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RESUMO 
 

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM DISSELENETO DE DIFENILA 

E DO EXERCÍCIO FÍSICO DE NATAÇÃO NA MEMÓRIA DE RATOS 

WISTAR VELHOS 

 

Autor: José Luiz Cechella Júnior 

Orientador: Gilson Rogério Zeni 
 
 

 
O envelhecimento ocorre em todos os níveis celulares do organismo, sendo definido como um processo 

degenerativo, progressivo e irreversível. Uma característica importante do processo de envelhecimento é a perda 

gradual da memória. Dada a escassez de medidas terapêuticas efetivas para o déficit de memória no 

envelhecimento, uma importante tendência de investigação científica é a pesquisa de novos compostos com 

propriedades neuroprotetoras. Um desses compostos é o disseleneto de difenila, (PhSe)2, um composto orgânico 

de selênio que tem demonstrado diversas propriedades farmacológicas. Além disto, estudos comportamentais 

realizados em animais indicam que o exercício físico é benéfico para a memória e o aprendizado. O objetivo 

deste estudo foi avaliar o efeito da associação da suplementação de (PhSe)2(1 ppm  na ração, durante 1 mês) e do 

exercício físico aeróbico de natação (20 minutos por dia, 5 dias por semana, durante 5 semanas, sendo as 4 

últimas, com uma sobrecarga de 3% do peso corporal) nos testes de memória de curta e longa duração, na 

memória espacial e nas proteínas neurotróficas responsáveis pela modulação da memória e da transmissão 

sináptica em ratos Wistar velhos. Os resultados apresentados no primeiro estudo demonstraram que tanto o 

composto (PhSe)2 quanto o exercício de natação e a associação dos dois possuem efeitos em prevenir o declínio 

cognitivo causado pelo envelhecimento e de aumentar os níveis de CREB fosforilado, porém, o grupo exercício 

não melhorou a memória de longa duração, mas foi eficaz em melhorar a memória espacial e aumentar a 

fosforilação de Akt. Fatores envolvidos na neuroproteção, proliferação, diferenciação, sobrevivência celular e 

plasticidade sináptica como mBDNF, PKc, ERK investigados no manuscrito 1 nesta tese, foram aumentados em 

hipocampo de ratos velhos pelo exercício, e pela suplementação com (PhSe)2 mais exercício de natação. A 

suplementação sozinha não aumentou os níveis ERK. A combinação da suplementação com o (PhSe)2 e o 

exercício de natação foi eficaz em reduzir a apoptose hipocampal de ratos velhos, verificado através da análise 

dos níveis de caspase 3 clivada e PARP clivada. Reforçando o efeito anti-apoptótico do (PhSe)2 e do exercício de 

natação, os níveis de Bcl2 e NeuN foram aumentados. Estes resultados demonstram os efeitos benéficos da 

suplementação com (PhSe)2 e exercício de natação sobre modificações ocasionadas pelo envelhecimento. 

 

Palavras – chave: envelhecimento, disseleneto de difenila, memória, exercício físico. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

EFFECTS OF DIPHENYL DISELENIDE SUPPLEMENTED DIET AND 

SWIMMING EXERCISE OF SWIMMING IN THE MEMORY OF AGED  

RATS WISTAR 

 
Author: José Luiz Cechella Júnior 

Advisor: Gilson Rogério Zeni  
 
Aging occurs at all cellular levels of the body, being defined as a degenerative, progressive 
and irreversible process. An important feature of the aging process is the gradual loss of 
memory. Given the scarcity of effective therapeutic measures for memory deficit in aging, an 
important trend of scientific research is the search for new compounds with neuroprotective 
properties. One such compound is diphenyl diselenide, (PhSe)2, an organic compound of 
selenium which has demonstrated various pharmacological properties. In addition, behavioral 
studies in animals indicate that physical exercise is beneficial for memory and learning. The 
objective of this study was to evaluate the effect of the association of the supplementation of 
(PhSe)2 (1 ppm in the ration, during 1 month) and the aerobic physical exercise of swimming 
(20 minutes per day, 5 days per week, during 5 weeks, being The last 4, with an overload of 
3% of body weight) on short and long term memory tests, spatial memory and neurotrophic 
proteins responsible for memory modulation and synaptic transmission in old Wistar rats. The 
results presented in the first study demonstrated that both the compound (PhSe)2 and the 
swimming exercise and the association of the two have effects in preventing the cognitive 
decline caused by aging and increasing the levels of phosphorylated CREB; however, the 
exercise group did not Improved long-term memory, but was effective in improving spatial 
memory and enhancing Akt phosphorylation. Factors involved in neuroprotection, 
proliferation, differentiation, cell survival and synaptic plasticity such as mBDNF, PKc, ERK 
investigated in manuscript 1 in this thesis were increased in hippocampus from old rats by 
exercise, and by supplementation with (PhSe)2 plus swimming exercise. Supplementation 
alone did not increase ERK levels. The combination of (PhSe)2 supplementation and 
swimming exercise was effective in reducing hippocampal apoptosis of old rats, ascertained 
by analyzing the levels of cleaved caspase 3 and cleaved PARP. Reinforcing the anti-
apoptotic effect of (PhSe)2 and swimming exercise, Bcl2 and NeuN levels were increased. 
These results demonstrate the beneficial effects of (PhSe)2 supplementation and swimming 
exercise on modifications caused by aging. 
  

 
Keywords: Aging. diphenyl diselenide, memory, exercise.  
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APRESENTAÇÃO 

 

No item INTRODUÇÃO está descrita uma breve revisão sobre os temas 

abordados nesta tese seguida pelo item OBJETIVOS. 

O desenvolvimento desta tese está apresentado sob a forma de um artigo 

científico e um manuscrito. Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão 

e Referências Bibliográficas encontram-se no próprio artigo. Os artigos estão 

dispostos da mesma forma em que foram publicados ou organizados para a 

submissão. Os itens DISCUSSÃO e CONCLUSÕES encontrados no final 

desta tese apresentam interpretações gerais sobre o manuscrito e resultados 

complementares contidos neste trabalho. O item REFERÊNCIAS refere-se 

somente as citações que aparecem no item INTRODUÇÃO e DISCUSSÃO 

desta tese. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Envelhecimento 

Com o aumento da expectativa de vida da população, o envelhecimento cerebral e a sua 

estreita associação com doenças neurodegenerativas como, por exemplo, as doenças de 

Alzheimer e Parkinson, têm sido alvo de intensas investigações nos últimos anos. A 

expectativa de vida em 1990 alcançava somente 67,7 anos de idade, hoje, em países 

desenvolvidos as pessoas vivem em média até os 77 anos de idade (DRISCOLL et al., 2008). 

O envelhecimento é um processo natural que pode ser acompanhado por uma perda 

progressiva das aptidões funcionais, morfológicas, bioquímicas, assim como modificações 

psicológicas. Diferentes fatores podem influenciar estes processos danosos, contribuindo para 

o surgimento de doenças (TEIXEIRA e GUARIENTO, 2010; ZAMBALDI et al., 2007). 

Assim como o desenvolvimento inicial, o processo de envelhecimento biológico está 

geneticamente programado e é inevitável, já que praticamente todos os sistemas do corpo 

decaem, tornando-se mais acelerados no envelhecimento (CLEMENTE, 2008). Com o avanço 

da idade ocorrem alterações e perdas em funções do organismo ditas normais, como, por 

exemplo: cardiovasculares, imunológicas, endócrinas, pulmonares, renais e neurofisiológicas; 

bem como nos diversos sistemas (ZIV e MELAMED, 2010). No sistema nervoso observa-se a 

diminuição do encéfalo em torno de 20% de seu peso, comparando um indivíduo de 20 anos a 

um idoso de 90 anos (MAZO et al., 2006), diminuição e/ou alteração das sinapses nervosas, 

diminuição das substâncias químicas associadas às atividades neurotransmissoras. 

Diferentemente das alterações normais, as doenças neurodegenerativas são caracterizadas por 

uma progressiva e lenta perda neuronal específica, levando a déficits neurológicos 

substanciais (ZIV e MELAMED, 2010). As perdas neuronais progressivas, no córtex frontal e 

no hipocampo, durante o envelhecimento, têm sido associadas aos prejuízos cognitivos 

(WHITWELL e JACK, 2005). Apesar do progresso científico neste campo, durante a última 

década, os mecanismos celulares e moleculares cerebrais responsáveis pelos prejuízos 

cognitivos associados ao envelhecimento, ainda não foram totalmente estabelecidos. Além 

das alterações morfológicas, alterações neuroquímicas também estão presentes ao longo do 

processo de envelhecimento, incluindo prejuízos no metabolismo da glicose (HOYER, 2004), 

alterações na função mitocondrial (YIN et al., 2014), aumento na geração de EROS e na 

diminuição da sinalização neuroendócrina (DICKSTEIN et al., 2013). 
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Estas mudanças fisiológicas são variadas e podem ou não se agravar, estando relacionadas 

com a qualidade de vida e saúde do idoso (MAZO et al., 2006). 

