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RESUMO 

O aumento dos níveis plasmáticos de glicocorticoides com concomitante diminuição de 

níveis plasmáticos de andrógenos em resposta a estressores é comumente observado em 

diversos vertebrados. Adicionalmente, os glicocorticoides, bem como os andrógenos, exercem 

importantes efeitos imunomodulatórios. Populações naturais de anfíbios respondem a agentes 

estressores de maneiras variadas, incluindo aumento dos níveis plasmáticos de corticosterona 

(principal glicocorticoide em anfíbios - CORT), alterações na resposta imune e a diminuição 

dos níveis plasmáticos de testosterona (T). Utilizando o cativeiro como um agente estressor 

para populações naturais de anfíbios, investigamos os efeitos da manutenção em cativeiro sobre 

os níveis plasmáticos de CORT e T, resposta imune (capacidade bactericida do plasma - CBP 

e fagocitose de células peritoneais) e condição corpórea de indivíduos machos de Rhinella 

schneideri e R. icterica, a partir de indivíduos coletados em populações naturais e mantidos em 

cativeiro por 60 e 90 dias, respectivamente. Machos adultos foram amostrados em campo, para 

coleta de dados basais, transportados e mantidos em cativeiro, onde amostras foram coletadas 

após 7, 30, 60 e 90 dias. Inicialmente, foi realizada a padronização da metodologia do ensaio 

de fagocitose das células peritoneais em sapos. Nossos resultados demonstraram que a o ensaio 

de fagocitose e a análise por citometria de fluxo por imagem resultam em um método confiável 

e preciso para a análise de atividade fagocítica de células peritoneais de sapos. Em resposta ao 

cativeiro, ambas as espécies (R. schneideri e R. icterica) apresentaram aumento dos níveis 

plasmáticos de CORT, diminuição dos níveis plasmáticos de T e resposta imune (CBP e 

fagocitose), indicando uma condição de estresse crônico. Indivíduos da espécie R. schneideri 

apresentaram uma acentuada perda da condição corpórea em resposta ao cativeiro, enquanto os 

indivíduos da espécie R. icterica mantiveram a condição corpórea ao longo do tempo em 

cativeiro. A CBP esteve positivamente correlacionada com a CORT plasmática quando não 

houve variação da condição corpórea (R. icterica), enquanto que em R. schneideri, os 
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indivíduos que perderam massa ao longo do tempo apresentaram níveis elevados de CORT 

plasmática e menores valores de CBP. Adicionalmente, os níveis plasmáticos de T estavam 

positivamente correlacionados com a fagocitose em ambas as espécies estudadas. Estes 

resultados indicam que a manutenção em cativeiro pode ser considerada um estressor crônico 

para sapos, uma vez que promove o aumento de CORT e diminuição de T e resposta imune 

nestes animais. De maneira associada, a variação da resposta imune em resposta à manutenção 

em cativeiro depende do parâmetro avaliado e tempo de resposta (dias em cativeiro). Nossos 

resultados ainda sugerem que a imunomodulação nas condições de cativeiro em sapos pode 

estar associada às variações de CORT e T plasmática, dependendo de sinalização da condição 

corpórea do animal. 

 

Palavras-chave: Estresse, corticosterona, testosterona, resposta imune, condição corpórea. 
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ABSTRACT 

Increased plasma glucocorticoid levels with concomitant decrease in plasma androgen 

levels in response to stressors are commonly observed in several vertebrates. In addition, 

glucocorticoids, as well as androgens, plays important immunomodulatory effects. Natural 

populations of amphibians respond to stressors in different ways, including increased 

corticosterone (main glucocorticoid in amphibians – CORT) plasma levels, changes in immune 

responses, and decreased plasma testosterone (T) levels. Given that captivity is a stressor for 

amphibian natural populations, we investigated the effects of captivity maintenance on plasma 

CORT and T levels, immune response (plasma bacterial killing ability – BKA and phagocytosis 

of peritoneal cells) and body condition of male individuals of Rhinella schneideri and R. 

icterica, from individuals collected in natural populations and kept in captivity for 60 and 90 

days, respectively. Adult males were sampled in the field for baseline measurements, 

transported and kept in captivity, where samples were collected after 7, 30, 60 and 90 days. 

Initially, we standardized the phagocytosis of peritoneal cells assay for toads. Our results 

demonstrated that the phagocytosis assay and the imaging flow cytometry analysis result in a 

reliable and accurate method for the analysis of phagocytic activity of peritoneal cells of toads. 

In response to captivity, both species (R. schneideri and R. icterica) showed increased plasma 

CORT, decreased plasma T levels and immune response (BKA and phagocytosis), indicating a 

chronic stress condition. Individuals of R. schneideri showed accentuated body condition loss 

in response to captivity, while individuals of R. icterica displayed sustained body condition 

over time in captivity. BKA was positively correlated with plasma CORT when there was no 

change in body condition (R. icterica), whereas in R. schneideri, individuals showing the 

highest body mass loss over time, also presented the highest CORT levels and the lowest BKA 

values. Additionally, plasma T levels were positively correlated with phagocytosis in both 

studied species. These results indicate that captivity maintenance can be considered a chronic 
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stressor for toads, promoting increased CORT and decreased T and immune response in these 

animals. Moreover, the variation in immunity in response to captivity maintenance depends on 

the evaluated parameter and time (days in captivity). Our results further suggest that 

immunomodulation in captivity conditions in toads may be associated with changes in plasma 

CORT and T, depending on the individual’s body condition. 

