of life and pain 

threshold of patients. The aim of this project was to study the possible role of exercise on 

the pain threshold in a model of unilateral PD induced by 6-hydroxydopamine (6-OHDA) 

and the possible mechanisms involved. For this, we evaluated nociceptive (mechanical 

hyperalgesia) and motor behavior (cylinder test), and the expression of opioid receptors 

(MOR, DOR and KOR) and cannabinoids (CB1 and CB2) in regions of the nervous system 

involved with the pain response, they are: periaqueductal gray substance (PAG), 

thalamus and anterior cingulate cortex (ACC). Receptor expression was analyzed using 

immunohistochemistry and Western blotting techniques. In addition, autoradiography was 

performed to analyze synaptic density (synaptic vesicle glycoprotein 2A – SV2A), 

neuroinflammation and dopamine receptors (D2/3), as well as the MOR-type opioid 

receptor. The analyzes were performed on rats submitted to the PD model and to the 

treadmill exercise protocol, which was started 15 days postoperatively (PO) and 

performed 3x / week, for 40 minutes, for 5 weeks at a speed of 10m / min. The motor 

response was investigated at three moments in the study, baseline measurement (before 

model induction), day 7 and 49 after induction of the PD model. Nociception, on the other 

hand, was evaluated at 6 different moments, baseline measurement (before model 

induction), day 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 49 PO. At the end of the protocol, the animals 

were euthanized (Day 49 PO), the brain removed and subjected to the techniques 

described above. Our results showed that unilateral 6-OHDA injection was able to 

successfully induced the PD model, considering that we verified death of dopaminergic 



 

cells, neuroinflammation, decrease of SV2A, increase of D2 and asymmetry in the use of 

the front legs. The animals in the PD model showed a decrease in the nociceptive 

threshold, similar to the pain in patients, and an improvement in the painful condition after 

the exercise protocol. Indeed, we can suggest the involvement of cannabinoid receptors 

type 1 and 2, opioid receptors and synaptic plasticity in the modulation of the hyperalgesic 

response, since we observed an increase in the levels of CB1 in PAG, an increase in the 

expression of CB2 in ACC and in PAG, and  significative increase of opioid receptor type 

MOR in the thalamus after exercise. On the other hand, intrathecal administration of 

cannabinoid and opioids receptors antagonists blocked the beneficial effects of exercise 

promoted on nociceptive threshold. Furthermore, there was increase of synaptic density 

in the striatum, substantia nigra, thalamus and hippocampus observed after the non-

pharmacological intervention. Based on the results described, we can suggest that the 

cannabinoid and opioid receptors seem to have a predominant role, together with the 

modulation of synaptic density in regions involved with nociception, in the modulation of 

painful symptoms promoted by treadmill exercise in rats submitted to PD model. 

 

Keywords: Physical exercise, Parkinson's disease, Opioid receptors, Cannabinoid 
receptors, Glycoprotein 2A, 6-OHDA, Nociceptive threshold. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Doença de Parkinson e Dor 

 

As primeiras descrições da doença de Parkinson (DP) foram feitas em 1817 por 

James Parkinson, com foco nos distúrbios motores (PARKINSON, 2002). Atualmente é 

a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo entre idosos, que fica 

atrás apenas da Doença de Alzheimer (ALVAREZ-FISCHER et al., 2008). A DP é definida 

como uma doença neurodegenerativa crônica e é caracterizada principalmente pela 

degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra pars compacta (SNc), 

causando diminuição da produção de dopamina e consequentemente, diminuição nos 

níveis deste neurotransmissor nas áreas de projeção neuronal, principalmente no 

estriado (caudado-putamen - CPu) (DEUMENS et al., 2002; WIRDEFELDT et al., 2011), 

o que leva ao desencadeamento dos sintomas motores, bradicinesia e/ou acinesia, 

tremores de repouso e rigidez muscular (BLANDINI et al., 2000; ZIGMOND et al., 1990).  

Embora, a dopamina tenha um papel crucial na DP, é importante também lembrar 

que esta é uma patologia que envolve múltiplos sistemas e vias de neurotransmissores, 

incluindo o sistema noradrenérgico e serotonérgico (BANNISTER; DICKENSON, 2016; 

CAMPOS et al., 2019; DOMENICI et al., 2019; FIELDS et al., 1991) que se encontram 

depletados nos pacientes (DELAVILLE et al., 2011; SCATTON et al., 1983). Além disso, 

sintomas não motores também são muito prevalentes na doença, porém negligenciados 

por muitos anos, tais como alterações cognitivas, desordem do sono, constipação e 

principalmente anormalidades sensoriais, como a dor (ENGELENDER; ISACSON, 2017). 

A dor atinge cerca de 85% das pessoas com DP (CURY et al., 2016; SKOGAR; 

LOKK, 2016), sendo que na maioria dos casos aparece antes dos sintomas motores e 

cognitivos e intensifica-se com a progressão da doença (BUHMANN et al., 2017). A dor 

contribui acentuadamente para a piora da qualidade de vida destes pacientes, pois está 

diretamente associada com prejuízos emocionais e cognitivos, como depressão (ALLEN 

et al., 2015). Todavia, mesmo a dor sendo um dos mais perturbadores e comuns sintomas 
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vivenciado por indivíduos com DP o seu reconhecimento, diagnóstico e tratamento ainda 

recebe pouca atenção na prática clínica (BROEN et al., 2012). 

A dor crônica na DP parece ter diversas origens que podem ocorrer de maneira 

simultânea (FIL et al., 2013) como dor neuropática central e periférica e dor nociceptiva, 

por exemplo musculoesquelética e distônica (FORD, 2010; WASNER; DEUSCHL, 2012). 

Sendo que a dor musculoesquelética é a forma mais comum, representa entre 40% a 

90% da dor relatada em pacientes com DP, e está mais relacionada ao fato desses 

pacientes desenvolverem muita rigidez muscular, acinesia, distonia e deformidades 

posturais (WASNER; DEUSCHL, 2012).  

Enquanto isso, a dor neuropática central, que acomete cerca de 10% dos 

pacientes (BORSOOK, 2012),  parece ser uma consequência direta da própria doença 

que resulta em anormalidades do processamento de informações nociceptivas, as quais  

podem promover sintomas, como formigamento e ardência, em regiões indefinidas do 

corpo  (DEL SORBO; ALBANESE, 2012). A origem da dor na DP permanece mal 

compreendida (SKOGAR; LOKK, 2016) e estudos a respeito de mudanças específicas 

nos circuitos cerebrais ou nos padrões de disparo nos circuitos de processamento da dor 

são escassos (GEE et al., 2016). 

Estudos com tomografia por emissão de pósitrons (PET) já mostraram que há 

maior ativação do córtex do cíngulo anterior (ACC) em pacientes com DP e dor quando 

comparados aos pacientes com DP e que não apresentam quadro doloroso (BREFEL-

COURBON et al., 2013). É interessante notar que o que pode justificar a maior ativação 

do ACC nestes pacientes é o fato de que a dor neuropática crônica está principalmente 

relacionada com mudanças em áreas associadas à dimensão afetiva e emocional da dor, 

como é o caso desta área  (BREFEL-COURBON et al., 2013; BREFEL-COURBON et al., 

2005; FILLINGER et al., 2017).  

Ademais, estudos que utilizam estimulação cerebral profunda em ratos lesionados 

com 6-hidroxidopamina (6-OHDA) apontam que a região do ACC e da substância 

cinzenta periaquedutal (PAG) desempenham um importante papel no efeito analgésico 

nesses animais (GEE et al., 2016). É válido destacar que a PAG é uma área muito 

importante na integração de respostas comportamentais frente a estressores internos 
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(como dor) e externos (como lesão) o que indica que ela é um componente crítico do 

sistema de modulação descendente inibitória da dor (BENARROCH, 2012). 

Uma outra região que parece ter uma preponderante função na modulação da dor 

na DP é o tálamo, um dos centros mais altamente conectados do cérebro dos 

vertebrados, com papéis na percepção, excitação, navegação, memória, consciência 

(JESUTHASAN, 2017), e é a principal saída dos gânglios basais (SARNTHEIN; 

JEANMONOD, 2007). Estudos com ratos modelo de dor crônica (LEBLANC et al., 2014) 

e com dor neuropática em animais e humanos já mostraram relação direta entre 

oscilações tálamo corticais dessincronizadas e a ocorrência de dor central e crônica  

(WALTON et al., 2010), o que reforça que está é uma região importante na modulação e 

nocicepção da dor. 

Em relação às vias de dor (Figura 1), o ACC tem projeções diretas para a PAG e 

esta projeta-se diretamente para a medula espinal. Dessa forma, o ACC pode enviar 

projeções excitatórias em direção a PAG, modulando-a e assim, esta região é capaz de 

promover uma inibição descendente da dor a nível espinal (GEE et al., 2016). Além disso, 

a região do tálamo também possui estreita comunicação com o ACC, o que possibilita 

uma modulação direta entre as áreas (DOU; YANG, 2019). 

Experimentos de imagem neurofuncional mostraram que o tratamento clássico 

com levodopa é capaz de aumentar o limiar de dor dos pacientes (BREFEL-COURBON 

et al., 2013), porém, sua administração crônica pode promover efeitos colaterais graves, 

tais como discinesias sérias e incapacitantes, sendo um fator limitante da progressão da 

terapia dopaminérgica (AHLSKOG; MUENTER, 2001). Assim, é relevante o estudo de 

intervenções terapêuticas que contribuam para a diminuição do consumo excessivo de 

analgésicos e que sejam capazes de ajudar na melhora do quadro doloroso destes 

pacientes, como por exemplo o exercício físico. 
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Figura 1. Representação das vias ascendentes e descendentes de dor 

 

Ilustração das vias de dor ascendentes e descendentes com destaque para as regiões do córtex 
do cíngulo anterior (ACC), substância cinzenta periaqueductal (PAG) e tálamo (adaptada de 
https://drfranciscobravim.site.med.br ). 
 

 

1.2.  Doença de Parkinson, Dor e Exercício  

 

Diversos estudos têm mostrado que a interação entre o ser vivo e seu meio é 

capaz de levar a mudanças estruturais e funcionais no sistema nervoso central (SNC). 

Essas modificações que ocorrem no SNC mediante a realização de uma atividade física 

são denominadas “neuroplasticidade dependente de atividade” (ADKINS et al., 2006). O 

exercício físico é uma atividade muito comum realizada pelo humano e de certa forma, 

dependendo da modalidade, bastante simples. O exercício é capaz de possibilitar 

inúmeros benefícios ao SNC, todavia, existe uma relação dose-resposta entre a duração 

do exercício/intensidade e qualidade de vida, em que os melhores resultados estão 

associados com o exercício leve/moderado (LARSON et al., 2006).  
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Os diversos processos plásticos desencadeados pelo exercício físico estão 

descritos em animais saudáveis, tais como, angiogênese (AL-JARRAH et al., 2010), 

aumento das respostas anti-inflamatórias (CADET et al., 2003) e decréscimo das 

inflamatórias (WU et al., 2011), melhora das funções mitocondriais (FERNANDES 

FERREIRA et al., 2020) diminuição de danos oxidativos (RADAK et al., 2008) e em 

animais submetidos a modelos da DP e  protocolos de exercício, tais como, neurogênese 

no CPu (TAJIRI et al., 2010) e na SNc (STEINER et al., 2006), e ativação de mecanismos 

envolvidos com a neuroproteção tais como, a proliferação astroglial (DUTRA et al., 2012), 

respostas inflamatórias (REAL et al., 2019), modulação do fator neurotrófico derivado do 

encéfalo (BDNF) (REAL et al., 2013), entre outras. 

Além das descrições envolvidas com sintomas motores em pacientes e modelos 

animais, estudos com populações clínicas já mostraram que o exercício promove 

analgesia em condições como lombalgia, osteoartrite, fibromialgia, dor miofascial e 

síndrome da fadiga crônica (LIMA et al., 2017). Vale ressaltar que o mesmo efeito foi 

observado em estudos com pacientes diagnosticados com a DP que avaliaram a dor, nos 

quais foi visto uma redução significativa no número e na intensidade de pacientes que 

relatavam dor no pescoço, quadril e articulação ílio-sacral após 6 semanas de exercício 

físico. Outro trabalho de flexibilidade, força e exercício aeróbico, realizado por 12 

semanas, descreveu uma diminuição de 8% na dor relatada pelos pacientes 

(RODRIGUES DE PAULA et al., 2006).  

Apesar das descrições de melhora do quadro álgico em pacientes, não se sabe se 

a dor é secundária ao sintoma motor ou ocorre independentemente do quadro motor, 

pois, a melhora motora não parece estar diretamente relacionada com a melhora do 

quadro doloroso. Assim, parece que os sintomas motores e não motores utilizam 

mecanismos distintos ainda desconhecidos (CURY et al., 2016). Além disso, é importante 

destacar que os estudos que utilizam o exercício físico como intervenção não 

farmacológica da dor na DP são muito escassos, e não incluem modelos animais, assim 

como o conhecimento dos mecanismos pelos quais há melhora do quadro álgico tanto 

em pacientes quanto em modelos animais. 

Muitos trabalhos destacam que o exercício físico é capaz de modular a liberação 

de opioides endógenos e a expressão de receptores opioides a depender do período de 
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execução do protocolo de exercício (DE OLIVEIRA et al., 2010; HOFFMANN et al., 1990; 

STAGG et al., 2011), podendo estes serem os mecanismos responsáveis pela melhora 

do limiar nociceptivo em modelos animais de dor neuropática (STAGG et al., 2011). 

Ademais, ele também promove modulação do sistema endocanabinoide que parece 

mediar a antinocicepção induzida pelo exercício aeróbico a nível central e periférico 

(GALDINO et al., 2014; GALDINO et al., 2010). Dessa forma, podemos sugerir que os 

receptores canabinoides e opioides tem um papel preponderante na mediação do limiar 

álgico proporcionado pelo exercício físico, o que indica que eles são potenciais alvos de 

estudos na nocicepção induzida no modelo de doença de Parkinson em ratos.  