1.2 Exercício e qualidade de vida no envelhecimento 

A atividade física abrange a totalidade do ser, ultrapassando as melhorias aparentemente 

só motoras, associando-se aos desenvolvimentos cognitivos, volitivos e sociais (RAMOS, 

2005). Com base em estudos, formou-se o consenso de que os exercícios estimulam a saúde 

em diversos aspectos e com isso ajudam para o alcance de uma melhor qualidade de vida 

(PELLEGRINOTTI, 200). A atividade física age como um fator de proteção para a incidência 

de demência em humanos (AARSLAND et al., 2010), atenuando o processo natural do 

envelhecimento, através da manutenção de um estado saudável, principalmente do cérebro, 

afastando fatores de risco comuns à terceira idade, promovendo uma melhor qualidade de 

vida (COTMAN e ENGESSER-CESAR, 2002; MEIRELLES, 1997). A saúde física e 

psicológica do idoso está diretamente relacionada com a sua qualidade de vida, ou seja, com a 

habilidade/capacidade de desempenhar atividades do dia-a-dia (TEIXEIRA e GUARIENTO, 

2010). Diversos declínios funcionais decorrentes do aumento da idade são devidos ao estilo 

de vida adotado, que são extrínsecos ao envelhecimento e, portanto modificáveis. Desse 

modo, a adoção de um estilo de vida mais saudável, com o aumento das atividades físicas 

habituais ou até mesmo a inclusão de exercícios físicos na rotina dos idosos, poderão ser 

eficazes para um envelhecimento bem sucedido, minimizando as incapacidades associadas ao 

envelhecimento (BARROS NETO, 2007). Por outro lado, o baixo nível de atividades físicas 

habituais e a falta de exercícios físicos, na vida dos idosos, podem trazer vários problemas à 

saúde, dentre eles o declínio cognitivo. 

1.3 Alterações cognitivas no envelhecimento 

O envelhecimento fisiológico depende significativamente do estilo de vida adotado desde 

a infância ou a adolescência. Este é caracterizado por uma série de modificações nas funções 

orgânicas e mentais fazendo com que o organismo perca a capacidade de manter o equilíbrio e 

com que todas as funções fisiológicas comecem gradualmente a declinar (CANCELA, 2007). 

Com o envelhecimento, as alterações cognitivas se agravam, prejudicando principalmente a 

memória, que é uma das principais queixas dos idosos (PARENTE, 2006).  A memória 

refere-se ao processo pelo qual o indivíduo codifica, armazena e recupera informações e 

conhecimentos. A codificação está relacionada com o processamento da informação enquanto 
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a consolidação envolve o processo de fortalecimento das representações já armazenadas. Para 

a memória ser útil, o indivíduo deve ser capaz de recuperar a informação quando esta for 

necessária (CASANOVA SOTOLONGO et al., 2004). Os tipos de memória podem ser 

classificados de acordo com o tempo que duram (imediata, de curta e longa duração) e de 

acordo com seu conteúdo (declarativas e procedurais) (IZQUIERDO, I., 2011; IZQUIERDO, 

I. e MCGAUGH, 2000). 

Memória imediata é o tipo de memória que se mantém durante alguns segundos, no 

máximo alguns minutos, a informação que está sendo processada no momento; sua 

capacidade é limitada e as informações são mantidas por processos de atenção e ensaio. Esta 

espécie de memória diferencia-se das demais por não deixar traços e não produzir arquivos 

(IZQUIERDO, I., 2002). 

A memória de curta duração é um tipo de memória que retêm a informação 

temporariamente (dura minutos ou horas) até que seja esquecida (muito sensível a alterações) 

ou se incorpore em um armazenamento de longa duração, mais estável e permanente. 

Já a memória de longa duração é auto mantida, estável e ilimitada em sua capacidade 

(dura dias, semanas ou anos), podendo reter milhares de fatos, conceitos e padrões, algumas 

vezes por toda a vida, garantindo o registro do passado autobiográfico e dos conhecimentos 

do indivíduo (BAXTER e BAXTER, 2001; ULLMAN, 2004). A memória de longa duração é 

subdividida de acordo com o seu conteúdo em declarativa ou explícita, procedural ou 

implícita. 

Memória declarativa ou explícita que é a lembrança consciente de fatos e acontecimentos, 

memórias adquiridas com plena intervenção da consciência. São processadas as memórias 

para eventos, fatos, palavras, faces, músicas, todos os conhecimentos que adquirimos durante 

uma vida de experiências e aprendizados, que podem potencialmente ser declarados, trazidos 

à mente de uma forma verbal ou como uma imagem mental (IZQUIERDO, I., 2002; 

SQUIRE, R. L. e KANDEL, 2003). Este sistema está subdividido em memória episódica e 

memória semântica (EICHENBAUM, 1997; IZQUIERDO, I., 2002; SQUIRE, R. L. e 

KANDEL, 2003). Memória episódica reúne as memórias autobiográficas (experiências, 

emoções e acontecimentos específicos), referentes a eventos aos quais assistimos ou 

participamos (IZQUIERDO, I., 2002; SQUIRE, R. L. e KANDEL, 2003). Memória semântica 

reúne as memórias para fatos, se referindo à capacidade de evocar fatos, conceitos, 

significados e conhecimentos gerais acerca do mundo (IZQUIERDO, I., 2002; SAUMIER e 

CHERTKOW, 2002; SQUIRE, R. L. e KANDEL, 2003). 
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Memória procedural ou implícita são adquiridas gradualmente ao longo de diversas 

experiências, e está relacionada com a capacidade ou habilidade motora e sensorial (hábitos), 

como por exemplo, andar de bicicleta, nadar, correr (IZQUIERDO, I., 2011; SQUIRE, R. L. e 

KANDEL, 2003). 

A formação da memória envolve uma série de etapas, começando pela aquisição ou 

registro de um acontecimento, de um pensamento, de uma emoção nos sistemas neurais 

ligados a memória (SQUIRE, R. L. e KANDEL, 2003), continuando por uma segunda etapa 

que consiste na codificação destes acontecimentos, comparando ou selecionando através das 

semelhanças e diferenças, entre as memórias recentes e antigas para serem armazenadas 

(GUYTON e HALL, 1997; SQUIRE, R. L. e KANDEL, 2003), seguindo para a etapa de 

consolidação (armazenamento), que é a manutenção do conhecimento, fase onde a memória 

pode ser reforçada pela repetição ou associação com outros dados e onde ficam disponíveis 

para serem lembrados (GUYTON e HALL, 1997). A evocação ou recordação é a última 

etapa, consiste num processo que permite a localização ou acesso a uma memória armazenada 

para utilizá-la mentalmente ou através do comportamento (IZQUIERDO, I., 2002). 

O hipocampo, uma estrutura cerebral envolvida com a memória e a regulação do estresse 

(KIM, J. J. e DIAMOND, 2002; SMALL et al., 2011), é um dos primeiros alvos do sistema 

nervoso central (SNC) passível aos danos relacionados ao envelhecimento (JACOBSON et 

al., 2008; ROSENZWEIG e BARNES, 2003), e é a estrutura parcialmente responsável pelo 

declínio da memória (DRISCOLL e SUTHERLAND, 2005). 

Esta estrutura foi primeiramente identificada por Giulio Cesare Aranzi, é uma das mais 

antigas áreas cerebrais e está localizada na região temporal medial do cérebro (GROSS, 

2000). O seu papel nos processos de aprendizado e memória vem sendo elucidado ao longo 

dos anos. Inicialmente, alguns autores observaram uma perda de memória em roedores e 

humanos, após lesão limitada ao hipocampo, evidenciada quando os mesmos foram 

submetidos a tarefas que exigissem aptidões de memória e aprendizado (EICHENBAUM et 

al., 1989; OLTON e PAPAS, 1979; SCOVILLE e MILNER, 1957). Além disso, mais 

recentemente, Panegyres e Raine demonstram que o hipocampo é uma estrutura crucial para o 

armazenamento e a recuperação de certos tipos de informações, além de ser uma estrutura 

chave em processos relacionados à fisiopatologia de doenças neurodegenerativas 

(PANEGYRES, 2004; RAINE, 2006). Evidências apontam que esta estrutura também 

desempenha um papel fundamental na capacidade de recordar fatos e eventos cotidianos 

(KROES e FERNANDEZ, 2012). Em concordância com experimentos realizados em 

animais, estudos em humanos, que apresentavam danos na memória já diagnosticados, 
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permitiram, através de técnicas de ressonância magnética, a observação de anormalidade 

hipocampal, esta estrutura mostrou-se diminuída e atrofiada (SQUIRE, L. R. et al., 1990). 

Devido a sua importante funcionalidade, pelo fato de ser uma região altamente reativa a uma 

variedade de tratamentos e ser uma das estruturas mais relacionadas com alterações 

eletrofisiológicas, estruturais e morfológicas durante o envelhecimento, o hipocampo tem 

recebido crescente interesse de pesquisadores (CERBAI et al., 2012). 

Neste contexto, estudos experimentais com animais têm demonstrado que o exercício 

previne a apoptose hipocampal, facilitando a recuperação de danos ao SNC causados pelo 

envelhecimento, melhorando a memória e o aprendizado (LEE, H. H. et al., 2006; 

PIETRELLI et al., 2012; VAN PRAAG, 2009). O exercício aeróbico é uma das principais 

intervenções comportamentais que pode influenciar no aumento das neurotrofinas, da 

neuroplasticidade, na sinaptogênese e na melhora da função cognitiva em animais velhos e em 

humanos idosos (ANGEVAREN et al., 2008; HOTTING e RODER, 2013; SMITH et al., 

2010) 

1.4 Exercício e neurogênese 

A neurogênese é um processo que consiste em quatro estágios: 1- proliferação celular, que 

é regulada por uma variedade de estímulos, como o exercício físico e as moléculas 

sinalizadoras, que são expressas ou secretadas por componentes celulares dos nichos 

neurogênicos (MING e SONG, 2005; ZHAO et al., 2008); 2 -migração celular, que acontece 

através do fluxo migratório rostral até o bulbo olfatório, onde se estabelecem em camadas 

neuronais distintas, através da migração radial (SAWAMOTO et al., 2006); 3 - diferenciação 

neuronal, que é a evolução da glia para células-tronco neurais e; 4 - integração, controlada por 

neurotransmissores e pela atividade neural (SUH et al., 2009). Após a diferenciação terminal, 

os novos neurônios pós-mitóticos sobrevivem e tornam-se células granulares e, somente após 

estes estágios, os neurônios são incorporados ao cérebro maduro (VAN PRAAG et al., 

1999a). 

