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Introdução e objetivos: Estudos com modelos animais para indução da
Doença de Parkinson (DP) têm mostrado que o exercício físico em esteira
ergométrica eleva os níveis de fatores neurotróficos, podendo promover
ação neuroprotetora. Pouco se sabe sobre a relação da periodicidade da
prática de exercício físico com o efeito neuroprotetor e a melhora do
comportamento motor em modelo animal da DP. O estudo objetiva analisar a
possível ação neuroprotetora do exercício físico em esteira ergométrica no
comportamento motor.

Métodos: Foram utilizados camundongos Suíços induzidos à DP
bilateralmente com a neurotoxina 6-hidroxidopamina (6- OHDA) no núcleo
estriado para análise do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF),
fator de crescimento endotelial (VEGF) e para a enzima tirosina hidroxilase
(TH) . Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais: Controle
Exercício (CTRLEXE), Controle Sedentário (CTRLSED), Parkinson Exercício
(DPEXE) e Parkinson Sedentário (DPSED). Foram realizados três testes
comportamentais: campo aberto, teste da haste e teste de impressão de
patas. O protocolo de exercício foi na esteira ergométrica, 9m/min, 2x/
semana, 50 min/sessão durante 4 semanas.

Resultado: Comparando o pré e pós exercício físico, observou-se que no
teste do campo aberto houve aumento nos grupos CTRLEXE (p = 0,02) e
DPEXE (p<0,001). Houve aumento da largura do passo das patas dianteiras
do grupo CTRLEXE (p = 0,03) e uma diminuição da largura do passo das
patas dianteiras (p = 0,002) e traseiras (p = 0,01) no grupo DPSED. Houve
um aumento de células positivas para BDNF e VEGF no grupo CTRLEXE
(BDNF: p = 0,02; VEGF: p < 0,001) em relação ao CTRLSED e do grupo
DPEXE (BDNF: p = 0,01; VEGF: p < 0,001) em relação ao DPSED. Houve
um aumento de fibras marcadas para a enzima TH no grupo DPEXE em
relação ao DPSED (p = 0,04), mas não nos grupos CTRLEXE e CTRLSED.



Discussão e conclusão: Este estudo mostrou que um protocolo de
exercício físico iniciado após a indução da DP bilateral e com baixa
dosimetria (frequência semanal, velocidade e duração) foi capaz de
melhorar algumas variáveis de comportamento motor e aumentar o
conteúdo dos fatores neurotróficos BDNF e VEGF e da TH no estriado.
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