 

1.3. Agentes Neurotóxicos 

 

Os modelos animais de DP empregam algumas neurotoxinas capazes de gerar 

nos animais a mesma lesão de neurônios dopaminérgicos da SNc. Dentre as substâncias 

utilizadas estão os análogos da dopamina como a 6-OHDA, o contaminante da heroína 

sintética 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) e lipopolissacarídeo (LPS). O 

modelo 6-OHDA é um dos modelos mais usados de DP (BLUM et al., 2001). Quando 

injetado unilateralmente no estriado, o 6-OHDA é facilmente oxidado o que pode 

promover um estresse oxidativo celular e acarretar por exemplo, em danos no DNA e 

inibição do complexo I mitocondrial, e consequentemente levar à morte neuronal (Figura 

2) (BLUM et al., 2001).  

Além disso, esta neurotoxina atua de maneira mais seletiva e menos agressiva na 

via nigrostriatal dopaminérgica em comparação com as injeções na SN ou no feixe 

prosencefálico medial, mimetizando quadros iniciais da DP (ALVAREZ-FISCHER et al., 

2008). Também promove degeneração retrógrada progressiva dos neurônios 

nigroestriatais (SAUER; OERTEL, 1994) que reproduz as características fisiopatológicas 

responsáveis pelos déficits motores da DP (BLUM et al., 2001), permitindo avaliar a 

influência crônica de tratamento não farmacológicas, como exercício em esteira. 

Portanto, o uso de um modelo de DP padrão ouro pode ser mais viável para discutir 

nossos dados e trazer novos insights para pesquisas nessa área, uma vez que os 
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sintomas dolorosos foram negligenciados por um longo tempo, apesar de uma alta 

prevalência na rotina clínica. 

Figura 2. Esquema que ilustra o mecanismo de ação do 6-OHDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Imagem adaptada de  (BLUM et al., 2001). 
 

1.4. O Papel do Sistema Endocanabinoide no Controle da Dor 

 

O sistema endocanabinoide é constituído pelos ligantes endógenos anandamida 

e 2-araquidonoilglicerol (2-AG) e pelos receptores canabinoides do tipo 1 (CB1) e do tipo 

2 (CB2). Estes pertencem à família de receptores acoplados à proteína G e com a 

presença de sete domínios transmembrânicos. O seu mecanismo de transdução dos 

sinais envolve vias com a participação da proteína Gi/0, inibindo a adenilil ciclase e 

ativando quinases, e no caso dos receptores CB1, ainda modulando canais iônicos e 

diminuindo a excitabilidade neuronal (AMERI, 1999; DI MARZO et al., 1998; LUTZ, 2002). 
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CB1 é amplamente descrito no sistema nervoso central, mais especificamente em 

neurônios pré-sinápticos e pelo seu efeito analgésico e psicotrópico (HOWLETT; 

ABOOD, 2017). Enquanto o CB2 foi primeiramente descrito como exclusivamente 

presente no sistema imune periférico. Todavia, recentemente foi descoberto sua 

expressão também em neurônios e em células imunes no sistema nervoso central 

(SHANG; TANG, 2017).  Ainda, é válido ressaltar que seu papel na modulação central da 

dor ganha cada vez mais destaque (SHANG; TANG, 2017). 

Estudo com ratos saudáveis mostrou que o exercício físico em esteira é capaz de 

promover antinocicepção em testes mecânicos e térmicos por meio dos receptores 

canabinoides, visto que após o uso de antagonistas destes (CB1 e CB2) este efeito 

observado foi revertido (GALDINO et al., 2014). Além disso, Galdino também observou, 

por meio de análises de Western Blotting e imunofluorescência, aumento dos níveis dos 

receptores CB1 na PAG após o exercício agudo. Vale destacar que os receptores 

canabinoides são divididos em: (1) CB1, encontrado no SNC, incluindo estruturas que 

participam do controle descendente da dor como a PAG e o bulbo rostroventromedial 

(RVM) (HERKENHAM et al., 1991; TSOU et al., 1998), e no sistema nervoso periférico 

no gânglio da raiz dorsal (FAN et al., 2011) e em (2) CB2, encontrado em células imunes 

(PERTWEE; ROSS, 2002) e no SNC (ONAIVI et al., 2012).  

Assim, estes dados sugerem que os receptores canabinoides possam estar 

envolvidos na diminuição do limiar álgico promovido pelo exercício físico em esteira em 

ratos saudáveis, mas o mesmo mecanismo poderia estar por trás dos efeitos benéficos 

do exercício no modelo da DP. 

 

1.5. O Papel do Sistema Opioide Endógeno no controle da dor 

 

Um alvo de grande destaque na literatura no tratamento de distúrbios relacionados 

com dor são os receptores opióides (KIM et al., 2015), onde diversos peptídeos opióides 

endógenos são capazes de se ligar, como endorfinas, encefalinas e dinorfinas, além de 

opióides exógenos, por exemplo a morfina (THOMPSON et al., 2015). Receptores 

opióides são constituídos por sete domínios transmembrânicos e seu mecanismo de ação 

está associado à presença de proteína G inibitória, que quando ativada inibi a produção 
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do AMP cíclico ou age diretamente sobre canais iônicos da membrana celular (canais de 

potássio e cálcio) diminuindo a excitabilidade neural, bem como a liberação de 

neuropeptídios como, por exemplo, substância P e calcitonina (STEIN; ZÃLLNER, 2009; 

YAKSH, 1988; ZÃLLNER; STEIN, 2007).  

Na literatura são descritos três subtipos de receptores opióides: MOR (µ), DOR (δ) 

e KOR (k), sendo que todos são amplamente encontrados em vários sistemas como no 

neuroendócrino (pineal e suprarenal), imunológico, em células ectodermais e no SNC e 

periférico, modulando a dor e a inflamação (ZÃLLNER; STEIN, 2007). Estudos já 

mostraram que o exercício físico em esteira é capaz de aumentar o limiar nociceptivo em 

ratos submetidos ao modelo de dor neuropática e que o uso de antagonista do receptor 

opióide, naloxone, é capaz de reverter este efeito proporcionado pelo exercício (STAGG 

et al., 2011).  

Além disso, trabalhos já viram que o exercício em esteira executado por período 

curto (efeito agudo) é capaz de aumentar a expressão do receptor opioide MOR (µ) no 

hipocampo e quando executado por período longo (efeito crônico) ocorre uma diminuição 

na expressão deste (DE OLIVEIRA et al., 2010). Ainda, na literatura é constatado que o 

exercício em esteira promove um aumento de endorfina e encefalina na PAG, na região 

ventromedial rostral da medula e no líquido cefalorraquidiano em modelo de hipertensão 

(HOFFMANN et al., 1990) e dor neuropática (STAGG et al., 2011), o que sugere um 

importante envolvimento dos receptores opióides na modulação da analgesia. 

Soma-se a isto o fato de que um estudo prévio do nosso grupo já descreveu 

alterações nos receptores opioides após a aplicação de uma intervenção terapêutica não 

farmacológica (mobilização neural) em ratos modelo de dor neuropática, onde foi 

observada modulação de receptores opióides DOR (δ) e KOR (k) na PAG, estando 

diretamente associada à melhora nociceptiva destes animais (SANTOS et al., 2014), o 

que também corrobora a hipótese de que o exercício físico possivelmente influencia a 

nocicepção em ratos modelo de DP por meio da modulação da expressão dos receptores 

opióides. 
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1.6. Alterações sinápticas e disfunções no processamento doloroso 

 

A neurodegeneração na DP contribui para alterações plásticas, tendo em vista que 

a morte neuronal é diretamente responsável pela perda sináptica. Além disso, os 

neurônios remanescentes podem, por meio de mecanismos compensatórios, procurar 

restabelecer conexões perdidas (GULYAEVA, 2017), caracterizando, então, disfunções 

sinápticas. Explicando, assim, a associação da DP à perda sináptica (BELLUCCI et al., 

2016; MATUSKEY et al., 2020).  

É válido ressaltar que disfunções sinápticas afetam diretamente a liberação de 

neurotransmissores e a função de receptores (KAVALALI, 2015). Então, 

consequentemente, podem alterar todo o processamento central da percepção da 

informação dolorosa, contribuindo, assim, para o aumento da dor.  

Estudos post mortem conduzidos em um modelo da DP com MPTP mostraram 

que o exercício em esteira facilita a plasticidade sináptica dos terminais e fibras nervosas 

dopaminérgicas (SHIN et al., 2016) e reverte a perda dos espinhos dendríticos dos 

neurônios estriatais (TOY et al., 2014).  Assim, a avaliação da integridade sináptica no 

cérebro com DP e a compreensão das alterações funcionais sinápticas induzidas por 

intervenções como exercício em esteira e terapias medicamentosas podem ser 

essenciais para entender a doença e buscar possíveis tratamentos.  

Interessantemente, tem sido usado um novo marcador quantitativo da densidade 

sináptica (FINNEMA et al., 2016) em humanos saudáveis, indivíduos com epilepsia do 

lobo temporal (FINNEMA et al., 2016), doença de Alzheimer (CHEN et al., 2018), 

depressão (HOLMES et al., 2019), esquizofrenia (ONWORDI et al., 2020) e mais 

recentemente, em pacientes com DP (MATUSKEY et al., 2020). O UCB-J se liga à 

glicoproteína 2A da vesícula sináptica transmembranar (SV2A), expressa ubiquamente 

no cérebro em praticamente todas as sinapses. Isto possibilita, então, associar mudanças 

nos sintomas dolorosos com alterações sinápticas servindo como um prelúdio para 

futuros estudos de imagem in vivo em modelos animais de DP e pacientes humanos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, muitos trabalhos clínicos e em modelos animais enfatizam os efeitos 

benéficos promovidos pelo exercício físico na DP com foco nos sintomas motores, e 

deixam de lado os eventos celulares e moleculares que podem estar correlacionados 

com a melhora da dor crônica após esta intervenção não farmacológica. Alternativas 

terapêuticas para o tratamento da dor na DP se fazem necessárias, tendo em vista que 

esta modalidade de dor não responde satisfatoriamente aos tratamentos convencionais 

e é clinicamente relevante. A fisioterapia e treinos físicos tem demonstrado serem 

eficientes para a melhora da qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com a DP 

que relatam dor.  

Apesar de estudos anteriores em pacientes com DP descreverem uma correlação 

entre o limiar de dor e a ativação do ACC (FILLINGER et al., 2017); a estimulação da 

PAG, em modelos animais da DP com 6-OHDA, demonstrar aumento da analgesia (GEE 

et al., 2016); haver descrições de oscilações talâmicas em pacientes e modelos animais 

de dor neuropática (WALTON et al., 2010) e diversos estudos descreverem a capacidade 

dos protocolos de exercício em alterar o limiar nociceptivo de animais submetidos ao 

modelo de dor neuropática (STAGG et al., 2011), pouco se sabe sobre os mecanismos 

envolvidos na melhora da dor promovida pelo exercício físico na DP descrita em estudos 

clínicos (ALLEN et al., 2015).  

Assim, o presente estudo torna-se importante por avaliar áreas do SNC, além da 

via nigroestriatal, que podem estar envolvidas direta ou indiretamente no processamento 

nociceptivo no modelo animal da DP, tais como PAG, ACC e tálamo (GEE et al., 2016), 

áreas que podem ser moduladas pelo exercício físico em esteira. 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar se o exercício físico em esteira é capaz de modular a resposta nociceptiva 

dos animais submetidos ao modelo unilateral da DP induzida por 6-hidroxidopamina (6-

OHDA). E o papel dos receptores opioides e canabinoides e da plasticidade sináptica na 

modulação álgica. 
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4. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Confirmar a lesão induzida por 6-OHDA, por meio da análise da tirosina-

hidroxilase (TH), do receptor de dopamina (D2)/3) 

neuroinflamação, teste comportamental do sistema motor e avaliação do peso corporal.  

 Avaliar o efeito do exercício físico na resposta nociceptiva por meio do teste de 

hiperalgesia mecânica antes e em diferentes tempos após a indução do modelo da DP. 

 Analisar o efeito do exercício físico na modulação dos receptores opioides (MOR, 

DOR e KOR) e dos canabinoides (CB1 e CB2) na substância cinzenta periaqueductal, no 

córtex do cíngulo anterior e no tálamo pela técnica de imunoistoquímica e Western 

Blotting. 

 Avaliar o o papel do exercício físico na densidade sináptica e a expressão do 

receptor opioide MOR por meio da autorradiografia. 

 Avaliar o efeito do exercício físico no limiar nociceptivo após a administração  de 

antagonistas dos receptores canabinoides (CB1 e CB2, AM251 e AM630, 

respectivamente) e opioides (naloxona). 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1.  Animais 

 

 Foram utilizados 60 ratos machos Wistar, peso entre 250-320g (±2 meses de 

idade). Todos os animais foram adquiridos do Biotério Central do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo. Posteriormente, os animais foram 

encaminhados e mantidos com água e ração ad libitum em uma sala apropriada 

localizada no Biotério do departamento de Anatomia da Universidade de São Paulo, com 

isolamento acústico, temperatura controlada (22 o C ± 1) e ciclo claro/escuro (12:12 h). 
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Os protocolos experimentais foram iniciados após 15 dias de aclimatação dos animais 

(REAL et al., 2013) (REAL et al., 2017).  

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com o protocolo aprovado 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do ICB/USP, protocolo 4860310118. 

Para a realização dos experimentos comportamentais foi utilizada a sala de 

comportamento do biotério do departamento de Anatomia, a qual possui isolamento 

acústico e temperatura controlada (22 o C ± 1), local em que os animais foram mantidos 

por um período de 45 minutos para adaptação e posteriormente submetidos aos 

experimentos comportamentais. Todos os animais foram manipulados considerando os 

princípios e o guia de uso de animais de laboratório envolvendo dor e nocicepção 

(ZIMMERMANN, 1983).  