O exercício físico tem sido associado com a neurogênese, ou proliferação de células 

neurais, no hipocampo em ratos velhos (VAN PRAAG et al., 2005). Embora o significado 

funcional deste efeito permaneça pouco claro, não há evidências de que os neurónios recém-

formados podem integrar-se a uma rede neural e tornarem-se funcionais (LLEDO et al., 

2006). Do ponto de vista molecular, os mecanismos pelos quais o exercício induz a 

angiogênese, neurogênese, e sinaptogênese têm recebido crescente atenção nos últimos anos. 
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Atualmente, já está bem definido que o hipocampo é uma região cerebral onde existe 

neurogênese também na fase adulta. Nessa região, a neurogênese resulta na formação de 

novas células, principalmente, no giro denteado em que as células granulares estendem seus 

dendritos e axônios para formar novas conexões. As novas células se integram com as demais 

células e apresentam sensibilidade a estímulos internos e externos como as outras células pré-

existentes (AMREIN et al., 2011). Existem diferenças eletrofisiológicas e morfológicas dos 

neurônios gerados na juventude e na idade adulta. Os neurônios gerados tardiamente podem 

ser transitórios e morrer pouco tempo depois, podendo apresentar elementos funcionais 

distintos. Sendo assim, muitas vezes essas células são geradas, cumprem seu papel e depois 

morrem (MONGIAT e SCHINDER, 2011). Animais velhos têm menos células progenitoras, 

menos diferenciação neuronal, e seus “novos neurônios” vivem menos do que nos animais 

jovens. O declínio na neurogênese, relacionado ao envelhecimento já está bem documentado, 

entretanto a causa desse fenômeno é pouco entendida e precisa ser mais investigada (LEE, S. 

W. et al., 2012). Uma possível explicação para esse fenômeno seria em relação ao 

microambiente em que as células progenitoras se encontram. A neurogênese é altamente 

regulada pelo nicho celular, que pode ser modificado durante o envelhecimento. Ahlenius e 

colaboradores mostraram que as células progenitoras retiradas de animais velhos, são capazes 

de gerar novos neurônios funcionais in vitro (AHLENIUS et al., 2009). As sinapses no 

hipocampo ocorrem primeiramente nas células granulares do GD e seguem através das fibras 

para as células piramidais da sub-região CA3 e finalmente para a sub-região CA1, que está 

interligada ao córtex. Sub-regiões do hipocampo possuem diferentes funções nos processos de 

aprendizado e memória (PAXINOS, 2004). 

Além disso, processos inflamatórios e estresse oxidativo são dois potentes inibidores da 

neurogênese, e ambos também estão aumentados no hipocampo dos animais velhos (LEE, S. 

W. et al., 2012). Os astrócitos, células gliais que representam aproximadamente 50% do 

número total de células do SNC, têm a maior diversidade funcional do cérebro, além de uma 

capacidade dinâmica de alterar seu fenótipo no decorrer da vida (SHAO e MCCARTHY, 

1994). Inicialmente, acreditava-se que os astrócitos eram meros auxiliares da atividade 

neuronal (KETTENMANN e VERKHRATSKY, 2008), porém, ao longo dos anos tornou-se 

claro que essas versáteis células gliais são responsáveis por uma variedade de funções 

complexas e essenciais ao SNC (MARAGAKIS e ROTHSTEIN, 2006; NEDERGAARD et 

al., 2003; WANG, D. D. e BORDEY, 2008). Evidências consistentes demonstraram ainda que 

a interação neurônio-glia é essencial para a plasticidade sináptica (CLARKE e BARRES, 

2013; ULLIAN et al., 2001), com o astrócito sendo primordial na liberação e regulação de 
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moléculas de sinalização (ALLEN e BARRES, 2005; FIELDS e STEVENS-GRAHAM, 

2002), responsável por regular a formação de sinapses e também modular a sua atividade, 

podendo exercer um papel essencial na memória e na aprendizagem (OTA et al., 2013). 

Os astrócitos ainda desempenham um papel fundamental na formação e manutenção da 

barreira sangue-cérebro (BSC) e consequentemente, na modulação da resposta imune 

inflamatória, regulam o movimento de eletrólitos, de xenobióticos e também a passagem de 

células do sistema imune entre a circulação sistêmica e o parênquima do SNC, a fim de 

manter um ambiente adequado para a função neuronal através da manutenção do pH e 

homeostase iônica no SNC (CABEZAS et al., 2014; ZHANG e PARDRIDGE, 2001). Os 

astrócitos tamponam as concentrações extracelulares de potássio que se acumulam com a 

atividade neural, pois eles expressam canais de potássio nas sinapses e nos processos 

terminais ao redor dos capilares (WANG, D. D. e BORDEY, 2008). 

As inter-relações entre as células neurais e gliais contribuem para o desenvolvimento, 

função e capacidade de reparação do cérebro e podem participar de sua deterioração devido 

ao envelhecimento ou doença (SOFRONIEW e VINTERS, 2010; TARDY, 2002). No SNC, 

os astrócitos e microglia são as duas populações de células capazes de responder às injúrias as 

células neurais. Isto pode alterar a morfologia, a expressão de fatores neurotrófico e/ou 

neurotóxicos ou afetar a associação entre estes dois fenômenos (STREIT et al., 1999). 

Astrócitos e microglia respondem a todas as formas de danos neurológicos, essas células 

sofrem ativação em um fenômeno conhecido como gliose. Astrogliose está associada com o 

fenótipo alterado entre a regulação positiva de um grande número de moléculas (COOKSON 

e PENTREATH, 1994; COSTA et al., 2002; EDDLESTON e MUCKE, 1993; LEFRANCOIS 

et al., 1997; MEAD e PENTREATH, 1998; TARDY, 2002) incluindo o acúmulo de 

filamentos intermediários (FI) que contêm a proteína GFAP. O citoplasma das células animais 

é composto por proteínas de microfilamentos (actina), de microtúbulos (tubulina) e de FI. As 

proteínas de FI são diferentemente expressas de acordo o tipo e grau de diferenciação do 

tecido às quais se encontram, sugerindo a existência de funções específicas para cada uma 

delas. As duas principais proteínas de FI de astrócitos são a proteína glial fibrilar ácida 

(GFAP) e vimentina (BRAMANTI et al., 2010; PEKNY, 2001). 

Uma das características principais da astrogliose é um aumento da expressão de GFAP, 

mas também pode ser associada com a neurodegeneração (COSTA et al., 2002; COYLE e 

SCHWARCZ, 2000; TARDY, 2002), podendo refletir na sinaptogênese e na 

neurotransmissão anormal (MOISES et al., 2002; O'CALLAGHAN e JENSEN, 1992; 

RAJKOWSKA et al., 2002). Estas células gliais também liberam fatores tróficos, tais como 
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GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor) e BDNF (brain-derived neurotrophic 

factor) que são capazes de controlar o desenvolvimento, sobrevivência, diferenciação e 

plasticidade das funções cerebrais ao longo da vida (PATTERSON, 2015; TAPIA-

ARANCIBIA et al., 2008). 

O exercício estimula o cérebro por diferentes mecanismos moleculares, estudos 

demonstraram que um dos principais mecanismos é através do fator neurotrófico derivado do 

cérebro (BDNF) (COELHO et al., 2013; LIU et al., 2009), que desempenha um papel crucial 

na neuroplasticidade e neuroproteção. 

1.5 BDNF e as vias de sinalização 

O BDNF é uma proteína endógena da família das neurotrofinas, fatores de crescimento do 

sistema nervoso, que incluem ainda o fator de crescimento nervoso, a neurotrofina 3, 

neurotrofina 4/5 e a neurotrofina 6 (POO, 2001). Ele foi descoberto em 1982 por Yves Barde 

e Hans Thoenen, através de sua purificação no cérebro de um porco (BARDE et al., 1982). O 

BDNF é o fator de crescimento mais amplamente distribuído no SNC, sendo encontrado em 

grandes concentrações em regiões como o hipocampo, o hipotálamo, o córtex e o cerebelo de 

humanos (MURER et al., 2001). O BDNF tem um papel essencial na regulação da 

plasticidade neuronal, mais especificamente na sobrevivência, diferenciação e crescimento de 

neuritos (HUANG e REICHARDT, 2001). Além disso, está envolvido em outras funções do 

cérebro ligadas à memória e ao aprendizado (TYLER et al., 2002). Evidências comprovam 

que uma alteração na sinalização do BDNF afeta a memória de longo prazo, e o exercício é 

importante para manter esta sinalização, preservando as mudanças estruturais e as sinapses no 

hipocampo (LU et al., 2008). O aumento na sinalização do BDNF no hipocampo intensifica a 

neurogênese e as funções eletrofisiológicas, tendo um papel chave no desenvolvimento, 

suporte trófico e na plasticidade neuronal de mamíferos (HELDT et al., 2007). Bem como 

outras neurotrofinas, o BDNF é inicialmente sintetizado na forma de um precursor chamado 

pro-BDNF, que posteriormente será clivado pela ação da enzima plasmina, dando origem ao 

BDNF maduro (mBDNF) (YANG et al., 2009). O ativador do plasminogênio tecidual (t-PA) 

é amplamente distribuído no SNC, incluindo o hipocampo e sua ação é fundamental no 

processamento de BDNF (SALLE; STRICKLAND, 2002). Sua ação enzimática é efetiva em 

converter o precursor inativo plasminogênio em plasmina, que por sua vez tem o papel de 

clivar pro-BDNF a mBDNF (PLOW et al., 1994). O t-PA tem se mostrado crucial para a 

plasticidade sináptica no hipocampo e sua liberação ocorre através dos terminais axonais 

estimulados pela atividade neuronal (PANG, 2014). Ding et al. avaliaram os efeitos de um 
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inibidor da atividade hipocampal de t-PA no processamento de BDNF em ratos expostos ao 

exercício voluntário. Os resultados indicam que a ativação de t-PA parece um importante 

passo para a regulação de BDNF durante o exercício. O exercício físico elevou a atividade 

enzimática de t-PA em proporção com a distância percorrida pelos animais e foi capaz de 

modular de maneira homeostática os níveis de pro-BDNF e mBDNF. Além disso, o bloqueio 

de t-PA neutralizou os efeitos do exercício em sistemas ativados em cascata pela ação do 

BDNF na plasticidade sináptica, como sinapsina I e CaMKII. Esses resultados parecem 

representar um mecanismo pelo qual o exercício pode afetar a plasticidade sináptica, agindo 

juntamente com o t-PA (DING; YING; GÓMEZ-PINILLA, 2011). 

