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Introdução 

          O período gestacional é crucial para o desenvolvimento do 
embrião e do feto, e o estilo de vida da mãe nesse período pode 
induzir adaptações metabólicas no organismo em desenvolvimento. 
(Bale et al. 2010; Bharathi et al. 2010; Fidalgo 2013). Nosso 
laboratório já demonstrou que a natação materna promove aumento 
das defesas antioxidantes e parâmetros mitocondriais nos filhotes 
(Marcelino et al. 2013). Também nos filhotes machos adultos foi 
observado um melhor desempenho nos testes de reconhecimento de 
objetos (Marcelino et al. 2016). O exercício promove adaptações no 
sistema nervoso central, como o aumento da atividade do sistema de 
transferência de elétrons e aumento nos níveis de espécies reativas 
de oxigênio, resultando em adaptações nas enzimas antioxidantes e 
enzimas de reparo, o que leva a uma maior resistência ao estresse 
oxidativo (Dishman et al. 2006; Gokbuget et al. 2011). O exercício 
físico durante a gestação pode modular vias de sinalização que estão 
envolvidas na função mitocondrial e sobrevivência celular e, 
portanto, ser capaz de modificar o risco de desenvolvimento de 
doenças crônicas na infância e vida adulta (Jornayvaz et al. 2010; 
Scarpulla 2011; Dayi et al. 2012). 

Objetivo 

          Avaliar o imunoconteúdo de AKT, GSK-3β, mitofusina-1, 
sirtuínas, Tfam e Drp1 em cerebelo de ratos Wistar cujas mães foram 
exercitadas durante a gestação. 

Métodos 

Sedentário (controle) 

Natação (exercício) 

Figura 1. Grupos experimentais. 

Marcelino et al. 2013 

Período gestacional 

-7 0 21 

Acasalamento Nascimento 
Protocolo de natação 

Dias 

Dias 

0 7 

Nascimento Eutanásia 
Western Blot 

A 

B 

Figura 2. Desenho experimental : A) Protocolo de natação materno e B) Linha do tempo dos 
filhotes. 

Protocolo de natação: 
- 5 vezes/semana 
- 30 min/dia 
- Temp. água: 32ºC 

Resultados 

Figura 3. Imunoconteúdo da fração total de cerebelo. Imunoconteúdo de A) Mitofusina-1 
(n=8); B) Drp1 (n=4); C) Tfam (n=7; p=0.138); D) SIRT1 (n=8; p=0.440). E) SIRT3 (n=5; p=0.205); 
F) Razão entre p-AKT/AKT (n=9, p=0.005); G) Razão entre p-GSK-3β/GSK-3β (n=9, p=0.034). A 
análise dos dados foi realizada através do teste t de Student.  
 

Conclusão 

          Os resultados indicam que o exercício materno é capaz de 
modular as vias de sinalização AKT/GSK3β no cerebelo da prole no 7º 
dia pós-natal. A diminuição da razão da pAKT/AKT indica que a 
atividade da AKT está diminuída, enquanto que a diminuição da razão 
da pGSK3β/GSK3β indica que a atividade da GSK3β está aumentada. A 
AKT regula negativamente a atividade da GSK3β através da fosforilação 
da serina na posição 9 da GSK3β (Matsuda et al. 2013). O aumento da 
forma ativa da GSK3β no cerebelo da prole de ratas exercitadas sugere 
que o exercício materno durante a gestação media os processos de 
neurodesenvolvimento. No presente estudo, foi observada uma 
tendência de efeito do exercício materno sobre a ativação da SIRT1, 
SIRT3 e Tfam. Os dados apresentados fazem parte de um estudo em 
andamento; uma vez que o pequeno número amostral pode não ser 
suficiente para indicar diferença estatística entre os grupos. Com base 
nos dados apresentados até o momento, é possível concluir que os 
efeitos adaptativos do exercício materno são mediados, em parte, pela 
modulação da via AKT/GSK3β no cerebelo dos filhotes. 
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