 

5.2.  Indução do modelo da doença de Parkinson com 6-OHDA 

 

Tendo em vista que a 6-OHDA não cruza a barreira hemato-encefálica, esta foi 

administrada estereotaxicamente (Figura 3) por microinfusão com seringa Hamilton (5 

µL, Neuros Model 75 RN, point style 3, 33G, SYRS), no próprio CPu para efetuar uma 

lesão retrógrada dos neurônios da SNc (Blum et al., 2001). As injeções foram realizadas 

em duas coordenadas distintas, sendo elas: (1) L: 2,7 mm; AP: -0,5mm; V: 4,5 mm; (2) L: 

2,7 mm; AP: +0,5 mm; V: 5 mm (PAXINOS, 2013), em cada ponto injetamos 1,5μl da 

droga contendo 9μg da neurotoxina, assim a concentração final da droga foi de 6μg/μL, 

sendo a dose final administrada para cada animal de 18μg.  

Os dois pontos de injeção permitiram que tanto áreas rostro-caudais, medio-

laterais como ventro-dorsais do CPu sofressem os efeitos da droga. Os animais foram 

anestesiados com uma mistura de isoflurano e oxigênio, e então, foram fixados ao 

aparelho estereotáxico (Kopf instruments, Germany), para introdução no encéfalo de uma 

agulha acoplada à seringa Hamilton contendo a droga, 6-OHDA (6-OHDA Hydrochloride-

H4381 - Sigma®) diluída em salina e 0,3% de ácido ascórbico, ou de veículo. Os 

procedimentos pós-operatórios foram semelhantes aos utilizados anteriormente pelo 

nosso grupo (REAL et al., 2013) (REAL et al., 2017). 
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5.3.  Protocolo de Exercício 

 

 O treinamento consistiu de treino em esteira durante 40 minutos a 

aproximadamente 40-60% do VO2 máximo (Felix and Michelini, 2007), considerado um 

treinamento de intensidade leve/moderado, 3x/semana a uma velocidade de 10m/min 

(REAL et al., 2013) (REAL et al., 2017), intensidade de atividade muito comum em 

pacientes com a DP (ALVAREZ-FISCHER et al., 2008), ao longo de 5 semanas, total de 

15 sessões de corrida no final protocolo (Figura 3). Os animais foram treinados em uma 

esteira ergométrica programável (KT 3000 – IMBRAMED) adaptada para ratos. Os 

animais passaram por uma adaptação ao exercício por 15 minutos durante 2 dias 

consecutivos após a medida basal dos testes comportamentais, sendo iniciado a uma 

velocidade de 6,7 m/min com incrementos de velocidade da esteira de 1,1 m/min a cada 

5 minutos, e ao atingir a velocidade de 10m/min esta foi mantida até completar 15minutos.  

 

Figura 3. Ilustração da esteira ergométrica adaptada para ratos 
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5.4.  Desenho experimental e Planejamento dos grupos experimentais 

 

Os animais foram divididos de forma randomizada em 4 grupos, sendo eles: (1) 

SAL+ SED (Animais sedentários que receberam injeção de solução salina); (2) SAL+ EX 

(Animais treinados que receberam injeção de solução salina); (3) 6-OHDA + SED 

(Animais sedentários que receberam injeção de 6-OHDA); (4) 6-OHDA + EX (Animais 

treinados que receberam injeção de 6-OHDA). Todos os animais foram inicialmente 

submetidos aos testes comportamentais (teste do cilindro e teste de pressão de pata) 

para medida basal e no dia seguinte passaram pelo processo de cirurgia, com injeção de 

6-OHDA ou salina de acordo com o grupo.  

Os dados do comportamento motor foram coletados no 7º e no 49º dia pós-

operatório (PO). O teste de pressão de pata para análise da nocicepção foi realizado no 

7º, 14º 21º, 28°, 35º, 42° e 49º dia PO, ou seja, 1x/semana. O protocolo de exercício físico 

foi iniciado no 15º PO a uma intensidade leve/moderada (10 m/min, 3x/semana, 40 

minutos, por 5 semanas), assim, ao longo do protocolo os animais fizerem 15 sessões 

de exercício físico. Após os procedimentos experimentais os animais foram 

eutanasiados,e a seguir, os tecidos coletados foram submetidos aos ensaios de Western 

Blotting , Imunoistoquímica e autorradiografia. A Figura 4 resume o desenho 

experimental. 

Figura 4. Delineamento experimental. Período pós-operatório (PO). 
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5.5.  Teste Comportamental 

 

5.5.1 Avaliação Motora – Teste do Cilindro 

O teste foi realizado antes da cirrugia (medida basal), no dia 7 e 49 depois da 

indução do modelo da DP, tendo em vista que este é um teste já bem descrito na literatura 

para análise do comprometimento motor em modelos unilaterais  (REAL et al., 2017), 

(BROOKS; DUNNETT, 2009). Ele é utilizado para avaliar a assimetria do uso das patas 

anteriores. No caso do modelo unilateral da DP, há um comprometimento na frequência 

do uso da pata contralateral a lesão, também chamada de acinesia. Os ratos foram 

colocados em um cilindro transparente por 5 minutos com espelhos localizados ao seu 

redor do cilindro, possibilitando uma visão de 360º na análise (Figura 5). O tempo que o 

animal permaneceu no cilindro foi filmado para análises posteriores. 

Na análise, o número de vezes que o animal entrou em contato com a parede do 

cilindro foi contada (BOIX et al., 2015; SCHALLERT et al., 2000). O índice para análise 

da assimetria foi calculado da seguinte maneira: [a porcentagem de contatos com o 

membro contralateral (pata anterior esquerda) em relação ao número total de contatos 

das patas no cilindro] (BOIX et al., 2015; GOES et al., 2014) ratos saudáveis devem 

apresentar um índice em torno de  50% de contato com cada uma das patas, enquanto 

o animal lesado utilizará mais a pata referente ao hemisfério controle, ou seja, ipsilateral 

à lesão por 6-OHDA (VERCAMMEN et al., 2006) (n= 10/grupo). 

Figura 5. Ilustração do Teste do Cilindro. 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de http://www.cebiolog.com.br/dor 
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5.5.2 Avaliação da sensibilidade dolorosa: Teste de pressão da pata 

Para a avaliação da sensibilidade dolorosa dos animais foi utilizado o teste de 

pressão da pata de ratos (Analgesy-Meter Ugo Basile, Itália), realizado de acordo com o 

método descrito por (RANDALL; SELITTO, 1957) (Figura 6). Neste teste, uma força em 

gramas (g), de magnitude crescente (16 g/s), é continuamente aplicada sobre o dorso da 

pata experimental (contralateral a lesão) e pata controle (Ipsilateral à lesão) do rato e 

interrompida quando o animal apresenta a reação de "retirada" do membro. Neste 

modelo, o limiar de dor é representado como a força (g) necessária para a indução da 

reação.  

Este teste foi aplicado antes do início dos tratamentos (medida inicial) e em 

diversos tempos, sendo eles no dia: 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49 PO, após a indução do 

modelo da DP com 6-OHDA. Os tempos para análise álgica dos animais foram escolhidos 

com o objetivo de melhor delinear o comportamento nociceptivo dos animais neste 

modelo, já que pouco se sabe sobre as respostas deste modelo mediante o quadro álgico, 

e principalmente, sobre os possíveis mecanismos promovidos pelo exercício físico. As 

médias das medidas iniciais foram comparadas com as médias dos dados pós-

operatório, ou quando determinado, por meio da comparação das médias obtidas nos 

diferentes grupos experimentais (KASZUBA et al., 2017) (n= 10/grupo). 

 

Figura 6. Ilustração do Teste de Hiperalgesia Mecânica (Randall) 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de http://www.cebiolog.com.br/dor 
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5.6.  Imunoistoquímica 

 

 Os encéfalos dos animais foram coletados no dia 49 após a indução do modelo 

da DP, ou seja, um dia após a última sessão de exercício físico. Os animais foram 

anestesiados com quetamina e xilazina nas respectivas doses 100mg/kg e 20mg/kg e 

submetidos à perfusão transcardíaca, com solução salina 0.9%, seguida de solução de 

paraformaldeído 4% (PFA) dissolvido em tampão fosfato 0,1M (PB, pH 7,4). Após a 

perfusão, o encéfalo foi coletado e armazenado em PFA, durante 4 h. Após este período, 

o material foi transferido para uma solução de sacarose a 30% em PB. Após 48 h, os 

tecidos foram cortados em uma espessura de 30mm em micrótomo deslizante de 

congelamento.  

Os cortes foram submetidos à metodologia de imunoistoquímica (REAL et al., 

2017), para caracterização do modelo da DP (tirosina-hidroxilase (TH) - uma enzima 

limitante da síntese de dopamine nas regiões do estriado e mesencéfalo), e para 

quantificação das proteínas de interesse na região da PAG, ACC e tálamo, anticorpo 

primário para tirosina hidroxilase feito em camundongo (MAB5280, Chemicon, USA - 

1:1000), receptor canabinoide tipo 1 (CB1: 10006590, Cayman, USA - 1:500), receptor 

canabinoide tipo 2 (CB2: ab45942, Abcam, USA – 1:500),  receptor opioide do tipo MOR 

(sc-15310, Santa Cruz Biotechnology, USA – 1:750), receptor opioide do tipo DOR (sc-

9111, Santa Cruz Biotechnology, USA – 1:750), receptor opioide do tipo KOR (sc-7494, 

Santa Cruz Biotechnology, USA – 1:250). Os cortes foram incubados por 12-16 h com os 

anticorpos primários (1:250-1:1000), diluídos em 0,3% de triton X-100, contendo 50mL 

de soro normal de burro à temperatura ambiente; seguido da incubação, durante 2 h, com 

anticorpo secundário biotinilado diluídos em triton.  

Os cortes foram em seguida incubados com o complexo avidina-biotina 

(Vectastain ABC Elite Kit, Vector Labs.), durante 2 h, e então marcados pela técnica de 

peroxidase usando 3,3-diaminobenzidina 0,05% (DAB - Sigma) e peróxido de hidrogênio 

0,01% em PB. Entre cada etapa, anteriormente descrita, ocorreram três lavagens de 10 

min cada com PB. A imunorreatividade foi analisada ao microscópio óptico e as áreas de 

interesse foram capturadas e as imagens salvas para análise. Imagens obtidas dos cortes 

histológicos (3 cortes por animal) foram analisadas com auxílio do software imageJ (NIH, 
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USA). As áreas utilizadas para cada região tiveram como base o atlas (PAXINOS, 2013) 

e possuem as seguintes medidas: 0,15 mm2 (ACC), 0,072 mm2 (PAG) e 3 áreas de 

0,0025 mm2 (CPu – TH). Para SNc TH, a contagem do número de células marcadas foi 

realizada em uma área de 0,63 mm2 usando o plug-in de contador de células (n= 3-

6/grupo). 

 

5.7.  Avaliação do peso corporal 

 

O peso dos animais foi acompanhado durante todo o protocolo, com medidas 

antes da indução do modelo (MI) e no dia 7, 14, 28, 35, 42 e 49 PO sempre logo após o 

teste de pressão de pata e no mesmo período do dia, ou seja, período da manhã. Esta 

avaliação foi realizada apenas para acompanhar o crescimento do animal e verificar se o 

protocolo experimental poderia interferir no peso dos animais. Se algum animal 

apresentasse perda de peso maior de 20%, poderia ser um indicativo de sofrimento do 

animal e a necessidade de finalizar o protocolo experimental, segundo os princípios 

éticos em animais (n=10/grupo). 

 

5.8. Análise da expressão proteica – Western Blotting 

  

Animais dos 4 grupos foram eutanasiados no dia 49 do protocolo para posterior 

análise de diferentes proteínas no encéfalo- CPu e SNc (caracterização do modelo da 

DP), PAG, ACC e tálamo. Para a extração de proteína total do referido tecido foi utilizado 

um tampão de lise (90 mM KCl, 10 mM Hepes, 3 mM MgCl²+, 5 mM EDTA, glicerol 1%, 

1 mM DTT, 0,04% SDS, 20 mM Aprotinina, 20 mM Pepstatina, 20 mM Leupeptina, 40 µM 

PMSF, 100 mM Ortovanadato). A concentração proteica total foi obtida pelo método de 

Bradford (BRADFORD, 1976). Em seguida, 40 a 60 μg de proteína total foram submetidas 

à eletroforese em gel de poliacrilamida (gel de gradiente entre 4% e 20%) e transferidas 

para membrana de nitrocelulose (Bio Rad). Esta foi corada com solução Ponceau para 
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avaliar se a concentração de proteínas era similar entre as amostras e para normalização 

dos dados.  

Posteriormente a membrana foi incubada com os anticorpos primários para tirosina 

hidroxilase (TH: MAB5280, Chemicon, USA - 1:3000), receptor canabinoide tipo 1 (CB1: 

10006590, Cayman, USA - 1:500), receptor canabinoide tipo 2 (CB2: ab45942, Abcam, 

USA – 1:500),  receptor opioide do tipo MOR (sc-15310, Santa Cruz Biotechnology, USA 

– 1:500), receptor opioide do tipo DOR (sc-9111, Santa Cruz Biotechnology, USA – 

1:500), receptor opioide do tipo KOR (sc-7494, Santa Cruz Biotechnology, USA – 1:250) 

sob agitação constante a 4°C overnight. Após ciclo de lavagem das membranas, com 

solução basal (Trisma 1M, NaCl 5M, Tween20), a membrana foi incubada com os 

anticorpos secundários anti-rabbit (1:5000), anti-mouse (1:5000) ou anti-goat (1:5000) 

conjugado à peroxidase por 45 minutos a temperatura ambiente. A membrana foi então 

lavada novamente com solução basal, administrado solução reveladora e em seguida 

submetida ao processo de revelação pelo detector de quimioluminescencia (UviTec Gel 

Doc Systems). As bandas correspondentes à proteína de interesse foram quantificadas 

por densitometria óptica utilizando o programa Image J (NIH, USA), sendo os valores 

expressos em porcentagem (MARTINS et al., 2017) (n=5/grupo). 