O pro-BDNF e o mBDNF influenciam a função neuronal, ligando a receptores distintos e 

ativando distintas vias de sinalização. O mBDNF se liga com alta afinidade ao receptor 

tirosina cinase B (TrkB), enquanto o pro-BDNF se liga ao receptor pan-neurotrofina 75 

(p75NTR). Isso faz com que essas diferentes formas exerçam ações antagônicas, tanto na 

morfologia quanto na fisiologia neuronais. O crescimento de dendritos, a sobrevivência 

celular e a potenciação de longa duração (LTP) são promovidos pelo mBDNF, enquanto o 

pro-BDNF induz a retração dos dendritos, a depressão de longa duração (LTD) e a apoptose 

(AREVALO e WU, 2006; POO, 2001; REICHARDT, 2006). Os déficits de memória em 

roedores velhos são correlacionados com a integridade da ativação dos receptores de TrkB. 

(KRAMER et al., 2006; VON BOHLEN e HALBACH, 2010). A ativação destes receptores 

modula a plasticidade sináptica, a diferenciação e a sobrevivência neuronal sendo essenciais 

para a formação da memória e o aprendizado (OHIRA e HAYASHI, 2009; SAKAMOTO et 

al., 2011). 

1.5.1 Principais vias de sinalização do mBDNF 

Na figura 1 estão ilustradas as vias de sinalização ativadas por mBDNF/TrkB. A ligação 

de alta afinidade entre mBDNF e Trkb ativa principalmente três vias de sinalização: 

fosfolipase Cγ (PLCγ), fosfatidilinositol 3-cinase (PI3K) e cinase regulada por sinal 

extracelular (ERK). Separadamente, essas vias de sinalização ativam cascatas de reações 

distintas, mas que resultam na fosforilação e ativação do fator de transcrição da proteína 

ligante ao elemento responsivo de AMP cíclico (CREB), que medeia à transcrição de genes 

essenciais para a sobrevivência e diferenciação de neurônios.  

Figura 1. Receptor do mBDNF e suas vias de sinalização. 
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Fonte: Adaptado de(CUNHA et al., 2010). 

A expressão de BDNF é positivamente regulada por glutamato, um aminoácido cujo receptor 

N-Metil-D-Aspartato (NMDA) induz a LTP e causa uma rápida polimerização de actina na 

espinha dendrítica no hipocampo, quando estimulado (AICARDI et al., 2004). Um estudo 

recente mostrou que bloquear a ação do BDNF resulta em uma significativa redução na 

densidade da espinha dendrítica, associada ao aumento do seu tamanho e diminuição no 

comprimento da cabeça. Essas mudanças estão associadas com a diminuição nos níveis de 

actina dentro das cabeças da espinha (KELLNER et al., 2014). Mais ainda, nos neurônios do 

hipocampo o AMP cíclico modula positivamente a fosforilação de TrkB induzida por BDNF 

e a formação de espinhas dendríticas, regulando a sinalização e o tráfego de TrkB (JI et al., 

2005). Essas evidências mostram que o BDNF tem um papel importante na plasticidade de 

regiões do SNC, em especial no hipocampo. Essa propriedade depende de mudanças 

funcionais e morfológicas, como a fosforilação de proteínas e a reorganização do 

citoesqueleto de espinhas dendríticas. Visto que o RNA mensageiro para o BDNF e seu 

receptor, TrkB, estão localizados nas espinhas dendríticas e que essas têm sua densidade 

significativamente reduzida com a idade, parece haver uma relação entre a expressão de RNA 

mensageiro para o BDNF e o TrkB e prejuízos nas conexões sinápticas com o envelhecimento 

(HOF e MORRISON, 2004). Visando comparar as respostas na expressão gênica de BDNF 
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entre o exercício forçado e o exercício voluntário, Alomari et al. dividiram ratos em dois 

grupos distintos e os submeteram a natação forçada ou exercício voluntário em esteira. 

Ambos os grupos tiveram um aumento nos níveis de BDNF no hipocampo, além de uma 

melhora no aprendizado. Os autores concluíram que, embora o exercício forçado esteja 

associado com altos níveis de estresse, houve uma melhora na memória e no aprendizado e 

aumentou a expressão de BDNF após o treinamento, mas que, no protocolo em que os 

animais foram submetidos ao exercício voluntário, a expressão de BDNF no hipocampo 

destes ratos foi significativamente maior (ALOMARI et al., 2013).  

O exercício aumenta a expressão gênica de muitos componentes da cascata das MAPKs, 

sendo esta via a maior cascata sinalizadora dos receptores Trk, que é afetada com o 

envelhecimento (RAGE et al., 2007; SEGAL e GREENBERG, 1996). As MAPKs estão 

envolvidas na plasticidade sináptica, na formação de memória e na integração de múltiplos 

sinais extracelulares (SELCHER et al., 2001; SWEATT, 2001). As vias da MAPK coordenam 

muitos eventos sinápticos em conjunção com as vias CaMK. Por exemplo, a sinapsina I é 

fosforilada pelos sistemas MAPK e CaMKII (MATSUBARA et al., 1996). A CaMKII afeta o 

Ca+2 pós-sináptico importante para a função sináptica (SODERLING, 2000),  e está 

envolvido na formação de memória hipocampo-dependente (FUKUNAGA e MIYAMOTO, 

2000). Um estudo demostrou um aumento na expressão de PKC após 7 dias de exercício 

(MOLTENI et al., 2002). A PKC é necessária para a ativação da cascata MAPK e para o 

crescimento de nervos (CORBIT et al., 1999). Tem sido demonstrado também que membros 

da família CaMK aumentaram sua atividade após curtos períodos de exercício, enquanto 

membros da via MAPK aumentaram sua atividade conforme o tempo de exercício, 

principalmente após 7 dias (MOLTENI et al., 2002). A cascata da PI3K – Akt promove a 

ativação e inibição de proteínas como mTOR, GSK3-β e FOXO estando relacionada com 

processos chaves para o SNC como: transcrição proteica, apoptose, autofagia e estresse 

oxidativo. O controle fino das proteínas da cascata PI3K – Akt promove a sobrevivência 

neuronal (FERNANDEZ e TORRES-ALEMAN, 2012; VAN DER HEIDE et al., 2006). 

A ERK é um membro da família de MAPKs sendo sua atividade necessária para o 

estabelecimento da LTP no hipocampo (ENGLISH e SWEATT, 1997), participando na 

formação das memórias espaciais (BLUM et al., 1999). Nos neurônios, a ERK é ativada em 

resposta à liberação do neurotransmissor glutamato (FIORE et al., 1993), em um mecanismo 

dependente da elevação intracelular de cálcio (mediado pelo receptor do tipo NMDA ou pelos 

canais de cálcio voltagem-dependentes)(WALKER et al., 2003). Sua ativação provoca, então, 

mudanças na atividade e quantidade de receptores glutamatérgicos do tipo AMPA nas 
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sinapses (ZHU et al., 2002), bem como modificações estruturais na morfologia das espinhas 

dendríticas (WU et al., 2001). Estes dois mecanismos seriam a ligação entre a ativação da 

ERK e as alterações fisiológicas que correspondem à formação da LTM (memória de longa 

duração)(THOMAS e HUGANIR, 2004). A ERK é necessária para o controle da expressão 

gênica, e esta é, provavelmente, uma função essencial desta via de sinalização na regulação 

dos processos de plasticidade sináptica e memória. Algumas formas de potenciação que são 

bloqueadas por inibidores da ERK não ocorrem quando não há translocação da quinase para o 

núcleo (PATTERSON et al., 2001).  

1.5.2 Principais vias de sinalização do proBDNF 

Na figura 2 estão ilustradas as vias de sinalização ativadas por proBDNF/p75NTR. O 

proBDNF se liga ao receptor p75NTR com baixa afinidade e leva à apoptose e a ativação da 

micróglia, através da cascata de reações ativada por c-Jun N-terminal cinase (JNK) ou pelo 

fator de transcrição nuclear kappa B (NF-қB). 

Figura 2. Receptor do proBDNF e suas vias de sinalização. 

 
Fonte: Adaptado de (CUNHA et al., 2010). 
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A literatura relata que algumas características bioquímicas de tecidos velhos são 

causadas por um aumento do estado pró-oxidante e isto afeta a função de proteínas chaves que 

regulam genes de resposta ao estresse como P38MAPK e JNK. Assim, a atividade ou função 

dos componentes das vias de sinalização e fatores de transcrição específicos que regulam os 

genes de resposta ao estresse são alvos potenciais de EROs, resultando em um nível 

aumentado da atividade basal da via de sinalização de estresse, fatores de transcrição e genes 

de resposta ao estresse (CARUSO et al., 2004). No envelhecimento celular, o excesso de 

radicais livres e EROs, ERN podem induzir a falência mitocondrial e ocasionar um aumento 

da apoptose neuronal (MERAD-BOUDIA et al., 1998). O estresse oxidativo também causa 

abertura dos canais iônicos na membrana da mitocôndria, conhecidos como poros de 

transição, liberação da proteína citocromo c, que provoca a ativação de diversas enzimas 

executoras da morte celular apoptótica, culminando na apoptose (FERRARI, C.  K.  B., 

2000). Neste sentido, sabe-se que o citocromo c liberado forma um complexo com a proteína 

ativadora da apoptose (Apaf-1) que cliva as caspases, enzimas ricas em cisteína que clivam o 

ácido aspártico e outros aminoácidos, ativando-as para a degradação do DNA causando um 

desequilíbrio iônico e a morte celular por apoptose, tal desequilíbrio pode envolver a via 

mitocondrial intrínseca ou estímulos extrínsecos à célula (BROUNS e DE DEYN, 2009; 

DOYLE et al., 2008; FERRARI, C.K.B., 2000b). A via intrínseca independe de sinalizações 

de receptores de membrana celular. No citosol, a citocromo c reage com Apaf-1 para ativar a 

caspase-9, a qual aciona a caspase-3 que degrada o citoesqueleto celular e ativa endonucleases 

que danificam o DNA nuclear e levam a célula invariavelmente à morte (DOYLE et al., 2008; 

SUGAWARA et al., 2004; VILA e PRZEDBORSKI, 2003). No caso da via extrínseca, esta 

pode ser mediada por caspase efetora independentemente da presença de citocromo c no 

citoplasma. Esta via depende de membros das famílias Fas/CD-95 e TNF-R1, e seus 

respectivos ligantes de morte FAS (FasL) e TNF-alfa, uma vez, estabelecida a ligação entre 

receptores e ligantes, uma proteína adaptadora intracelular é acionada e ativa a caspase-8, a 

qual pode ativar a caspase-3 efetora que aciona a poli(ADP-ribose)polimerase (PARP), que 

em excesso leva à depleção de NADP e ATP que, respectivamente, causam dano ao DNA e 

aumento da falência energética. Também pode haver a ativação da enzima desoxirribose 

nuclease ativada por caspase que pode danificar o DNA nuclear. A caspase-8 também pode 

provocar o truncamento da proteína Bid citoplasmática, um membro da família Bcl pró-

apoptótica, que em conjunto com Bax e Bak, formam poros na membrana mitocondrial com 

vazamento de citocromo c, o que leva à morte celular mediada por caspase-3 (DOYLE et al., 

2008; SUGAWARA et al., 2004; VILA e PRZEDBORSKI, 2003). 
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O bloqueio da liberação do citocromo c, desempenhado pela proteína Bcl-2, da 

superfície externa da membrana mitocondrial, inibe a apoptose, e diminui a formação do 

ânion superóxido (O˙2-) aumentando a sobrevivência celular, inclusive de neurônios (KANE 

et al., 1993; SOANE e FISKUM, 2005).  

Os processos de apoptose e neurogênese têm sido elementos chaves no estudo do 

envelhecimento e de doenças neurodegenerativas. A regulação da morte celular é 

determinante na longevidade do sistema nervoso adulto, e o papel da apoptose tem sido 

considerado decisivo para o entendimento das doenças degenerativas, em estudos pós mortem 

e em modelos animais (ZIV e MELAMED, 2010). A proteína polyADPribose polymerase 

(PARP) atua no reparo do DNA, mas também participa da cascata de sinalização de apoptose, 

uma vez que interage com fatores de transcrição chaves na regulação da morte/sobrevivência 

celular e da inflamação(SONGIN et al., 2007). 

O encéfalo é particularmente susceptível aos efeitos prejudiciais das EROs, devido à 

sua alta taxa metabólica e da redução tanto das defesas antioxidantes quanto dos mecanismos 

de reparo durante o envelhecimento (ANDERSEN et al., 2004). Além disso, as EROs estão 

envolvidas na regulação redox das células do sistema imune como por exemplo, as células da 

microglia que são ativadas sob condições oxidativas (HALLIWELL, 2007). Essa ativação 

pode ser mediada pelo sistema da NADPH oxidase resultando em um aumento no consumo 

de oxigênio e consequente produção do radical ânion superóxido. Este radical pode formar 

peroxinitrito (ONOO-), que pode depletar os grupamentos tióis e com isso alterar o balanço 

redox da glutationa. Este desequilíbrio pode induzir a fosforilação do inibidor kappa-B (IқB) 

promovendo a ativação do NF-қB através da sua translocação para o núcleo. A ativação do 

NF-қB leva à transcrição de mediadores inflamatórios, como TNF-α, IL-1β, entre outros 

(OKTYABRSKY e SMIRNOVA, 2007). 

Embora tenha sido sugerido que o sistema imune possa exercer efeitos benéficos sobre 

as funções cognitivas, sua ativação crônica pode levar a alterações patológicas. Estas 

alterações podem perturbar o equilíbrio necessário para manutenção das funções encefálicas, 

levando a prejuízos sobre plasticidade, neurogênese, aprendizado e memória. Estas condições 

podem ocorrer tanto em situações fisiológicas como durante o envelhecimento (CECHETTI 

et al., 2012; JURGENS e JOHNSON, 2012; YIRMIYA e GOSHEN, 2011). 

Estudos experimentais têm sugerido que as modificações do microambiente do 

encéfalo senescente estão associadas ao estresse oxidativo, aumento da reatividade microglial 

e inflamação crônica (JURGENS e JOHNSON, 2012; SIQUEIRA et al., 2005).  
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Alterações do sistema imune podem induzir um estado pró-inflamatório no 

microambiente encefálico senil e desta forma participar no processo do declínio cognitivo 

relacionado ao envelhecimento (BUCHANAN et al., 2008; LYNCH, A. M. et al., 2010). 

Células da microglia com um fenótipo reativo são normalmente referidas como 

“sensibilizadas” e apresentam alterações como desramificação e aumento do citoplasma. 

Neste estado, estas células promovem uma maior liberação de citocinas inflamatórias em 

comparação com a microglia ramificada, em “repouso”, denominada de vigilante. Embora a 

microglia “sensibilizada” tenha sido associada com doenças crônico-degenerativas, evidências 

indicam que este fenótipo também está presente no encéfalo durante o envelhecimento normal 

(BILBO, 2010). A reatividade microglial associada ao envelhecimento pode contribuir para o 

dano neuronal assim como para a perda de mecanismos neuroprotetores e neurorregulatórios, 

podendo resultar em redução das funções cognitivas (BARRIENTOS et al., 2010; JURGENS 

e JOHNSON, 2012). 

1.6 Selênio e (PhSe)2 

O Selênio (Se) é um componente fundamental para a sobrevivência celular de uma 

variedade de organismos. Ele é encontrado em um número limitado de moléculas e interage 

apenas com poucos grupos de biomoléculas funcionais ou com peróxidos pró-oxidantes fortes 

(ARNER, 2009). No geral, os níveis de Se são geralmente considerados como um fator 

importante para manter a saúde em idosos (GONZALEZ et al., 2006; RAY et al., 2006), 

mesmo que os mecanismos pelos quais a suplementação com Se possa melhorar as respostas 

imunes e antioxidantes, em indivíduos velhos, ainda não sejam completamente elucidados. 

Apesar do papel essencial do Se para a saúde, cabe ressaltar que os limites entre níveis 

essenciais e tóxicos deste nutriente são bastante próximos. Dentre as fontes dietéticas de Se 

estão à castanha-do-pará, o alho, a cebola, o brócolis, os cogumelos, cereais, pescados, ovos e 

as carnes (DUMONT et al., 2006). A ingestão diária recomendada pela ANVISA é de 

aproximadamente 34 microgramas. 

Em mamíferos, o Se pode se utilizado tanto na forma inorgânica quanto orgânica 

como um nutriente. A maioria das funções biológicas de Se são atribuídas a selenoproteínas, 

que contêm resíduos de selenocisteína (SeCys) responsáveis pela sua atividade específica. 

Nos seres humanos, 25 genes codificam selenioproteínas, tais como a glutationa peroxidase 

(GPx), selenoproteína P (SepP) e tiorredoxina redutase (TrxR) (KRYUKOV et al., 2003). 

Estas selenoproteínas, ao participar na redução de peróxido de hidrogênio e lipoperóxidos, 

regulam o estresse oxidativo (Pappet al., 2007). O Se estimula a formação de anticorpos, a 
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atividade de células T helper e células NK (MEHDIET et al., 2013). Estudos “in vitro '' e "in 

vivo" em animais mostraram que a glutationa peroxidase e outras selenoproteínas, tais como a 

tioredoxina redutase (TrxR) e de metionina sulfóxido redutase (MSR), desempenham papéis 

fundamentais na regulação da concentração de peróxido e outros compostos oxidantes na 

microbiota de células do sistema imunológico. Durante o envelhecimento, algumas funções 

fundamentais dos leucócitos, tais como a ativação, proliferação, diferenciação e a fagocitose 

podem ser comprometidas pelo aumento do dano oxidativo resultante da produção contínua 

de ERO devido à deficiência de Se (RAYMAN, 2012). Em relação a função biológica do Se, 

sabe-se que este elemento desempenha um papel chave em diversas vias metabólicas, 

incluindo o metabolismo de hormônios tireoidianos, crescimento celular e sistema de defesa 

antioxidante (BROWN e ARTHUR, 2001; DUNTAS e BENVENGA, 2014; STAZI e 

TRINTI, 2008). Na década de 30, o Se foi reconhecido como uma substância tóxica devido a 

casos de envenenamento na pecuária em solos ricos neste elemento (NOGUEIRA e ROCHA, 

2011). Entretanto, em 1957 Schwartz e Foltz encontraram evidências de que o Se era um 

elemento traço essencial na dieta animal (SCHWARZ e FOLTZ, 1999). Assim, a história 

biológica do Se foi marcada por um contraste entre seus efeitos benéficos e tóxicos 

(NOGUEIRA e ROCHA, 2011). 