 

5.9. Antagonistas dos receptores 

 

Os seguintes fármacos foram utilizados neste estudo: N- (Piperidin-1-il) -5- (4- 

iodofenil) -1- (2,4-diclorofenil) -4-metil-1H-pirazol-3-carboxamida (AM251), um 

antagonista do receptor canabinoide CB1; [6-Iodo-2- metil-1- [2- (4-morfolinil) etil] -1H-

indol-3-il] (4- metoxifenil) metanona (AM630), um antagonista do receptor canabinoide 

CB2; naloxona, um antagonista não específico do receptor opioide. O AM251 (71670, 

Cayman, EUA) e o AM630 (10006974, Cayman, EUA) foram primeiro dissolvidos em 

sulfóxido de dimetilo (20%, Sigma, MO, EUA) e depois em um veículo fisiológico salino 

(CB1: 30 μg / 50 μl e CB2: 10 µg / 50 µl). A naloxona foi dissolvida em solução salina 

fisiológica (1 mg / kg).  

Todos os fármacos foram administrados por via intratecal (i.t.) em um volume de 

50μl. Os animais foram anestesiados por inalação de isoflurano e uma agulha de calibre 
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29 foi introduzida através da pele raspada no espaço intervertebral L5-L6 (ROSA et al., 

2017). O posicionamento correto da agulha foi assegurado por uma reação de movimento 

da cauda. Depois disso, o fármaco foi administrado e a agulha foi cuidadosamente 

removida (MESTRE et al., 1994). A hiperalgesia mecânica foi mensurada no dia 28 PO, 

após seis sessões de exercício físico, 15 e 30 min após a injeção de todos os fármacos 

(n=3/grupo). 

 

5.10.  Autorradiografia  

 

Esta técnica foi realizada na Dinamarca, durante o Estágio de Pesquisa no Exterior 

(BEPE), com a utilização de um aparelho “real-time” de última geração para  

autorradiografia (ai4r Beaquant, France).  Os cérebros foram congelados em isopentano 

com gelo seco. Os encéfalos foram levados para a Universidade de Aarhus na Dinamarca 

e lá foram fatiados em seções coronais de 20 µm usando um criostato (Thermo Scientific, 

CryoStar NX70, Axlab). Os cortes colocados em lâminas histológicas revestidas com poli-

L-lisina (Thermo Scientific) e armazenados a -80 ° C até a realização dos experimentos. 

Realizamos experimentos em lâminas sequenciais contendo diferentes regiões do 

encéfalo, sendo elas: CPu, SNc e hipocampo/tálamo (AP:  +0,5 mm, -6,5 mm e -4 mm, 

respectivamente). Para cada protocolo de autorradiografia com [3H]Raclopride ou [3H] 

UCB-J, selecionamos duas lâminas com 4-6 fatias de cérebro para ligação total e uma 

lâmina para ligação não específica.  

Para estudos de ligação do [3H]Raclopride, as lâminas no nível do estriado foram 

descongeladas à temperatura ambiente e pré-incubadas por 10 min em um tampão Tris-

HCL 50 mM (pH 7,4) com 0,1% de ácido ascórbico e NaCl 150 mM e depois incubou-se 

por 45 min com o mesmo tampão contendo [3HRaclopride 2 nM (Atividade Específica 

78,1 Ci / mmol; PerkinElmer). Cortes adjacentes foram usadas para controle, nas quais 

a ligação não específica foi definida como a ligação [3H]Raclopride na presença de 10 

µM de butaclamol (Sigma-Aldrich). Após a incubação com [3H]Raclopride, as lâminas 

foram lavadas duas vezes por 5 min no mesmo tampão, mergulhadas em MilliQ H20 (três 

vezes) e secas a temperatura ambiente.  
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Para a autorradiografia com [3H]PK11195, as lâminas no nível do estriado foram 

pré-incubadas por 5 min em um tampão Tris-HCL 50 mM (pH 7,4) e depois incubadas 

por 1 h com o mesmo tampão contendo 1 nM [3H]PK11195 (Atividade Específica 82,7 Ci 

/ mmol; PerkinElmer). Cortes adjacentes foram usadas como controle, nas quais a ligação 

não específica foi definida como a ligação [3H]PK11195 na presença de 20 µM de 

PK11195 não marcado (ABX, Alemanha). 

Na autorradiografia de [3H]UCB-J as lâminas no nível do CPu, SNc e hipocampo / 

tálamo foram descongeladas à temperatura ambiente e pré-incubadas por 5 minutos em 

um tampão Tris-HCL 50 mM (pH 7,4) e depois incubadas por 1 h com o mesmo tampão 

contendo [3H]UCB-J 2 nM (Atividade Específica 82 Ci / mmol; Novandi Chemistry AB, 

Suécia). Cortes adjacentes foram usadas como controle, em que a ligação não específica 

foi definida como a ligação [3H]UCB-J na presença de Levetiracetam 600 µM (Sigma-

Aldrich, Brøndby, Dinamarca). Após a incubação com [3H]UCB-J, as seções foram 

lavadas duas vezes por 1 min em tampão e mergulhadas em MilliQ H20 e secas a 

temperatura ambiente.  

Para estudos de ligação [3H]DAMGO, as lâminas ao nível do tálamo foram pré-

incubadas por 5 min em um tampão Tris-HCL 50 mM (pH 7,4) e depois incubadas por 1h 

com o mesmo tampão contendo [3H]DAMGO 4 nM (Atividade Específica 50,1 Ci / mmol; 

PerkinElmer). Cortes adjacentes foram usadas como controle, nas quais a ligação não 

específica foi definida como a ligação [3H]DAMGO na presença de 10 µM de naloxona 

(Merck, Alemanha). 

Todas as aquisições de autorradiografia (leitura de 6 horas para [3H]Raclopride, 

[3H]PK11195 e [3H]DAMGO e de 2 horas para [3H] UCB-J) foram realizadas no sistema 

de autorradiografia ai4r Beaquant v. 1.14 e analisadas usando o Beamage v.2.1.7 (ai4r, 

Nantes, França) . Áreas de 4,5 mm2, 2,2 mm2, 4,4 mm2 e 8,5 mm2 foram delineadas 

para CPu, SNc, hipocampo e tálamo, respectivamente. Os valores médios de ligação 

total (cp / min / mm2) foram subtraídos por valores de ligação não específicos (cp / min / 

mm2) para obter a ligação específica. Os valores foram calibrados para uma faixa padrão 

interna de trítio (0,21 - 53,67 µCi / mL) (n=5/grupo). 
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5.11. Análise estatística 

 

Os dados obtidos nas técnicas descritas acima foram submetidos à análise 

estatística no software GraphPad Prism® 6. As comparações entre os grupos dos dados 

de imunoistoquímica, Western Blotting e testes comportamentais foram conduzidas a 

partir da análise de variância (ANOVA) de duas vias para medidas não repetidas 

(imunoistoquímica e Western Blotting) e repetidas (testes comportamentais), sendo que 

as variáveis consideradas foram a indução da doença e o exercício físico, e em seguida 

foi realizado pós-teste de Tukey quando a análise de variância apresentou diferença 

estatisticamente significante. Os dados foram representados em gráficos com a média e 

erro padrão da média (software GraphPad Prism6). Para todos os testes, o nível de 

significância assumido foi de p≤0,05.  

 

6. RESULTADOS 

6.1. Análise de densidade óptica de Tirosina-Hidroxilase no CPu 

6.1.1. Ensaio de imunoistoquímica  

Foi possível observar nas imagens digitais, uma diminuição na densidade óptica 

para TH no hemisfério experimental nos grupos injetados com 6-OHDA (6-OHDA + EX  

e 6-OHDA + SED) em comparação com os grupos injetados com solução salina (SAL + 

EX e SAL + SED) o que indica que o modelo estava bem estabelecido (Figura 7A). 

Quando quantificamos estas imagens, observamos que esta diminuição quando 

comparamos o grupo 6-OHDA + SED  com SAL + SED  foi de 21% (*p <0,01) e com SAL 

+ EX foi de 12% (*p <0,05); Enquanto que o grupo 6-OHDA + EX  comparado com SAL 

+ SED foi de 29% (p <0,001) e com  SAL + EX foi de 20% (p <0,01), (Figura 7B).  

Os resultados mostraram que houve efeito da injeção de 6-OHDA [F (1, 9) = 59,53; 

p < 0,0001] e do exercício físico [F (1, 9) = 11,60; p = 0,0078] na diminuição da expressão 

de TH no estriado, enquanto que no hemisfério contralateral não houve diferença 

significativa na expressão de TH no CPu [F (1, 9) = 0,3970; p = 0,5443], (Figura 7C). 
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Figura 7. Análise da expressão de Tirosina-Hidroxilase no estriado por imunoistoquímica  

 

 

A- Imagens digitais representativas da expressão da enzima Tirosina Hidroxilase (TH) no estriado 
(CPu).; B e C- Análise da densidade óptica de TH no estriado no hemisfério experimental (B) e 
contralateral (C) 49 dias após a indução do modelo D. SAL + SED  - animais sedentários que 
receberam injeção de solução salina. SAL + EX - animais exercitados que receberam injeção de 
solução salina; 6-OHDA + SED  - animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-
OHDA + EX  - animais exercitados que receberam a injeção de 6-OHDA. * p <0,05; ** p <0,01, 
****p < 0,001, (Barra de escala 100µm; AP: +0,5mm) (n= 3-6/grupo). 
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6.1.2. Ensaio de Western Blotting  

Foi possível observar uma diminuição na expressão proteica para TH nos grupos 

injetados com 6-OHDA (6-OHDA + EX e 6-OHDA + SED) em comparação com os grupos 

injetados com solução salina (SAL + EX e SAL + SED) indicando que o modelo estava 

bem estabelecido. Quando quantificamos estas imagens, observamos que esta 

diminuição quando comparamos o grupo 6-OHDA + SED  com SAL + SED  foi de 78% 

(*p <0,0001) e de 80% em relação ao SAL + EX (*p <0,0001);  de 57% comparando o 

grupo 6-OHDA + EX  com SAL + SED  (p <0,001) e de 59% com  EX +SAL (p <0,001), 

(Figura 8A). Os resultados mostram que a injeção de 6-OHDA, independente da prática 

de exercício físico, promoveu diminuição nos níveis de TH [F (1, 17) = 71,90; p < 0,0001]. 

Além disso, no lado contralateral à lesão não houve diferença significativa na expressão 

de TH no CPu (Figura 8B) [F (1, 18) = 0,8672; p = 0,3641]. 

 

Figura 8. Análise da expressão de Tirosina-Hidroxilase no estriado por Western Blotting. 

 

 

Análise da expressão proteica de TH no estriado (CPu) no hemisfério experimental(A) e 
contralateral (B). *** p <0,001; **** p <0,0001 (n=5/grupo). 
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6.2. Análise de Tirosina-Hidroxilase na SNc 

6.2.1 Ensaio de imunoistoquímica  

Foi possível observar uma diminuição na expressão proteica para TH nos grupos 

injetados com 6-OHDA (6-OHDA + EX  e 6-OHDA + SED ) no hemisfério experimental 

em comparação com os grupos injetados com solução salina (SAL + EX e SAL + SED ) 

indicando que o modelo estava bem estabelecido (Figura 9 A). Quando quantificamos as 

imagens, observamos que esta diminuição foi de 61% quando comparamos o grupo 6-

OHDA + SED  com SAL + SED  (*p <0,01) e de 47% em relação ao SAL + EX (*p <0,05);  

de 64% comparando o grupo 6-OHDA + EX  com SAL + SED  (p <0,01) e de 49% com  

SAL + EX (p <0,05) (Figura 9B). Os resultados mostram que a injeção de 6-OHDA, 

independente da prática de exercício físico, promoveu diminuição nos níveis de TH [F (1, 

9) = 27,34; p = 0,0005]. Por outro lado, no hemisfério contralateral não houve diferença 

estatística entre os grupos [F (1, 8) = 2,517; p = 0,1513] (Figura 9C). 
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Figura 9. Análise da expressão de Tirosina-Hidroxilase na substância negra por 
imunoistoquímica 

 

A - Imagens digitais da representação da expressão de Tirosina Hidroxilase (TH) na SNc.  B e C- 
Análise da contagem de células dopaminérgicas no SNc no hemisfério experimental(B) e 
contralateral (C) 49 dias após a indução do modelo DP. SAL + SED  - animais sedentários que 
receberam injeção de solução salina. SAL + EX - animais exercitados que receberam injeção de 
solução salina; 6-OHDA + SED  - animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-
OHDA + EX  - animais exercitados que receberam a injeção de 6-OHDA. * p <0,05; ** p <0,01, 
(Barra de escala 100µm; AP:  -6,5mm) (n= 3-6/grupo). 
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6.3.  Peso Corporal  

De acordo com os dados ao longo da execução dos experimentos o peso corporal 

foi mantido sem diferença entre todos os grupos, logo os fatores exercício e injeção não 

interferiram com o peso dos animais [F (18, 204) = 0,5327; p = 0,9403] (Figura 10). 

Figura 10. Peso corporal dos animais na medida inicial e até 49 dias após a cirurgia. 

 

 

Medida Inicial (MI). SAL + SED  - animais sedentários que receberam injeção de solução salina. 
SAL + EX - animais exercitados que receberam injeção de solução salina; 6-OHDA + SED  - 
animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados 
que receberam a injeção de 6-OHDA (n=10/grupo). 

 

6.4. Teste do Cilindro  

Os dados obtidos no teste do cilindro (Figura 11) revelaram que houve diferenças 

entre os grupos injetados com 6-OHDA em relação àqueles injetados com solução salina. 

Após 7 dias de indução do modelo DP, os animais dos grupos 6-OHDA + SED  e 6-OHDA 

+ EX  revelaram uma assimetria no uso das patas dianteiras (usaram a pata direita mais 

frequentemente para tocar a parede do cilindro, pois ao lesar o hemisfério direito, há um 

comprometimento do hemicorpo esquerdo por haver cruzamento das vias motoras), 

quando comparado com a medida inicial, o que não foi observado nos grupos SAL + SED  

e SAL + EX [F (6,50) = 10,68; p <0,0001] (6-OHDA + SED : 25%, p <0,0001; 6-OHDA + EX 
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: 13,25%, p <0,0001). No entanto, no 49° dia após a indução do modelo essa diferença 

do uso das patas dianteiras em relação à medida inicial não é mais observada nos grupos 

injetados com a droga, portanto, neste tempo analisado os quatro grupos usaram 50% 

da pata direita e cerca de 50% da pata esquerda para tocar a parede do cilindro 

igualmente. 