Desta forma, diversos estudos do nosso grupo, tem se concentrado no 

desenvolvimento de compostos orgânicos de Se estáveis, com o intuito de investigar seus 

efeitos bioquímicos e farmacológicos além de diminuir sua toxicidade. Um fato interessante é 

que, em geral, os compostos orgânicos de Se tem uma maior biodisponibilidade e possuem 

menos efeitos tóxicos que suas formas inorgânicas e que possuam um potencial terapêutico 

para tratar doenças (NARAJJI et al., 2007). 

O disseleneto de difenila [(PhSe)2] (Figura 3) destaca-se por apresentar diversas 

atividades terapêuticas, podendo-se citar neuroprotetora (BRITO et al., 2009; DE FREITAS et 

al., 2009; GHISLENI et al., 2003; GHISLENI et al., 2008; GLASER et al., 2014; MORETTO 

et al., 2005a; MORETTO et al., 2005b; POSSER et al., 2008), anti-inflamatória e 

antinociceptiva (NOGUEIRA et al., 2003), antioxidante (LUCHESE et al., 2009; MEOTTI et 

al., 2004), hepatoprotetora (BORGES et al., 2005; WILHELM et al., 2009), antiúlcera 

(SAVEGNAGO et al., 2006), quimiopreventiva (DE VARGAS BARBOSA et al., 2008; 

MELO et al., 2013), antidepressiva e ansiolítica (SAVEGNAGO et al., 2008), além de 

melhorar o desempenho cognitivo de roedores (CECHELLA et al., 2014; LEITE et al., 2014; 

ROSA et al., 2003; SOUZA et al., 2010; STANGHERLIN et al., 2008). 

Além destes efeitos, o (PhSe)2 também é efetivo em diminuir os níveis de ER devido a 
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sua propriedade antioxidante (PRIGOL et al., 2009; LUCHESE et al., 2009), impedindo dessa 

forma a ocorrência de estresse oxidativo que pode ativar fatores de transcrição sensíveis ao 

estado redox, tais como o NFκB e MAPKs. 

Figura 3. Estrutura química do (PhSe)2. 

 

 

Fonte: Palmier C, 1986. 

Portanto, este estudo pretende contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas que associem exercício físico com compostos orgânicos de selênio, como o 

(PhSe)2, para a melhora da memória de ratos velhos, bem como esclarecer o seu mecanismo 

de ação. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral desta tese foi avaliar os efeitos do disseleneto de difenila (PhSe)2 e do 

exercício físico de natação, sobre o declínio da memória e nas alterações bioquímicas no SNC 

causadas pelo envelhecimento em ratosWistar de 27 meses de idade. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

Considerando os aspectos mencionados, os objetivos específicos desta tese 
compreendem: 

� Investigar se a suplementação com o (PhSe)2 e o exercício físico de natação pode 

prevenir do declínio na memória de curta e longa duração e a memória espacial 

relacionada à idade; 

� Estudar o efeito do (PhSe)2 e o exercício físico de natação na expressão de proteínas 

neurotróficas responsáveis por modular a memória e a transmissão sináptica; 

� Avaliar o papel neuroprotetor do (PhSe)2 e do exercício físico de natação na 

neurodegeneração em hipocampo ratos velhos; 
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� Verificar o efeito do exercício físico sobre a ativacao de microglia marcada com Iba-1 

(do inglês, ionized calcium-binding adaptor molecule-1, marcador de células da 

microglia) em hipocampo de ratos velhos; 

� Investigar o efeito do exercício físico sobre a ativação de astrócitos marcados com 

GFAP (marcador de astrócitos maduros) em hipocampo de ratos velhos; 
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3. ARTIGO 

O desenvolvimento desta tese está apresentado sob a forma de um artigo científico e 

um manuscrito. Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Referências 

Bibliográficas encontram-se nos próprios artigo e manuscrito. O artigo e o manuscrito estão 

dispostos da mesma forma em que foram publicados ou organizados para a submissão. 
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3.1 ARTIGO 1: 

DIPHENYL DISELENIDE-SUPPLEMENTED DIET AND SWIMMING 

EXERCISE ENHANCE NOVEL OBJECT RECOGNITION MEMORY IN OLD 

RATS 
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3.2 MANUSCRITO 1:
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4. DISCUSSÃO 

O envelhecimento pode ser considerado como um evento sistêmico, uma vez que não 

ocorre de maneira isolada e direcionada, alterando funcionalmente tecidos em todo o corpo e 

com diferentes níveis de resistência e sensibilidade (LOPEZ-OTIN et al., 2013; RANDO, 

2006). Nesse sentido, evidências sugerem que o SNC é particularmente vulnerável aos efeitos 

do envelhecimento (MATTSON e MAGNUS, 2006), demonstrando uma perda gradual da 

capacidade de adaptação física e funcional a novas experiências advindas da idade 

(MAHNCKE et al., 2006). O processo de envelhecimento modifica múltiplos sistemas 

biológicos, sendo o tecido cerebral particularmente afetado pela degeneração associada à 

idade. Algumas alterações morfológicas cerebrais estão intimamente relacionadas com o 

envelhecimento, tais como atrofia dos neurônios das regiões do córtex cerebral e do 

hipocampo, diminuição do número de sinapses e de alguns tipos de receptores, acúmulo de 

produtos de oxidação e aumento da astrogliose (HAUG et al., 1984; MORRISON e HOF, 

1997; SIEGEL GJ., 1999). A necessidade do entendimento dos mecanismos pelos quais o 

exercício físico e os compostos orgânicos de Se exercem seus efeitos benéficos sobre os 

processos cognitivos, torna-se cada vez mais importante uma vez que na atualidade o 

exercício físico se encontra indissociável dos conceitos de saúde e de qualidade de vida, 

principalmente no envelhecimento.  Bem como o número de trabalhos descrevendo as mais 

distintas atividades farmacológicas do (PhSe)2, o que aumenta o interesse pelo estudo dos 

efeitos benéficos deste composto (BRITO et al., 2009; DE FREITAS et al., 2009; GHISLENI 

et al., 2003; GHISLENI et al., 2008; GLASER et al., 2014; MORETTO et al., 2005a; 

MORETTO et al., 2005b; POSSER et al., 2008; NOGUEIRA et al., 2003; LUCHESE et al., 

2009; MEOTTI et al., 2004; BORGES et al., 2005; WILHELM et al., 2009; SAVEGNAGO 

et al., 2006; DE VARGAS BARBOSA et al., 2008; MELO et al., 2013; SAVEGNAGO et al., 

2008; CECHELLA et al., 2014; LEITE et al., 2014; ROSA et al., 2003; SOUZA et al., 2010; 

STANGHERLIN et al., 2008; LEITE et al., 2016).  

Os resultados apresentados nesta tese demonstram o grande potencial do (PhSe)2 e do 

exercício de natação em melhorar os danos cognitivos e de reduzir a apoptose hipocampal 

ocasionada pelo envelhecimento, além de, aumentar a expressão de proteínas relacionadas 

com a neuroplasticidade e a neuroproteção. 

O exercício físico e o Se tem se mostrado componentes essenciais para os processos 

cognitivos através do aumento do número de novas células hipocampais, facilitação da 
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recuperação de danos cerebrais e melhora da função cognitiva e do desempenho em testes de 

aprendizagem e memória (AKBARALY et al., 2007; JOHANSSON e OHLSSON, 1996; 

KEMPERMANN et al., 2002; SMORGON et al., 2004; VAN DER BORGHT et al., 2007; 

VAN PRAAG et al., 1999a; VAN PRAAG et al., 1999b). Estudos utilizando compostos 

orgânicos de selênio, especificamente o (PhSe)2 já demonstraram propiedades benéficas deste 

composto no desempenho cognitivo em roedores, através dos testes de reconhecimento do 

objeto (ROSA et al., 2003), no teste Y-maze e no teste do Morris water maze (SOUZA et al., 

2010; STANGHERLIN et al., 2008), corroborando com os resultados do artigo 1 desta tese, 

em que, os animais velhos apresentaram um déficit cognitvo demonstrado nos testes 

comportamentais e o exercício de natação, o (PhSe)2 e a associação entre os dois foram 

efetivos em reverter este quadro ocasionado pelo envelhecimento.  

Sabe-se que o envelhecimento no SNC resulta na diminuição da capacidade regenerativa 

(RANDO, 2006) e na manutenção das funções sinápticas e cognitivas (Morrison &Baxter 

2012). Esta influência prejudicial do envelhecimento no SNC é particularmente preocupante 

quando se considera o seu papel na homeostase global. O envelhecimento cerebral normal, 

bem como o curso de doenças neurodegenerativas, são caracteristicamente marcados pela 

perda da plasticidade sináptica. Muitos estudos apontam que fatores tróficos são importantes 

mediadores moleculares dessa plasticidade estrutural e funcional, sendo capazes de auxiliar na 

proteção neuronal (ARANCIO e CHAO, 2007; LYNCH, G. et al., 2007; TANAKA et al., 

2008). A plasticidade sináptica é a propriedade que permite a um neurônio engajar sua 

atividade em mudanças funcionais e estruturais durante uma sinapse. Uma das vias mais 

importantes na aquisição do aprendizado e no processamento de novas memórias é a via do 

BDNF. O BDNF é uma pequena proteína pertencente à família de fatores de crescimento 

neurotrofinas (MURER; YAN; RAISMAN-VOZARI, 2001). O BDNF é sintetizado 

inicialmente na forma de pro-BDNF, que posteriormente será clivado pela ação da enzima 

plasmina, dando origem ao mBDNF (YANG et al., 2009). 

A sinalização pelo BDNF é mediada através de duas classes de receptores de membrana 

celular que se diferem pela via intracelular as quais ativam: receptores cinase B relacionados à 

tropomiosina – TrkB, e o receptor comum a todas a neurotrofinas p75NTR (CUNHA et al., 

2010).  Neste trabalho nós observamos uma diminuição no conteúdo proteico de mBDNF e 

um aumento no conteúdo de proBDNF no hipocampo de ratos Wistar velhos levando a 

apoptose e ao déficit cognitivo corroborando com outros estudos que demonstraram que um 

aumento na ligação do proBDNF ao receptor p75NTR induz retração dos dendritos, LTD, 

apoptose e déficit na memória e no aprendizado (AREVALO e WU, 2006; KRAMER et al., 
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2006; POO, 2001; VON BOHLEN e HALBACH, 2010; ZHANG e PARDRIDGE, 2001). 

Como demostrado no manuscrito 1, o (PhSe)2, o exercício de natação e a associação entre os 

dois foram capazes de aumentar os níveis de mBDNF no hipocampo de ratos velhos. Estudos 

anteriores demonstram uma melhora no desempenho cognitivo após a prática de exercício 

físico forçado ou voluntário, agudo e crônico, associado a um aumento nos níveis de BDNF 

em roedores (ALOMARI et al., 2013; BERCHTOLD et al., 2010; BERCHTOLD et al., 2005; 

GOMEZ-PINILLA et al., 2012) e em humanos (RASMUSSEN et al., 2009; SEIFERT et al., 

2010). Ademais, foi observada uma elevação nos níveis de BDNF com o aumento da 

performance no exercício (CORREIA et al., 2011). Os mecanismos pelos quais o (PhSe)2 age 

na modulação da plasticidade sináptica no hipocampo em roedores velhos, proporcionando 

melhorias na função cognitiva, bem como na memória e aprendizado e diminuição nos 

processos apoptóticos, ainda não são bem definidos. 

A ligação do mBDNF ao receptor TrkB induz a sua dimerização e a autofosforilação nos 

resíduos de tirosina na sua porção intracelular, com subsequente ativação intracelular de uma 

ou mais cascatas de sinalização que compreendem a via da PI3K, PLCγ e a ERK1/2  

(BEKINSCHTEIN et al., 2008; CUNHA et al., 2010). Sendo a cascata das MAPKs umas das 

maiores ativadoras/sinalizadoras dos receptores Trk (CLARKE e BARRES, 2013; RAGE et 

al., 2007). Evidências crescentes mostram que a via de sinalização das MAPKs e seus 

reguladores “upstream” e “downstream” tem um papel fundamental em muitos processos 

indispensáveis para o desenvolvimento do SNC (CHENG et al., 2013; JEANNETEAU et al., 

2010; QU et al., 2013). Assim, possíveis alterações na via de sinalização das MAPKs podem 

ser responsáveis por alterar o desenvolvimento neural (PUCILOWSKA et al., 2012). A 

enzima PI3K está envolvida na ativação da cascata de sinalização intracelular de Akt. A Akt é 

uma proteína cinase específica de serina/treonina cuja forma ativa proporciona um controle no 

crescimento e proliferação celular, bem como um “sinal de sobrevivência”, protegendo as 

células da apoptose (LUO et al., 2003). A Akt ativa fatores de transcrição de genes envolvidos 

na sobrevivência neuronal, através da fosforilação da proteína de ligação ao elemento de 

resposta ao AMPc - CREB (VAN DER HEIDE et al., 2006) e também inibindo proteínas pró-

apoptóticas como a GSK3ß e caspases (MIYAWAKI et al., 2009). Os efeitos do exercício e 

de uma dieta suplementada com (PhSe)2 de melhorar a memória nos testes de reconhecimento 

de objeto em ratos Wistar velhos mostrados no artigo 1 desta tese, foram acompanhados por 

um aumento na fosforilação de CREB, porém apenas o grupo exercitado aumentou a 

fosforilação de Akt, demonstrando que de alguma outra forma, a dieta suplementada com o 

(PhSe)2 bloqueou o efeito do exercício em fosforilar a Akt. Reforçando os resultados obtidos 
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no artigo 1, estudos demonstraram que uma diminuição nos níveis de p-CREB está associada 

com danos na memória e diminuição da plasticidade hipocampal induzidos pelo 

envelhecimento (BRIGHTWELL et al., 2007; MORRIS e GOLD, 2012). Os efeitos do 

exercício no aumento da fosforilação de p-CREB e p-Akt já são bem reportados na literatura 

(AGUIAR et al., 2011; CHEN, M. J. e RUSSO-NEUSTADT, 2009; KIM, S. E. et al., 2013; 

KWON et al., 2013; SUIJO et al., 2013).  

Estudos em modelos animais têm mostrado que eventos bioquímicos envolvidos na 

formação da memória incluem também um aumento na atividade de proteínas cinases, como 

as proteino-cinase G, C e A (PKG, PKC e PKA), proteínas cinases dependente de cálcio-

calmodulina (CaMKII e CaMKIV) com consequente fosforilação do CREB e vias 

relacionadas a PLCγ (CAMMAROTA et al., 2000; DUNNING e DURING, 2003; 

IZQUIERDO, I. e MEDINA, 1997; IZQUIERDO, L. A. et al., 2000; MCGAUGH e 

IZQUIERDO, 2000; MEDINA et al., 2008). Os resultados obtidos no manuscrito 1 mostram 

uma diminuição na razão p-PKC/PKC nos ratos velhos e uma reversão pela dieta 

suplementada com o (PhSe)2, pelo exercício de natação e também pela associação dos dois. O 

que corrobora com um estudo que demostrou um aumento na expressão de PKC causado pelo 

exercício (MOLTENI et al., 2002), porém quanto aos efeitos do (PhSe)2 nesta via de 

sinalização, esta é a primeira evidência cientifica de que este composto modula a razão p-

PKC/PKC no hipocampo de ratos velhos. Ampliando está hipótese, pode-se sugerir que a 

ativação desta via esteja envolvida na melhora da memória nos ratos velhos tratados com o 

(PhSe)2 demonstrada no artigo 1 desta tese. 

Outra cascata de sinalização da família das MAPKs, que está envolvida nas vias 

sinalizadas pelo mBDNF/TrkB, é a cascata das ERKs. As proteínas ERK1/2 estão envolvidas 

em respostas celulares a fatores de crescimento e outros mitógenos, exercendo ações 

regulatórias sobre mecanismos de proliferação e diferenciação (THOMAS e HUGANIR, 

2004). As ERKs também participam de processos cognitivos e da plasticidade sináptica 

hipocampal (SWEATT, 2004). ERK1/2 são translocadas do citosol para o núcleo, onde via 

RSK (ribossomal 6 cinase) ativam fatores de transcrição como CREB, regulando a transcrição 

gênica (Kim &Choi, 2010). Os resultados obtidos no manuscrito 1 desta tese demonstraram 

uma diminuição na fosforilação de ERK no hipocampo de ratos Wistar com o envelhecimento 

e um aumento na razão de p-ERK/ERK pelo exercício de natação e de sua associação com o 

(PhSe)2, corroborando com resultados já descritos na literatura (RAGE et al., 2007; SEGAL e 

GREENBERG, 1996). Somente a dieta suplementada com o (PhSe)2 não foi capaz de 

aumentar a fosforilação de ERK. 
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MAPK/ERK, PI3K e PLCγ são vias de sinalização intracelulares comumente ativadas 

pelo estímulo do aprendizado através da sinalização de mBDNF/TrkB que são cruciais para 

desencadear os eventos celulares e moleculares que determinarão a consolidação da memória 

(BRAMHAM e MESSAOUDI, 2005; KAPLAN e MILLER, 2000; LU et al., 2008; YANO e 

CHAO, 2000). Desta forma, nossos resultados estão de acordo com a literatura que demonstra 

papel crucial de sinalização de mBDNF/TrkB na plasticidade sináptica e na consolidação da 

memória (SHEN et al., 2001; SUZUKI et al., 2011; VAYNMAN et al., 2004). 

Além destes estudos focados na via mBDNF/TrkB, muitos pesquisadores têm direcionado 

suas pesquisas para a expressão de genes envolvidos com os mecanismos de morte celular por 

apoptose, através da ligação do proBDNF ao receptor p75NTR.  O proBDNF se liga ao 

receptor p75NTR podendo levar à apoptose e a ativação microglial, principalmente, através da 

cascata de reações ativada pela MAPKs JNK e p38MAPK ou pelo NF-қB (CUNHA et al., 

2010). A JNK e a p38MAPK, também conhecidas como proteínas cinases ativadas por estresse 

(SAPKs), são proteínas ativadas por citocinas e insultos citotóxicos, estando freqüentemente 

relacionadas ao estresse, a morte celular e aos processos inflamatórios (COWAN e STOREY, 

2003; MIELKE e HERDEGEN, 2000). Tem sido demonstrado que genes que participam 

diretamente deste processo apresentam expressão alterada no hipocampo. Tais genes agem na 

via apoptótica extrínseca ou intrínseca (BROUNS e DE DEYN, 2009; DOYLE et al., 2008; 

HENSHALL et al., 2001; HENSHALL e SIMON, 2005). Nesta última, destacam-se as 

caspases efetoras (caspases 3 e 6), famílias das proteínas bcl-2 pró-apoptóticas (bad, bax, bim, 

bid) e antiapoptóticas (bcl-2, bcl-x, bcl-w). Os resultados obtidos no manuscrito 1 desta tese, 

revelaram um aumento na via de sinalização pró-apoptótica com o envelhecimento, através de 

um aumento da expressão proteica de proBDNF, consequentemente em um aumento na 

fosforilação de JNK e também em um aumento na clivagem de caspase-3 e de PARP, 

revelando também uma diminuição na via de sinalização antiapoptótica, através da 

diminuição da Bcl-2. Estes resultados são consistentes com prévios estudos que 

demosntraram que as JNKs são proteínas SAPKs associadas com a perda de neurônios através 

da apoptose e da neuroinflamação (BOGOYEVITCH e KOBE, 2006; CHEN, F. et al., 2009; 

WANG, Y. et al., 2015). Um aumento na via apoptótica intrínseca no encéfalo de ratos 

velhos, reduz os níveis de Bcl-2 facilitando/aumentando a liberação de citocromo c 

mitocondrial, ativando a caspase 3 que vai induzir a clivagem da PARP e inibir a capacidade 

de reparar os danos ao DNA, causando morte e desequilíbrio celular (KIM, S. H. et al., 2011; 

POLLACK et al., 2002). O composto orgânico (PhSe)2 se mostrou eficiente em diminuir a 

ativação da via apoptótica ativada pela JNK no hipocampo de ratos velhos, demonstrado no 
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manuscrito 1, através de uma diminuição nos níveis de proBDNF, p-JNK, de caspase 3 e 

PARP clivadas e de um aumento na Bcl-2, indicando novas evidências dos benefícios 

neuroprotetores do (PhSe)2 em ratos Wistar de 27 meses de idade, protegendo contra a morte 

celular e a neuroimflamação. 