 

Figura 11. Comportamento Motor nos animais 

 

Medida Inicial (MI), Dia 7 e 49 após o procedimento cirúrgico (PO) com injeção de 6-OHDA. SAL 
+ SED  - animais sedentários que receberam injeção de solução salina. SAL + EX - animais 
exercitados que receberam injeção de solução salina; 6-OHDA + SED  - animais sedentários que 
receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados que receberam a injeção 
de 6-OHDA. # Medida do dia 7 PO comparado com a medida dia 49 PO; ** p <0,01; **** p <0,0001 
(n=10/grupo). 
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6.5. Hiperalgesia Mecânica  

 

Em relação à análise da hiperalgesia mecânica, verificamos o limiar mecânico de 

nocicepção dos animais com as medidas iniciais (antes da cirurgia) e 7, 14, 21, 28, 35, 

42 e 49 dias após a indução do modelo. Todas as medidas foram realizadas na mesma 

hora e um dia após três sessões de exercício, a fim de evitar o efeito agudo da corrida. 

Pode-se verificar que o modelo foi capaz de promover, nos dois grupos injetados com 6-

OHDA (exercitado - EX e sedentário - SED), uma diminuição do limiar nociceptivo 7 e 14 

dias após a cirurgia em ambas as patas (esquerda - experimental e direita - controle- 

Figura 12A e B, respectivamente) quando comparado com a medida inicial (Tabela 1). 

No entanto, o grupo que não passou pelo tratamento com exercício (6-OHDA + SED) 

permaneceu com limiar nociceptivo diminuído ao longo de todo tratamento, em ambas as 

patas posteriores(Figura 12A e B e Tabela 1). 

Após o início do protocolo de exercício em esteira, observamos uma melhora do 

quadro nociceptivo a partir da primeira semana de tratamento, ou seja, após 3 sessões 

de exercício. Esta melhora foi observada em ambas as patas posteriores quando 

comparamos o grupo exercitado (6-OHDA + EX) com o sedentário (6-OHDA + SED) ao 

longo de todo o tratamento (Figura 12A e B e Tabela 2). 
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Figura 12. Medida do limiar nociceptivo dos animais antes e até o dia 49 após a cirurgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel A representa pata contralateral/experimental e Painel B pata ipsilateral/controle. * p <0.01 
comparações entre o grupo 6-OHDA + EX e SED+6-OHDA, #p <0.01 comparações internas no 
grupo 6-OHDA + EX e SED+6-OHDA (Medida inicial em relação a todas outras medidas dias). 
SAL + SED  - animais sedentários que receberam injeção de solução salina. SAL + EX - animais 
exercitados que receberam injeção de solução salina; 6-OHDA + SED  - animais sedentários que 
receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados que receberam a injeção 

de 6-OHDA (n=10/grupo). 
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Tabela 1. Descrição comparativa intragrupo (6-OHDA+ EX e 6-OHDA + SED) no teste 
de hiperalgesia mecânica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparação intragrupo da medida inicial com os dias 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 PO do grupo 6-
OHDA+SED e do grupo 6-OHDA + EX nas patas traseiras contralateral (experimental) e ipsilateral 
(controle). 6-OHDA + SED  - animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - 
animais exercitados que receberam a injeção de 6-OHDA. 

 

Tabela 2. Descrição comparativa intergrupo (6-OHDA+ EX e 6-OHDA + SED) no teste 
de hiperalgesia mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comparação entre os grupos 6-OHDA + EX e 6-OHDA+SED nos dias 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 PO nas 
patas traseiras contralateral (experimental) e ipsilateral (controle). 6-OHDA + SED  - animais sedentários 
que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados que receberam a injeção de 
6-OHDA. 
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6.6. Análise de densidade óptica do Receptor Canabinoide do tipo 1 no ACC 

6.6.1. Ensaio de imunoistoquímica  

Os níveis proteicos de CB1 no ACC não revelaram diferença estatística entre os 
grupos em ambos os hemisférios cerebrais (experimental [F (1, 12) = 1,182; p = 0,2984] 
(Figura 13B) e contralateral [F (1, 12) = 1,114; p = 0,3120] (Figura 13.) 

Figura 13.  Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 1 no córtex do cíngulo 
anterior por imunoistoquímica 

 

A- Imagens digitais da representação da expressão de receptor canabinoide do tipo 1 no córtex 
do cíngulo anterior.  B e C- Análise da densidade óptica de CB1 no ACC no lado experimental (B) 
e contralateral (C) 49 dias após a indução do modelo DP. 6-OHDA + SED  - animais sedentários 
que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados que receberam a 
injeção de 6-OHDA, (Barra de escala 100µm; AP:  +0,5mm) (n= 3-6/grupo). 

 

6.6.2. Ensaio de Western Blotting para CB1 no ACC 
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Foi possível identificar que não houve diferença estatística na expressão proteica 

de CB2 no ACC entre os grupos no hemisfério contralateral [F (1, 9) = 2,165; p = 0,1752]  

(Figura 14A) e no ipsilateral [F (1, 15) = 0,6775; p = 0,4234] (Figura 14B) à lesão. 

Figura 14. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 1 no córtex do cíngulo 
anterior por Western Blotting. 

 

A e B - Análise da expressão proteica de CB1 por Western Blotting no córtex do cíngulo anterior 
o hemisfério experimental (A) e contralateral (B) 49 dias após a indução do modelo. (AP:  +0,5mm) 
(n=5/grupo). 
 

6.7. Análise de densidade óptica do Receptor Canabinoide do tipo 1 na PAG 

6.7.1. Ensaio de Western Blotting para CB1 na PAG 

Verifica-se um aumento na expressão proteica de CB1 no grupo 6-OHDA + EX em 

relação ao grupo SED+6-OHDA no hemisfério ipsilateral (Figura 15A) e contralateral à 

lesão (Figura 15B). Quando quantificamos estas imagens, observamos que no hemisfério 

experimental este aumento foi de 207% (p <0,01), enquanto no contralateral foi de 192% 

(p <0,05). Os fatores exercício e injeção promoveram este aumento de CB1 no grupo 

exercitado injetado com 6-OHDA no hemisfério experimental [F (1, 5) = 30,81; p = 0,0026] 

e contralateral [F (1, 8) = 8,660; p = 0,0186].  

 

 



 52 

Figura 15. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 1 na substância cinzenta 
periaqueductal por Western Blotting. 

 

 

A e B- Análise da expressão proteica de CB1 por Western Blotting na PAG no hemisfério 
experimental (A) e contralateral (B) 49 dias após a indução do modelo. 
* p <0,05; ** p <0,01; (AP:  - 7,5 mm) (n=5/grupo). 

 

6.8. Análise de densidade óptica do Receptor Canabinoide do tipo 1 no Tálamo 

6.8.1. Ensaio de imunoistoquímica e Western Blotting 

A expressão de CB1 na região do tálamo é extremamente baixa, o que impediu 

sua análise e quantificação na imunoistoquímica e no Westen Blotting conforme imagem 

abaixo (Figura 16).  
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Figura 16. Imagens digitais do Tálamo 

. 

 

6-OHDA + SED  - animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - 
animais exercitados que receberam  a injeção de 6-OHDA (AP:  - 4 mm) (n= 3-6/grupo). 

 

6.9. Análise de densidade óptica do Receptor Canabinoide do tipo 2 no ACC 

6.9.1. Ensaio de imunoistoquímica para CB2 no ACC 

Verificamos nas imagens digitais, um aumento na densidade óptica para CB2 no 

grupo exercitado injetado com 6-OHDA (6-OHDA + EX) em comparação com o grupo 

sedentário injetado com a neurotoxina (6-OHDA + SED) no hemisfério experimental 

(Figura 17A). Quando quantificamos estas imagens, observamos que este aumento foi 

de 40% (*p<0,05) (Figura 8B). Cabe mencionar, que o exercício, independente da injeção 

de 6-OHDA, promoveu aumento de CB2 no ACC [F (1, 9) = 12,22; p = 0,0068] e que no 

lado contralateral não houve diferença significativa na expressão de CB2 no ACC entre 

os grupos [F (1, 12) = 1,056; p = 0,3244] (Figura 17C).  
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Figura 17. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 2 no córtex do cíngulo 
anterior por imunoistoquímica. 

 

 

A- Imagens digitais de representação de expressão de receptores canabinoides tipo 2 (CB2) no 
ACC. B- Análise da expressão dos receptores canabinoides tipo 2 por imunoistoquímica no ACC 
experimental (B) e contralateral (C) 49 dias após a indução do modelo DP. SAL + SED  - animais 
sedentários que receberam injeção de solução salina. SAL + EX - animais exercitados que 
receberam injeção de solução salina; 6-OHDA + SED  - animais sedentários que receberam a 
injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados que receberam a injeção de 6-OHDA. 
* p <0,05, (Barra de escala 100µm; AP:  + 0,5 mm) (n= 3-6/grupo). 
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6.9.2. Ensaio de Western Blotting para CB2 no ACC 

Os dados de expressão proteica de CB2 revelaram uma diminuição no grupo 6-

OHDA + SED no hemisfério experimental (Figura 18A). Quando quantificamos estas 

imagens, observamos uma diminuição de -67% (p <0,05) comparado com o grupo SAL 

+ SED  (Figura 18A). Enquanto o exercício foi capaz de manter a expressão de CB2 no 

nível dos animais não lesionados, visto que há uma diferença de +79,25% (p <0,01) 

comparado com o grupo sedentário modelo de DP. Tanto a injeção de 6-OHDA quanto o 

exercício físico promoveram esta diferença na expressão de CB2 entre os grupos [F (1, 8) 

= 11,23; p= 0,0101]. Além disso, no lado contralateral não houve diferença significativa 

na expressão de CB2 no ACC entre os grupos Figura 18B) [F (1, 8) = 0,6608; p = 0,4398]. 

Figura 18. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 2 no cortex do cíngulo 
anterior por Western Blotting. 

 

Análise da expressão proteica de CB2 por Western blotting no ACC no hemisfério experimental 
(A) e contralateral (B). * p <0,05 (n=5/grupo). 

 

6.10. Análise da densidade óptica do Receptor Canabinoide do tipo 2 na PAG 

6.10.1 Análise da do Ensaio de imunoistoquímica para CB2 na PAG Dorso-Medial 

Identifica-se um aumento na expressão proteica de CB2 no grupo 6-OHDA + EX  

em relação ao 6-OHDA + SED  no hemisfério ipsilateral à lesão (Figura 19A). Quando 

quantificamos estas imagens, observamos que este aumento foi de 45% (p <0,05). De 
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acordo com os resultados tanto a injeção de 6-OHDA quanto o protocolo de exercício 

promoveram este aumento de CB2 na PAG Dorso-Medial (DMPAG) [F (1, 9) = 8,819, p = 

0,0157] (Figura 19B). Além disso, no lado contralateral (Figura 19C) não houve diferença 

significativa na expressão de CB2 na PAG Dorso-Medial entre os grupos [F (1, 10) = 0,1935; 

p = 0,6693]. 

Figura 19. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 2 no núcleo dorso-medial 
da substância cinzenta periaqueductal por imunoistoquímica. 

 

A- Imagens digitais de representação de expressão de receptores canabinoides tipo 2 (CB2) na 
PAG Dorso-Medial. B- Análise da expressão dos receptores canabinoides tipo 2 por 
imunoistoquímica na PAG Dorso-Medial experimental (B) e contralateral (C) 49 dias após a 
indução do modelo DP. SAL + SED  - animais sedentários que receberam injeção de solução 



 57 

salina. SAL + EX - animais exercitados que receberam injeção de solução salina; 6-OHDA + SED  
- animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados 
que receberam a injeção de 6-OHDA. * p <0,05, (Barra de escala 100µm; AP:  - 7,5 mm) (n= 3-
6/grupo). 

 

6.10.2 Ensaio de imunoistoquímica para CB2 na PAG Dorso-Lateral 

Observa-se que não houve alteração na expressão proteica de CB2 na PAG 

Dorso-Lateral entres os grupos no hemisfério experimental [F (1, 11) = 0,004222; p = 

0,9494] (Figura 20A e B) e contralateral [F (1, 11) = 0,0004383; p = 0,9837]  (Figura 20C). 

Figura 20. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 2 no núcleo dorso-lateral 
da substância cinzenta periaqueductal por imunoistoquímica. 

A- Imagens digitais de representação de expressão de receptores canabinoides tipo 2 (CB2) na PAG 
DL. B- Análise da expressão dos receptores canabinoides tipo 2 por imunoistoquímica no PAG Dorso 
Lateral no lado experimental (B) e contralateral (C) 49 dias após a indução do modelo DP. 6-OHDA + 
SED  - animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados 
que receberam  a injeção de 6-OHDA. (Barra de escala 100µm; AP:  - 7,5 mm) (n= 3-6/grupo). 
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6.10.3 Ensaio de imunoistoquímica para CB2 na PAG Lateral 

Os dados da expressão proteica de CB2 na PAG Lateral não revelaram alteração 

entres os grupos no hemisfério experimental [F (1, 11) = 0,4533; p = 0,5147] (Figura 21A e 

B) e contralateral [F (1, 10) = 0,005012; p = 0,9450] (Figura 21C). 

Figura 21. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 2 no núcleo lateral da 
substância cinzenta periaqueductal por imunoistoquímica. 

 

A- Imagens digitais de representação de expressão de receptores canabinoides tipo 2 (CB2) na 
PAG L. B- Análise da expressão dos receptores canabinoides tipo 2 por imunoistoquímica no 
PAG Lateral no lado experimental (B) e contralateral (C) 49 dias após a indução do modelo DP. 
6-OHDA + SED  - animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - 
animais exercitados que receberam  a injeção de 6-OHDA (Barra de escala 100µm; AP:  - 7,5 
mm) (n= 3-6/grupo).  

 

6.10.4 Ensaio de imunoistoquímica para CB2 na PAG Ventro-Lateral 
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Os dados da expressão proteica de CB2 na PAG ventro-lateral não revelaram 

alteração entres os grupos no hemisfério experimental [F (1, 11) = 0,005173; p=0,9440] 

(Figura 22A e B) e contralateral [F (1, 11) = 0,005173; p = 0,9440] (Figura 22C). 

Figura 22. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 2 no núcleo ventro-lateral 
da substância cinzenta periaqueductal por imunoistoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Imagens digitais de representação de expressão de receptores canabinoides tipo 2 (CB2) na 
PAG VL. B- Análise da expressão dos receptores canabinoides tipo 2 por imunoistoquímica no 
PAG Ventro-Lateral no lado no lado experimental (B) e contralateral (C) 49 dias após a indução 
do modelo DP. 6-OHDA + SED  - animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-
OHDA + EX  - animais exercitados que receberam  a injeção de 6-OHDA. (Barra de escala 
100µm; AP:  - 7,5 mm) (n= 3-6/grupo). 
 

6.10.5 Ensaio de Western Blotting para CB2 na PAG 
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Identifica-se um aumento na expressão proteica de CB2 no grupo 6-OHDA + EX  

em relação ao grupo 6-OHDA + SED (Figura 23A). Quando quantificamos estas imagens, 

observamos que este aumento foi de 68,42% (p <0,05). De acordo com os resultados o 

exercício físico e a injeção da neurotoxina promoveram este aumento de CB2 no grupo 

6-OHDA + EX [F (1, 11) = 13,98; p = 0,0033]. Além disso, no lado contralateral não houve 

diferença significativa na expressão de CB2 na PAG entre os grupos [F(1, 12) = 1,071; p = 

0,3210], (Figura 23B). 

Figura 23. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 2 na substância cinzenta 
periaqueductal por Western Blotting. 

 

 

A- Análise da expressão proteica de CB2 por Western blotting na PAG no hemisfério experimental 
(A) e contralateral (B), * p <0,05 (n=5/grupo). 
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6.11. Análise de densidade óptica do Receptor Canabinoide do tipo 2 no Tálamo 

6.11.1 Ensaio de Western Blotting para CB2 no tálamo 

Os níveis proteicos de CB2 no tálamo não revelaram diferença estatística entre os 

grupos em ambos os hemisférios cerebrais (experimental - [F (1, 10) = 1,467; p = 0,2537] 

(Figura 24A e B); contralateral - [F (1, 11) = 0,4837; p = 0,5012] (Figura 24A e C)).  

Figura 24. Análise da expressão do receptor canabinoide tipo 2 no tálamo por 
imunoistoquímica. 

 

A- Imagens digitais da representação da expressão de receptores canabinoides tipo 2 (CB2) no 
tálamo. B e C- Análise da expressão proteica de CB2 por Western blotting no Tálamo no 
hemisfério experimental (B) e contralateral (C). 6-OHDA + SED  - animais sedentários que 
receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX  - animais exercitados que receberam a injeção 
de 6-OHDA, (Barra de escala 100µm; AP:  - 4 mm) (n=5/grupo). 
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6.12. Análise de densidade óptica do Receptor Opioide do tipo MOR na PAG 

6.12.1.  Ensaio de Western Blotting para MOR 

Os níveis proteicos de MOR na PAG não revelaram diferença estatística entre os 

grupos no hemisfério ipsilateral [F (1, 10) = 1.374; p = 0.2682] e no contralateral à lesão 

[F (1, 10) = 10.11; p = 0,0098] (Figura 25 A e B). 

Figura 25. Análise da expressão do receptor opioide tipo MOR na substância cinzenta 
periaqueductal por Western Blotting. 

 

 

 

A e B- Análise da expressão proteica de MOR por Western blotting na PAG no hemisfério 
experimental (A) e contralateral (B) 49 dias após a indução do modelo. (AP:  - 7,5 mm) 
(n=5/grupo). 

6.13. Análise de densidade óptica do Receptor Opioide do tipo MOR no Tálamo 

6.13.1.  Ensaio de Western Blotting para MOR 



 63 

Identifica-se um aumento na expressão proteica de MOR no tálamo no grupo 6-

OHDA + EX  em relação ao grupo 6-OHDA + SED em ambos os hemisférios (Figura 26A) 

Quando quantificamos estas imagens, observamos que este aumento foi de 66% (p 

<0,0001) no hemisfério experimental e de 31% (p < 0,01) no contralateral (Figura 26B) 

Este aumentado de MOR no grupo 6-OHDA + EX foi promovido pelo exercício físico e 

pela injeção da neurotoxina no hemisfério ipsilateral [F (1, 10) = 24.22; p = 0.0006] e 

contralateral a lesão [F (1, 10) = 18.11; p = 0.0017]. Além disso, não foi visto 

imunoreatividade para MOR na região do córtex cingulado anterior e também para os 

outros dois receptores DOR e KOR nas áreas do ACC, PAG e Tálamo. 

 

Figura 26 Análise da expressão do receptor opioide tipo MOR no tálamo por Western 
Blotting. 

 

 

 

A e B- Análise da expressão proteica de MOR por Western blotting no Tálamo no hemisfério 
ipsilateral (A) e contralateral (B) 49 dias após a indução do modelo. * p <0,05; ** p <0,01, ***p < 
0,001, **** p < 0,0001 (AP:  - 4 mm) (n=5/grupo). 
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6.14. O papel do antagonista do receptor CB1 na antinocicepção induzida pelo exercício 

Para comprovar o papel desempenhado pelo receptor canabinoide tipo 1 na 

melhora dos sintomas dolorosos promovidos pelo exercício físico, injetamos o AM251 

intratecal, um antagonista do receptor CB1, e observamos que o grupo 6-OHDA + EX 

mostrou uma diminuição no limiar mecânico. Foi observada diferença na pata traseira 

experimental 15 minutos após a injeção em comparação com a medida inicial (-18%, p 

<0,01) e com a medida no dia 28 PO (-15%, p <0,05) [F (9, 20) = 13,80; p <0,0001], 

independentemente das seis sessões de exercício em esteira (Figura 27A). Vale ressaltar 

que não foi observada diferença estatística na pata traseira de controle após a injeção do 

antagonista [F (9, 20) = 10,86; p <0,0001] (Figura 27B). 

 

Figura 27.  Análise do efeito do antagonista CB1 (AM251) no limiar nociceptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI: Medida Inicial; 6-OHDA + EX - animais exercitados que receberam a injeção de 6-OHDA. 

* p <0,05 comparação entre medida inicial e outras medidas, #p <0,05 comparação entre o limiar 
nociceptivo no dia 28 PO antes e após a injeção do antagonista (n=3/grupo). 

 

A B 
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6.15. O papel do antagonista do receptor CB2 na antinocicepção induzida pelo exercício 

A fim de comprovar o papel desempenhado pelo receptor canabinoide tipo 2 no 

aumento do limiar nociceptivo promovido pelo exercício físico, injetamos o AM630 

intratecal, um antagonista do receptor CB2, e observamos que o grupo 6-OHDA + EX 

mostrou uma diminuição na hiperalgesia mecânica. Diferenças foram observadas na pata 

traseira experimental (Figura 28A) [F (9,20) = 10,03; p <0,0001] e controle (Figura 28B) 

[F (9, 20) = 9.597; p <0,0001] 15 minutos após a injeção do antagonista em comparação 

com a medida inicial (Experimental: -25%, p <0,01; Controle: -20%, p <0,01) e também 

uma diminuição em relação à medição no dia 28 PO (Experimental: -20%, p <0,05; 

Controle: -22%, p <0,01). Além disso, após 30 minutos de injeção do antagonista CB2, 

observamos uma diminuição do limiar nociceptivo na pata traseira controle em 

comparação com o dia 28 PO (-15%, p <0,05),mesmo após as seis sessões de exercício 

em esteira. 

Figura 28. Análise do efeito do antagonista CB2 (AM630) no limiar nociceptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI: Medida Inicial; 6-OHDA + EX - animais exercitados que receberam a injeção de 6-OHDA. 

* p <0,05 comparação entre medida inicial e outras medidas, #p <0,05 comparação entre o limiar 
nociceptivo no dia 28 PO antes e após a injeção do antagonista (n=3/grupo). 

A B 
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6.16. O papel do antagonista do receptor MOR na antinocicepção induzida pelo 

exercício 

A fim de confirmar o papel central dos receptores opioides no aumento do limiar 

de dor promovido pelo exercício físico, injetamos naloxona intratecal, um antagonista dos 

receptores opioides, e observamos que o grupo 6-OHDA + EX mostrou uma diminuição 

na hiperalgesia mecânica. Foi observada uma diminuição na pata traseira experimental 

(Figura 29A) [F (9, 20) = 15,19; p <0,0001] 15 minutos após a injeção do antagonista em 

comparação com a medida inicial (Experimental: -22%, p <0,001) e com o dia 28  PO 

(Experimental: -20%, p <0,001) e após 30min na pata traseira experimental e controle 

(Figura 29B) [F (9, 20) = 10,00; p <0,0001] em comparação com a medida inicial 

(Experimental: 22%, p <0,001; Controle: 20%, p <0,05) e com o dia 28 PO (Experimental: 

20%, p <0,001; Controle: 23%, p <0,01), independentemente das seis sessões de 

exercício em esteira. 

Figura 29. Análise do efeito do antagonista receptor opioide (Naloxona) no limiar 
nociceptivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI: Medida Inicial; 6-OHDA + EX - animais exercitados que receberam  a injeção de 6-OHDA. 

* p <0,05 comparação entre medida inicial e outras medidas, #p <0,05 comparação entre o limiar 
nociceptivo no dia 28 PO antes e após a injeção do antagonista (n=3/grupo). 

A B 
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6.17. Análise da marcação do receptor D2/D3 no estriado – [3H]Raclopride  

Para confirmar a indução do modelo por 6-OHDA no grupo de animais utilizado 

para os experimentos de autorradiografia, realizamos a autorradiografia [3H]Raclopride 

dos receptores D2 de dopamina (Figura 30A). Houve um aumento de 20% na razão de 

ligação entre ipsilateral e contralateral nos ratos sedentários injetados com 6-OHDA em 

comparação aos ratos sedentários injetados com solução salina (p <0,01). O mesmo foi 

encontrado nos animais que realizaram exercício com um aumento de 18% na proporção 

de ligação entre ipsilateral e contralateral em 6-OHDA versus ratos injetados com solução 

salina (p <0,05), indicando que o modelo de DP estava bem estabelecido (Figura 30 B) 

[F (1, 16) = 0.3552; p=0.5595]. 

 

Figura 30 Análise da ligação de [3H] Raclopride no estriado 

 

Autorradiografia ilustrativa da distribuição da marcação de [3H]Raclopride no estriado (A). A 

quantificação da ligação de [3H]Raclopride no estriado apresentou-se como a razão da ligação 

específica ipsilateral / contralateral (B). * p <0,05, ** p <0,01 (AP:  + 0,5 mm) (n=5/grupo). 
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6.18. Análise da marcação de neuroinflamação (Microglia ativada) – [3H]PK11195 

Realizamos a autorradiografia utilizando o marcador [3H]PK11195 para microglia 

ativada, conhecida por ser regulada positivamente em modelos de lesões em animais 

com DP. Observamos um aumento significativo na razão da ligação estriatal ipsilateral e 

contralateral em ratos sedentários com 6-OHDA em comparação com os controles 

salinos sedentários (25%, p <0,01) (Figura 31 A e B). O aumento de 20% na ativação 

microglial induzida por 6-OHDA foi revertido pelo protocolo de exercícios (p <0,05).  

Figura 31. Análise da ligação de [3H]PK11195 no estriado 

 

 

Autorradiografia ilustrativa da distribuição da ligação de [3H]PK11195 no estriado (A). A 
quantificação da ligação de [3H]PK11195 no estriado apresentou-se como a razão da ligação 
específica ipsilateral / contralateral (B). SAL + SED - animais sedentários que receberam injeção 
de solução salina. SAL + EX - animais exercitados que receberam injeção de solução salina; 6-
OHDA + SED - animais sedentários que receberam a injeção de 6-OHDA; 6-OHDA + EX - animais 
exercitados que receberam  a injeção de 6-OHDA. * p <0,05, ** p <0,01 (AP:  + 0,5 
mm)(n=5/grupo). 
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6.19. Análise da marcação do receptor opioide MOR no tálamo – [3H]DAMGO 

Nossos dados revelaram uma redução significativa da ligação de [3H]DAMGO no 

hemisfério experimental (20%, p <0,01) e contralateral (13%, p <0,05) no tálamo (Figura 

32 A e B)  em resposta à lesão de 6-OHDA em ratos sedentários. Em ratos lesionados 

que foram expostos a um protocolo regular de exercícios em esteira, a ligação 

permaneceu em valores não lesionados no hemisfério ipsilateral (13%, p <0,5) e 

contralateral (12%, p <0,5). Tálamo ipsilateral [F (1, 16) = 2.419; p=0.1394] e contralateral 

[F (1, 16) = 1.78; p=0.2009].  

Figura 32. Análise da ligação de [3H]DAMGO no tálamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorradiografia ilustrativa da distribuição da ligação de [3H] DAMGO no tálamo (A). Quantificação 
da ligação específica de [3H] DAMGO no tálamo no hemisfério ipsilateral (B) e contralateral (C). 
** p <0,01, ** p <0,01. Observe que a quantificação não é apresentada como uma razão 
ipsilateral/contralateral devido a um claro efeito bilateral do exercício observado nos dados brutos 
(AP:  - 4 mm) (n=5/grupo). 
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6.20. Análise da marcação da SV2A no estriado e substância negra – [3H]UCB-J  

Nossos dados revelaram uma redução significativa da marcação de [3H] UCB-J na 

razão de ligação ipsilateral e contralateral no estriado (20%, p <0,0001) (Figura 33 A e C) 

e substância negra (13%, p <0,05) (Figura 33 B e D) em resposta à lesão de 6-OHDA em 

ratos sedentários. Em ratos lesionados que foram expostos a um protocolo regular de 

exercícios em esteira, a ligação permaneceu em valores semelhantes aos animais não 

lesionados. Estriado [F (3, 30) = 5.335; p=0.0046] e Substância negra [F (3, 32) = 5.013; 

p=0.0058]. 