A morte celular por apoptose é normal durante o envelhecimento, porém sugere-se que o 

exercício físico seja uma ótima estratégia na prevenção do déficit de memória decorrente do 

envelhecimento (KIM, S. E. et al., 2010). Estudos realizados com animais comprovaram que 

o exercício previne a apoptose no hipocampo e facilita a recuperação de danos ao SNC, 

melhorando o aprendizado e a memória (LEE, H. H. et al., 2006; VAN PRAAG, 2009). Estes 

dados corroboram com os resultados obtidos nesta tese, de que o exercício de natação e a 

associação do exercício com uma dieta suplementada com o (PhSe)2 reverteram os danos 

causados pelo envelhecimento, melhorando a memória e ativando/melhorando as cascatas de 

sinalização relacionadas à memória e ao aprendizado, além disso, protegendo contra a 

apoptose hipocampal, através da via da JNK, em ratos Wistar velhos. 

As JNKs estão amplamente distribuídas nos tecidos dos mamíferos e apresentam funções 

biológicas relevantes para o cérebro em desenvolvimento e em processos de 

neurodegeneração e ativação microglial e astrocitária (WAETZIG e HERDEGEN, 2004). A 

reatividade microglial associada ao envelhecimento pode contribuir para o dano neuronal 

assim como para a perda de mecanismos neuroprotetores e neurorregulatórios, podendo 

resultar em redução das funções cognitivas (BARRIENTOS et al., 2010; JURGENS e 

JOHNSON, 2012). A microglia consiste nas células de defesa do cérebro, com uma função 

análoga aos macrófagos. São essenciais para o funcionamento correto do cérebro por estarem 

envolvidas em alguns processos como: diferenciação neuronal, crescimento axonal, 

proliferação dos astrócitos e angiogênese. Quando ativadas elas podem exibir atividade 

neuroprotetora por estarem envolvidas, por exemplo, no reparo tecidual. Em situações que são 

ativadas em excesso, podem participar da neurodegeneração (podendo ser denominadas como 

microglia neurotóxica) observada em algumas doenças, pela secreção de citocinas pró-

inflamatórias, indução de enzimas pro-inflamatórias (por exemplo, COX-2) e ativação 

astrocitária (AMOR et al., 2014; GRAEBER et al., 2011; JACOBS e TAVITIAN, 2012; 

LEITE et al., 2016). Como demonstrado no manuscrito 1, os níveis de Iba-1 e GFAP 

indicaram um aumento na ativação microglial e astrocitária no hipocampo de ratos velhos. 

Estes resultados corroboram com a hipótese de ativação da cascata de sinalização apoptótica 

induzida pela ligação do proBDNF ao p75NTR e um aumento nas p-JNKs com, consequente, 



70 
 
aumento na geração de moléculas inflamatórias e oxidativas, levando ao quadro de 

astrogliose, resultados reforçados pelo análise da GFAP por imunohistoquímica.  

A dieta com o (PhSe)2 diminuiu os níveis de Iba-1, possivelmente, contribuindo na 

diminuição da ativação da via apoptótica e no aumento da via neurogênica, colaborando com 

a melhora do desempenho dos animais nos testes de memória demonstrada no artigo 1, mas 

não foi capaz de reverter a astrogliose, resultado este que está de acordo com a literatura, de 

que, uma das características principais da astrogliose é o aumento da expressão de GFAP, mas 

também pode ser associada com a neurodegeneração (COYLE e SCHWARCZ, 2000; SHAO 

e MCCARTHY, 1994; TARDY, 2002), podendo refletir na sinaptogênese, na 

neurotransmissão anormal contribuindo para os danos cognitivos (FERRARI, C.K.B., 2000b; 

O'CALLAGHAN e JENSEN, 1992; RAJKOWSKA et al., 2002).  Acredita-se que as quatro 

semanas de suplementação com o (PhSe)2 não foram suficientes para diminuir os níveis de 

GFAP e de aumentar os níveis do marcador de neurônios NeuN no hipocampo de ratos 

velhos, como mostrado no manuscrito 1.  

O exercício de natação e a associação dos dois, exercício e dieta suplementada, foram 

eficazes em diminuir a ativação microglial e a astrogliose e de aumentar os níveis de NeuN.  

Diversos estudos demonstram que a atividade física é um potente indutor do aumento da 

neurogênese no giro denteado em animais jovens, adultos e idosos (GOULD et al., 1999; 

KEMPERMANN et al., 2002; KEMPERMANN et al., 2004; KOHMAN et al., 2012; 

KRONENBERG et al., 2003; VAN PRAAG et al., 1999a; VAN PRAAG et al., 1999b; VAN 

PRAAG et al., 2005). 

Com base nestes mecanismos propostos, concluí-se que os efeitos benéficos apresentados 

nesta tese, são mediados por interações entre células do SNC com funções imunes (microglia 

e astrócitos), neurônios e células precursoras neuronais. Estas interações envolvem a 

capacidade de resposta de neurônios e células gliais a neurotransmissores, hormônios, 

neurotrofinas e mediadores inflamatórios. Dessa forma, considera-se que os processos 

neuroquímicos relacionados ao desenvolvimento do SNC, à neuroplasticidade, à 

sobrevivência e à morte celular e ao aparecimento de doenças neurodegenerativas podem ser 

modulados pela atividade dessas vias de sinalização sobre diversas proteínas alvo, como 

fatores de transcrição, proteínas apoptóticas e produção de fatores neurotróficos. Os dados 

apresentados nesta tese demonstram o potencial anti-apoptótico e neuroprotetor de uma dieta 

suplementada com o (PhSe)2 juntamente com a prática de exercício de natação por diversos 

mecanismos, evidenciando novas propostas de ação deste composto sobre modificações 
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causadas pelo envelhecimento, estimulando assim novos estudos para um melhor 

entendimento dos mecanismos de ação no hipocampo de ratos velhos Wistar. 

Além dos efeitos evidenciados nesta tese, estudos do nosso grupo de pesquisa têm 

demonstrado que o exercício de natação e uma dieta suplementada com o (PhSe)2 afetam 

benéficamente diversos processos biológicos em ratos velhos, tais como a redução dos níveis 

séricos de citocinas pró-inflamatórias (LEITE et al., 2015), a modulação de vias de 

sinalização relacionadas á neuroproteção no hipotálamo (LEITE et al., 2016) e a disfunção 

metabólica hepática característica do envelhecimento (HECK et al., 2016). 

5. CONCLUSÃO 

Os dados apresentados nesta tese possibilitam concluir que: 

• Tanto o composto (PhSe)2 quanto o exercício de natação e a associação dos dois 

possuem efeitos em prevenir o declínio cognitivo causado pela idade. No entanto, o 

grupo exercício não melhorou a memória de longa duração, mas foi eficaz em 

melhorar a memória espacial; 

• Os fatores de neuroproteção, proliferação, diferenciação, sobrevivência celular e 

plasticidade sináptica investigados nesta tese, mBDNF, Akt,PKc, ERK e CREB foram 

aumentados em hipocampo de ratos velhos pelo exercício, e pela suplementação com 

(PhSe)2 mais exercício de natação. A suplementação não aumentou os níveis de Akt e 

ERK; 

• A ativação de células gliais (Iba-1 e GFAP) no hipocampo de ratos velhos é 

considerada uma importante fonte de moléculas neurotóxicas. O exercício de natação 

e a associação do exercício com a suplementação com o (PhSe)2 diminuiram os níveis 

de GFAP. No entanto, somente a suplementação com o (PhSe)2 não foi capaz de 

reverter a astrogliose causada pelo envelhecimento. Porém, a suplementação com 

(PhSe)2, o exercício de natação e associação dos dois foram eficazes em diminuir os 

níveis de Iba-1. Além disso, o proBDNF que aumenta a fosforilação da JNK, que tem 

um papel em ativar genes inflamatórios, também foi diminuída, o que reforça a ideia 

de uma diminuição da neuroinflamação hipocampal por ação da suplementação com o 

(PhSe)2, pelo exercício de natação e pela associação destes; 

• A combinação da suplementação com o (PhSe)2 e o exercício de natação foi efetiva em 

reduzir a apoptose de células hipocampais em ratos velhos, uma vez que a razão da 

caspase 3 clivada/caspase3 e PARP clivada/PARP foram diminuídas. Reforçando o 

efeito anti-apoptótico do (PhSe)2 e do exercício de natação, os níveis de Bcl2 e NeuN 
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foram aumentados.  

• A redução da neuroinflamação e da via apoptótica pela combinação da suplementação 

com o (PhSe)2 e exercício de natação, demonstrando seu papel anti-apoptótico em 

conjunto com os efeitos neuroprotetores, pode ser o mecanismo envolvido na melhora 

cognitiva de ratos velhos apresentada nesta tese. 
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 ANEXO A – Carta de Aprovação da Comissão de 

Ética no Uso de Animais-UFSM: 

 