Figura 33 Análise da ligação de [3H]UCB-J no estriado e na substância negra. 

 

Autorradiografia ilustrativa da distribuição da ligação de [3H] UCB-J no estriado (A) e na 
substância negra (B). A quantificação da ligação [3H] UCB-J se apresentou como a razão da 
ligação específica ipsilateral / contralateral no estriado (C) e na substância negra (D). * p <0,05, 
** p <0,01, **** p <0,0001 (CPu: AP:  + 0,5 mm; SNc: AP:  - 6,5 mm). SV2A: Glicoproteína 2A da 
vesícula sináptica (n=5/grupo). 
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6.21. Análise da marcação da SV2A no tálamo e hipocampo – [3H]UCB-J  

Em animais sedentários, a 6-OHDA reduziu significativamente a ligação de [3H] 

UCB-J no hipocampo no hemisfério ipsilateral 13% (p <0,01) (Figura 34 A, B, C), mas 

não teve efeito no tálamo (Figura 34 A, D, E). Os animais lesionados que realizaram o 

protocolo de exercício em esteira aumentaram a ligação de [3H] UCB-J bilateralmente no 

hipocampo e no tálamo (hipocampo ipsilateral 22% (p <0,0001), hipocampo contralateral 

em 13% (p <0,0001), tálamo ipsilateral 22% ( p <0,001) e tálamo contralateral 24% (p 

<0,0001)). Não foram observadas alterações na ligação tanto no hipocampo e quanto no 

tálamo [3H] UCB-J nos ratos exercitados injetados com solução salina. Hipocampo 

ipsilateral  [F (1, 16) = 43.17; p<0.0001]  e contralateral [F (1, 16) = 12.01; p=0.0032], 

tálamo ipsilateral [F (1, 16) = 33.58; p<0.0001] e contralateral [F (1, 16) = 24.28; 

p=0.0002]. 
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Figura 34 Análise da ligação de [3H]UCB-J no tálamo e no hipocampo. 

 

Autorradiografia ilustrativa da distribuição da ligação de [3H] UCB-J no hipocampo e no tálamo 
(A). Quantificação da ligação específica de [3H] UCB-J no hipocampo ipsilateral (B) e contralateral 
(C) e no tálamo ipsilateral (D) e contralateral (E). ** p <0,01, *** p <0,001, **** p <0,0001. Observe 
que a quantificação não é apresentada como uma razão ipsilateral para contralateral devido a um 
claro efeito bilateral do exercício observado nos dados brutos (AP:  - 4 mm) (n=5/grupo). 
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7. DISCUSSÃO 

 

Nossos dados revelaram melhora do quadro álgico promovido pelo exercício físico 

no modelo unilateral da doença de Parkinson. Com base nesses resultados, podemos 

sugerir, que os receptores canabinoide tipo 1 e 2, o receptor opioide tipo MOR e a 

glicoproteína 2A da vesícula sináptica estejam envolvidos na modulação da resposta 

hiperalgésica. Tendo em vista que houve um aumento na expressão destes receptores e 

modulação da proteína de vesícula sináptica em regiões associadas com o 

processamento da dor, conforme será discutido a seguir.  Além disso, a administração 

intratecal de antagonistas dos receptores de canabinoides e opioides bloqueou os efeitos 

benéficos promovidos pelo exercício em esteira no limiar nociceptivo.   

Na DP a dor acomete cerca de 70 a 80% dos pacientes e é bastante negligenciada 

na prática clínica (BREFEL-COURBON et al., 2013). Portanto, o estudo de intervenções 

não farmacológicas que contribuam para a diminuição do uso excessivo de 

medicamentos e a melhora da dor são de extrema importância, por exemplo o exercício 

físico. Como já é visto na literatura, o exercício físico promove a melhora da dor em 

pacientes com DP (ALLEN et al., 2015; REUTER et al., 2011) e também em modelos 

animais de dor neuropática (SUMIZONO et al., 2018). Todavia, os mecanismos 

moleculares e celulares pelos quais ele atua ainda não são bem descritos e menos ainda 

se conhece quando o foco deste efeito é na DP.  

Baseado neste contexto, um dos nossos objetivos foi preencher esta lacuna na 

literatura acerca da hiperalgesia no modelo de DP e entender melhor a ação do exercício 

na modulação do sistema endocanabinoide, opioide e da plasticidade sináptica. Para 

tanto optamos pelo modelo unilateral de DP com injeção de 6-OHDA, sendo o modelo 

mais comumente usada para degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância 

negra, capaz de mimetizar o quadro nos pacientes (BLUM et al., 2001; DEUMENS et al., 

2002). Então, constatamos que o modelo unilateral de DP foi induzido com sucesso por 

meio da análise da densidade óptica para TH, o teste do cilindro, autorradiografia com 

[3H]Raclopride, para verificar a expressão de D2 / 3 no estriado (MANN et al., 2018; 

YODER et al., 2008) e neuroinflamação [3H]PK11195. 
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Verificamos que ambos os grupos sedentários e exercitados (6-OHDA + SED e 6-

OHDA + EX) injetados com 6-OHDA apresentaram neurodegeneração na SNc e 

uma consequente diminuição da marcação da enzima tirosina hidroxilase no estriado, 

isto foi observado tanto na técnica de imunoistoquímica quanto na 

de Western Blotting. Além disso, na autorradiografia um aumento da expressão de D2/3 

no estriado também foi verificado nos ratos 6-OHDA sedentários e nos ratos 6-OHDA que 

foram submetidos à corrida em esteira. O que sugere uma resposta compensatória em 

decorrência da perda neuronal e também a ausência da modulação destes receptores 

pelo exercício em esteira. Corroborando, assim, estudos com cérebros post-mortem os 

quais indicam aumentos modestos, porém significativos, na ligação dos receptores D1 e 

D2 no putâmen dos pacientes com DP (SEEMAN; NIZNIK, 1990). 

É válido destacar que mesmo nos animais exercitados injetados com 6-OHDA foi 

observada uma significativa redução dos neurônios dopaminérgicos na SNc e um 

aumento da ligação de [3H]Raclopride no estriado, pois o exercício físico foi iniciado 

apenas após 15 dias da indução do modelo. O inicio tardio do exercício foi realizado visto 

que o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito desta intervenção não farmacológica no 

limiar nociceptivo por outros mecanismos que não a neuroproteção (CHENG et al., 2018), 

por exemplo, por meio dos receptores canabinoides, opioides e plasticidade sináptica, 

assim eliminamos uma possível ação protetora do sistema dopaminérgico como 

mecanismo pelo qual o limiar álgico foi melhorado.  

A DP é acompanhada de ativação microglial na substância negra, estriado e córtex 

frontal (MARINOVA-MUTAFCHIEVA et al., 2009; MCGEER et al., 1988; VENNETI et al., 

2006). A microglia ativada aumenta a expressão da proteína translocadora de 18kDA 

(TSPO) que pode ser avaliada usando o [11C]PK11195 PET. Anteriormente, imagens PET 

[11C]PBR28 e imunomarcação para Iba-1 mostraram que o modelo da DP promove a 

ativação microglial, por outro lado o exercício diminui a resposta neuroinflamatória (REAL 

et al., 2019). Esses dados são consistentes com nossos dados atuais, mostrando 

aumento de [3H]PK11195 no estriado em resposta a 6-OHDA, o que confirma a indução 

do modelo, e reversão dessa neuroinflamação após a corrida em esteira, o que já era o 

esperado, visto que já é bem descrito que o exercício reduz neuroinflamação na doença 

de Parkinson (REAL et al., 2019; TUON et al., 2015). O mecanismo desse efeito protetor 



 75 

não é claro, mas pode estar associado à liberação de fatores neurotróficos que podem 

ter propriedades anti-inflamatórias (COTMAN; BERCHTOLD, 2002; DA SILVA et al., 

2016; DI BENEDETTO et al., 2017; REAL et al., 2013) que contribuem para menor 

ativação microglial.  

Ainda, identificamos diminuição do uso da pata contralateral à lesão na parede do 

cilindro 7 dias após a cirurgia, logo este comportamento é mais um parâmetro que nos 

permite confirmar a indução do modelo. A ausência de assimetria no uso do membro 

anterior, em animais dos grupos 6-OHDA + SED no dia 49, pode ser um mecanismo 

compensatório pelo hemisfério motor contralateral, já que a lesão do nosso modelo é 

unilateral (SEEGER-ARMBRUSTER; VON AMELN-MAYERHOFER, 2013). Além disso, 

resultados anteriores do nosso grupo também revelaram assimetria no modelo de DP 

(REAL et al., 2019) e no modelo de acidente vascular cerebral (KURTYS et al., 2019) nos 

dias 30 e 20, respectivamente.  

Nos modelos de acidente vascular cerebral, são comuns mecanismos 

compensatórios, responsáveis pela recuperação motora com um processo dinâmico de 

reparo e remodelagem dos circuitos neurais remanescentes, e esse processo é moldado 

por experiências comportamentais (JONES, 2017) que não são bem compreendidas nos 

modelos de DP. A neuroplasticidade foi observada nos modelos de DP, como revisado 

por Deumens (DEUMENS et al., 2002), com respostas compensatórias pelos neurônios 

dopaminérgicos na substância negra que se projetam para o estriado (ANGLADE et al., 

1995) e aumento da renovação metabólica e, consequentemente, maior atividade das 

células dopaminérgicas restantes. Assim, é realmente comum e necessária uma 

compensação para adaptar o movimento prejudicado (JONES, 2017). Portanto, as 

evidências descritas acima podem explicar por que, no dia 49, em nosso modelo animal 

unilateral da DP não há mais assimetria no uso de membros anteriores.  

Ademais, mensuramos o peso corporal dos animais durante todo o período do 

protocolo para verificar se o modelo de DP é capaz de causar alterações no ganho de 

massa destes roedores. Assim, observamos que este permaneceu semelhante entre os 

quatro grupos, podemos, portanto, sugerir que a indução do modelo de DP utilizado em 

nosso estudo é um modelo menos agressivo, sem nenhum tipo de efeito no peso corporal 

dos ratos, como pode ocorrer em outros modelos mais agressivos (FERRO et al., 2005). 
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Uma vez confirmado o modelo experimental, o próximo passo foi verificar o quadro 

álgico no modelo de DP e é interessante notar que nossos resultados corroboram estudos 

recentes (DOMENICI et al., 2019), visto que também observamos hiperalgesia mecânica 

bilateral nos animais injetados com 6-OHDA, mesmo a lesão sendo unilateral. Estes 

dados reforçam a ideia de que há cruzamento das vias nociceptivas, tendo em vista que 

os dois hemisférios cerebrais se conectam por meio do corpo caloso. Assim, devido a um 

lado do corpo estar com alto comprometimento sensitivo isto pode, consequentemente, 

sensibilizar o lado oposto (OFOGHI et al., 2019; SPOCTER et al., 2018).  

Em seguida, avaliamos se o exercício físico foi capaz de interferir nesta resposta 

nociceptiva. Assim, verificamos que o efeito foi benéfico no grupo exercitado injetado com 

a neurotoxina logo após apenas 3 sessões de corrida, tanto na 

pata ipsilateral quanto na contralateral à lesão. Esta melhora se manteve ao longo de 

todo o tempo de execução do protocolo e demonstra, assim, a atividade física tem um 

efeito positivo na alteração do limiar nociceptivo após a indução do modelo da DP.   

É importante destacar que, diferentemente do quadro motor, não parece haver 

mecanismo compensatório na hiperalgesia mecânica, pois a resposta sensorial segue 

alterada bilateralmente ao longo de todo o protocolo experimental, posto que os sintomas 

dolorosos são importantes para a sobrevivência. Logo, é razoável pensar que uma 

compensação na dor pode ser prejudicial, como podemos ver nesta revisão, mostrando 

que indivíduos sem sensibilidade à dor têm maior risco de desenvolver problemas, o que 

acaba diminuindo a taxa de sobrevivência (MIFSUD et al., 2019).  

Então, a partir deste efeito positivo do exercício observado, os possíveis 

mecanismos moleculares que estão envolvidos nesta resposta foram avaliados, sendo 

eles: o sistema canabinoide, opioide e densidade sináptica. No que se refere a expressão 

de receptores CB1 na PAG, observamos resultados muito interessantes com a técnica 

de Western Blotting. Vimos que houve um aumento na expressão deste receptor no 

hemisfério ipsilateral e contralateral do grupo exercitado injetado com a neurotoxina (6-

OHDA + EX) em relação ao grupo sedentário injetado com a droga (6-OHDA + SED). 

Soma-se a isto o fato de que já foi claramente demonstrado que os receptores CB1 estão 

envolvidos na modulação dos sinais de dor por meio da inibição da liberação de 

neurotransmissores como o ácido γ-aminobutírico (GABA), glutamato, DA, noradrenalina 



 77 

e acetilcolina (GRECO et al., 2014). Este efeito parece ocorrer devido a sua localização 

pré-sináptica que possibilita a inibição da liberação destes neurotransmissores por 

impedir a entrada de cálcio e permitir a saída de potássio, logo a informação de dor é 

impedida de seguir propagada (AMERI, 1999; DI MARZO et al., 1998; LUTZ, 2002). 

Para confirmar o envolvimento do receptor CB1 na resposta nociceptiva após o 

exercício físico, foi utilizado o antagonista do receptor CB1. Para tanto, administramos o 

AM251 e os resultados mostram que esse receptor pode estar envolvido na 

antinocicepção promovida pelo exercício em esteira, uma vez que sua administração 

reverteu o efeito do exercício. Desta forma, os dados apresentados aqui podem sugerir, 

que o CB1 na PAG pode ser o responsável pela melhora do sintoma doloroso em ambos 

os membros posteriores do grupo exercitado, visto que o significativo aumento do CB1 

pode ter efeito inibitório nas células gabaérgicas na PAG, que são responsáveis por inibi-

la. Assim, esta área passa a estar ativada e isto possibilita que ela exerça o seu efeito 

inibitório descendente na dor a nível medular (SAMINENI et al., 2017). 

Vale destacar que estudos com ratos saudáveis vão de encontro com esses 

dados, pois mostram que o exercício em esteira também é capaz de aumentar os níveis 

de CB1 na PAG, promover antinocicepção, além de que o uso do antagonista reverteu 

estes efeitos (GALDINO et al., 2014).  Ainda, trabalhos em ratos com dor neuropática 

central após lesão medular corroboram a ideia de que um menor nível de CB1 na PAG 

pode estar relacionado com um quadro álgico, como foi visto nos animais com 

hiperalgesia mecânica (6-OHDA + SED) em nossos resultados (KNERLICH-

LUKOSCHUS et al., 2011). 

Por outro lado, quando analisamos o possível envolvimento do CB1 no ACC 

não observamos alteração em ambos os lados do hemisfério cerebral, tanto nos ensaios 

de imunoistoquímica como de Western Blotting, como foi descrito por um trabalho em 

ratos com dor neuropática central após lesão medular onde viram diminuição de CB1 

nesta região (KNERLICH-LUKOSCHUS et al., 2011). Com relação ao tálamo, não se 

observou expressão de CB1 nem na imunoistoquímica nem no Western Blotting. Artigos 

citam que a expressão de CB1 no tálamo é realmente muito baixa em alguns núcleos 

específicos, sendo que nos dois núcleos bastante relacionados com a dor (VPL e VPN) 
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nem sequer são citados. Logo, entende-se que sua detecção é quase 

imperceptível  (MOLDRICH; WENGER, 2000; TSOU et al., 1998). 

Na DP já é bem descrita a neuroinflamação (DE VIRGILIO et al., 2016) que ocorre 

concomitantemente ao processo neurodegenerativo e um alvo de destaque, para 

supressão da inflamação e efeito analgésico, que vem ganhando importância são os 

receptores CB2. Estes já se mostraram efetivos no tratamento de modelos animais de 

dor neuropática (ANAND et al., 2009) de dor inflamatória e de câncer ósseo (LOZANO-

ONDOUA et al., 2010; ROMERO-SANDOVAL et al., 2008; YAO et al., 2008).   

No que tange os mecanismos pelo qual o CB2 contribui para redução da 

neuroinflamação e analgesia no SNC estão relacionados com sua ação na micróglia. O 

CB2  promove nestas células diminuição da liberação de citocinas pró-inflamatórias 

(BELTRAMO, 2009) o que têm um  papel significativo na manutenção da dor crônica 

(HULSEBOSCH, 2012; SUN et al., 2012). Soma-se a isto o aumento da expressão de 

CB2, observado tanto nos ensaios de imunoistoquímica quanto no ensaio 

de Western Blotting, no ACC no grupo exercitado modelo de DP (6-OHDA + 

EX) comparado com o grupo sedentário (6-OHDA + SED). Dessa forma, o representativo 

aumento de CB2 nesta área contribui para uma diminuição de um ambiente pró-

inflamatório e isto sugere um importante papel do mesmo nas respostas afetivo-

motivacional da dor e no desenvolvimento da dor central (BARTHAS et al., 2015). 

De maneira semelhante verificamos na PAG, pela técnica de Western Blotting, e 

mais especificamente no seu núcleo dorso-medial, pela técnica de imunoistoquímica, um 

expressivo aumento de CB2 do hemisfério ipsilateral no grupo 6-OHDA + EX comparado 

com 6-OHDA + SED. Então, isto evidencia e corrobora os dados do ACC já apresentados, 

uma vez que essa região possui projeções diretas para a PAG (GEE et al., 2016). Logo 

o ACC pode estar modulando a PAG, por meio da expressão deste importante receptor, 

o CB2. Dessa forma, a PAG consegue atuar efetivamente na inibição da informação 

dolorosa a nível medular (LINNMAN et al., 2012). 

Da mesma maneira, como observado em experimentos com receptores 

antagonistas de CB1, nossos resultados também mostraram que o receptor antagonista 

de CB2 reverteu a antinocicepção promovida pelo exercício em esteira. Assim, 

reforçando o papel do sistema canabinoide nos mecanismos envolvidos na dor, na DP e 



 79 

nos efeitos benéficos do exercício. Já quando avaliamos o tálamo, região por onde 

ascendem a maioria das vias de dor, e também os outros núcleos da PAG, como núcleo 

ventro-lateral, dorso-lateral e lateral, não foi possível observar nenhuma alteração na 

expressão dos receptores CB2.  

Em relação ao MOR, os animais 6-OHDA+SED apresentaram uma diminuição do 

receptor no tálamo, tanto pela técnica de Western Blotting quanto pela análise por 

autorradiografia. Por outro lado, após o exercício físico (6-OHDA + EX) houve um 

aumento na expressão deste receptor em ambos os hemisférios. Além disso, estudos de 

imagem mostraram que a disponibilidade reduzida de MOR nas regiões antinociceptivas 

causa desregulação do opioide endógeno, resultando em hiperalgesia e alodinia em 

pacientes com fibromialgia (SCHREPF et al., 2016).  

Ademais, um distúrbio no sistema opioidérgico é sugerido em pacientes com DP 

(SGROI; TONINI, 2018; STEFANO et al., 2012; THOBOIS et al., 2018) corroborando os 

resultados do presente estudo. Nossos dados confirmam o envolvimento do receptor 

opioide uma vez que a naloxona, um antagonista destes receptores, foi capaz de inibir o 

efeito anti-hiperalgésico do exercício físico. De maneira semelhante estudos que 

abordam a dor trigeminal mostraram que ao injetar antagonista do receptor MOR 

diretamente no tálamo isto também promove um aumento na gravidade da dor na córnea 

(TAMADDONFARD; ERFANPARAST, 2017). Estes dados sugerem, então, que o 

receptor opioide na área do tálamo desempenha um papel importante na modulação da 

sensibilidade na DP. 

Após os estudos com os receptores canabinoide e opioides, optamos também por 

analisar como se encontra a plasticidade no modelo 6-OHDA e se o exercício em esteira 

seria capaz de modulá-la. A densidade sináptica reduzida em 20% no estriado ipsilateral 

de animais injetados com 6-OHDA em comparação com animais injetados com solução 

salina não é surpreendente, uma vez que os terminais dopaminérgicos são eliminados.  

As conexões 'retrógradas' do estriado à substância negra foram reduzidas devido à perda 

de neurônios dopaminérgicos induzida pela neurotoxina, e isso foi observado como uma 

redução de 13% na densidade sináptica na SNc ipsilateral em animais injetados com 6-

OHDA em comparação com animais salinas injetados. Vale lembrar que este 

radiotraçador é expresso em todas as sinapses e que na substância negra há também 
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neurônios gabaérgicos (LEE et al., 2011). Logo, isto justifica que nesta área haja uma 

porcentagem menor (13%) de perda de densidade sinapse quando comparado com a 

diminuição de 60% dos níveis de tirosina-hidroxilase, visto que esta é expressa 

especificamente em neurônios dopaminérgicos. 

Esses achados também estão alinhados com o aumento da ligação do 

[3H]Raclopride no estriado ipsilateral e a baixa expressão da tirosina-hidroxilase e 

assimetria no teste do cilindro observado em nossos trabalhos anteriores com o mesmo 

modelo (BINDA et al., 2019) (REAL et al., 2019). O exercício físico manteve o nível de 

expressão de [3H]UCB-J no estriado e na substância negra semelhante ao controle , 

apesar da injeção de 6-OHDA. Isso sugere que o exercício em esteira pode promover 

mecanismos compensatórios associados à restauração da integridade sináptica na DP, 

o que pode ser um dos mecanismos que explica a eficácia do exercício em pacientes 

com DP, e não apenas os sistemas de modulação de receptores descritos acima. 

Detectamos uma redução da expressão de [3H]UCB-J, sugerindo diminuição da 

densidade sináptica no hipocampo ipsilateral dos ratos sedentários injetados com 6-

OHDA, porém, houve uma reversão dessa baixa expressão de [3H]UCB-J em ratos 

exercitados injetados com 6-OHDA a níveis mais altos do que em animais injetados com 

solução salina. Curiosamente, uma maior ligação de [3H]UCB-J em resposta ao exercício 

foi observada bilateralmente no hipocampo. De fato, foi relatado que o exercício promove 

a plasticidade sináptica no hipocampo ipsilateral e contralateral e restaura o desempenho 

da memória espacial em ratos isquêmicos cerebrais transitórios (SHIH et al., 2013). Em 

relação à ligação [3H]UCB-J no tálamo, também observamos aumentos bilaterais na 

densidade sináptica no grupo exercido com 6-OHDA acima dos níveis no grupo 

sedentário não lesionado.  

Nossos achados sugerem que o aumento da ligação sináptica no tálamo e no 

hipocampo, promovido pelo exercício em esteira nos animais 6-OHDA, pode estar 

associado a um mecanismo compensatório, a fim de reverter a disfunção nas redes que 

envolvem essas áreas devido à deficiência de DA. Além disso, o aumento da densidade 

sináptica no tálamo promovido pelo exercício pode estar correlacionado ao significativo 

aumento dos receptores opiodes observado nesta área e consequentemente com a 

melhora da dor. Visto que  o exercício físico é um estímulo fisiológico capaz de promover 
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potenciação a longo prazo (RADAHMADI et al., 2016) e com isso melhorar a sensibilidade 

celular aos neurotransmissores, em grande parte pelo aumento de espinhos dendríticos 

e modulação de proteínas sinápticas que por sua vez podem aumentar o número de 

receptores (LOPRINZI et al., 2019) .  

Esta intervenção também pode agir de maneira a diminuir a neuroinflamação 

hipocampal (REAL et al., 2019), contribuindo para a prevenção dos efeitos deletérios da 

6-OHDA no desenvolvimento de dor crônica (FASICK et al., 2015; VASIC; SCHMIDT, 

2017). É válido lembrar que a  neuroinflamação hipocampal está diretamente relacionada 

com uma maior propensão ao desenvolvimento de dor crônica, por exemplo enxaqueca 

(CHONG et al., 2017). Visto que esta é uma área bastante envolvida no processamento 

da dor, atenção e ansiedade relacionadas à dor e resposta ao estresse (LIU et al., 2018). 

Então, interessantemente, a supressão da ativação microglial (REAL et al., 2019) somado 

ao aumento de densidade sináptica nesta área pode estar contribuindo na melhora da 

modulação da informação dolorosa nos animais de DP submetidos ao protocolo de 

exercício em esteira.  

Assim, considerando todos os resultados apresentados neste estudo, pode-se 

demonstrar que o exercício físico é capaz de melhorar os sintomas dolorosos 

possivelmente por meio da modulação dos receptores canabinoide e opioide, e da 

plasticidade sináptica. Não podemos esquecer que esta intervenção não-farmacológica 

também pode atuar por meio de outros mecanismos, tais como redução de citocinas pró-

inflamatórias  (WU et al., 2011) e  aumento das anti-inflamatórias (CADET et al., 2003), 

diminuição de danos oxidativos (RADAK et al., 2008) e da proliferação astroglial (DUTRA 

et al., 2012), angiogênese (AL-JARRAH et al., 2010) melhora das funções mitocondriais 

(LAU et al., 2011), neurogênese no CPu (TAJIRI et al., 2010) e na SNc (STEINER et al., 

2006) e alterações em proteínas sinápticas e estruturais envolvidas na plasticidade 

(DUTRA et al., 2012; GARCIA et al., 2012; REAL et al., 2013).  

Assim, este trabalho descreve evidências de que a modulação dos receptores 

canabinoides e opioides e densidade sináptica podem ser uma possível via terapêutica 

para o tratamento da dor na DP. Os novos conhecimentos aqui descritos são relevantes 

para o estabelecimento de protocolos de exercício em esteira, que possam contribuir em 

estudos translacionais com paciente com DP. 
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Apesar das contribuições deste estudo na área da dor associada à doença de 

Parkinson, este trabalho apresenta limitações. É importante notar que não observamos 

efeitos do exercício no grupo de animais exercitados injetados com salina nos fatores 

avaliados, podendo ser devido ao protocolo de exercício utilizado (leve a moderada 

intensidade e apenas 3x/semana), assim como já foi descrito pelo nosso grupo (REAL et 

al., 2017), ou de outros grupos (TUON et al., 2012). Estudos que notaram efeito em 

animais saudáveis utilizaram protocolos mais intensos (AGUIAR et al., 2016; GALDINO 

et al., 2014). Vale ressaltar que o pequeno número de animais (n = 5) em cada um dos 4 

grupos também pode ter sido um fator limitante, não se sabe se um grupo maior e um 

protocolo de exercício mais intenso pode ter resultado em um efeito do exercício em ratos 

injetados com solução salina. 

 

8. CONCLUSÃO  

 

A análise dos dados do nosso estudo, podemos concluir que o exercício em esteira 

de intensidade leve/moderada é capaz de diminuir a sensibilidade dolorosa nos animais 

submetidos ao modelo unilateral de doença de Parkinson por 6-OHDA. Além disso, 

podemos sugerir o envolvimento do sistema canabinoide e opioide na modulação da 

resposta hiperalgésica, pois o protocolo de exercício promoveu modulação dos 

receptores CB1, CB2 e MOR em áreas do sistema nervoso envolvidas com a modulação 

da dor. Houve aumento nos níveis do CB1 na PAG, da expressão do CB2 no ACC e na 

PAG, assim como um significativo aumento do receptor opioide tipo MOR no tálamo. 

Além disso, o bloqueio dos receptores CB1, CB2 e opioides com antagonistas promoveu 

reversão dos efeitos benéficos do exercício em esteira no limiar nociceptivo. A densidade 

sináptica também parece estar envolvida nos efeitos benéficos promovidos pelo exercício 

no modelo da DP, visto que houve uma melhora na expressão da glicoproteína 2A da 

vesícula sináptica no estriado, substância negra, tálamo e hipocampo.  
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