 

Keywords: Stress, corticosterone, testosterone, immune response, body condition.  
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INTRODUÇÃO 

 

Relações entre estresse, resposta imune e andrógenos 

Em resposta a um estímulo estressor, ocorre ativação do sistema nervoso central e 

concomitante ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenais/interrenais (HPA/I) (Sapolsky et 

al., 2000; Sapolsky, 2002). Esta ativação simultânea do sistema nervoso e endócrino resulta na 

liberação de catecolaminas e glicocorticoides (GC), os quais promovem alterações fisiológicas 

como: aumento do tônus muscular, aumento da disponibilização de substratos energéticos e 

imunomodulação (Sapolsky, 2000). Embora a resposta de estresse apresente efeitos benéficos, 

que promovem a sobrevivência do animal a uma determinada condição estressante, a ativação 

frequente do sistema nervoso e do eixo HPA/I em resposta a estressores pode resultar em efeitos 

deletérios para o animal, como a inibição da reprodução e supressão da resposta imune 

(Sapolsky et al., 2000; Sapolsky, 2002; Marketon e Glaser, 2008). 

Diversos estudos mostram que a inibição de diferentes pontos do eixo hipotálamo-

hipófise-gônadas em resposta a ativação do eixo HPA/I tem sido demonstrada em vertebrados, 

incluindo anfíbios (Sapolsky, 2002; Deviche et al, 2010; Tokarz e Summers, 2011; Barsotti et 

al., 2017). Como resultado, frequentemente observamos a inibição do comportamento 

reprodutivo, assim como a diminuição dos níveis plasmáticos de andrógenos em resposta a 

diferentes estressores em machos (Paolucci et al., 1990; Moore et al., 1991; Sapolsky et al., 

2000; Jones e Bell, 2004; Deviche et al., 2010; Narayan et al., 2012; Assis, 2015). Os 

andrógenos, por sua vez, além de exercerem um importante papel na reprodução, também 

apresentam ações imunomoduladoras (Nava-Castro et al., 2012). As células imunes, uma vez 

que apresentam receptores para andrógenos, podem ser moduladas diretamente pelos 

andrógenos (Nava-Castro et al., 2012). É importante ressaltar que ações indiretas dos 

andrógenos também podem ser observadas, uma vez que a testosterona (T - principal andrógeno 

nos machos) pode competir pelas globulinas de ligação de GCs, alterando a fração livre destes 
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hormônios (Bradley et al., 1980; McDonald et al., 1981; Bradley, 1987 McEwen et al., 1997). 

Portanto, uma vez que as células imunes também apresentam receptores para GCs, estando 

sujeitas a modulação direta dos GCs (Wiegers e Reul, 1998), é possível que os andrógenos, 

associados aos GCs, exerçam um papel fundamental na regulação da resposta imune, 

particularmente durante a resposta de estresse. 

Em relação ao sistema imune, a resposta de estresse promove uma imunomodulação 

direta, mediada pela ativação do sistema nervoso central (inervação direta dos órgãos linfoides), 

e também, via ação hormonal, através, principalmente, da atuação das catecolaminas e dos GCs 

sobre as células imunes (Marketon e Glaser, 2008). Em resposta ao estresse agudo, o sistema 

imune apresenta alterações como redistribuição de leucócitos (linfócitos T e B, células natural-

killer, e monócitos) do sangue para tecidos periféricos e linfonodos, resultando em uma 

diminuição do número de células imune na corrente sanguínea (Dhabhar, 2009; Dhabhar, 

2014). De maneira associada, durante uma resposta de estresse agudo, ocorre um aumento da 

resposta inflamatória, assim como de diversos componentes da resposta inata e adquirida 

(Dhabhar, 1999; Barriga et al., 2001; Dhabhar, 2009; Graham et al., 2012). Por outro lado, o 

estresse crônico apresenta, em sua maioria, efeitos imunossupressores. De fato, diminuições da 

resposta inflamatória e reduções na atividade de células fagocitárias e de componentes da 

resposta humoral e mediada por células são comumente observadas em resposta ao estresse 

crônico (Hoffman-Goetz et al, 1986; Yin et al, 1995; Dhabhar, 2009; Dhabhar, 2014; Assis et 

al., 2015; Neuman,-Lee et al., 2015). Deste modo, apesar da imunomodulação associada à 

resposta de estresse ser muito mais refinada do que o exposto (Dhabhar, 2014), observamos que 

os efeitos estimulatórios ou supressores da resposta imune apresentam uma forte relação com a 

duração da resposta de estresse. 

Variações na amplitude e duração da elevação dos níveis plasmáticos de corticosterona 

(CORT – principal GC em anfíbios), assim como nas alterações no perfil da resposta imune, 



15 

 

têm sido reportadas em diversos anfíbios expostos a diferentes agentes estressores. Algumas 

espécies de anuros Brasileiros tem demonstrado um aumento da CORT e diminuição da 

capacidade bactericida plasmática em resposta ao estresse de contenção (Gomes et al., 2012) e 

cativeiro (Assis et al., 2015). Entretanto, apesar de Graham et al. (2012) terem demonstrado um 

efeito imunossupressor sobre a capacidade de lise do plasma, também foi observado um efeito 

estimulador sobre o burst oxidativo de leucócitos sanguíneos em resposta ao estresse de 

restrição em sapos Australianos. Por outro lado, Assis (2015) demonstrou que algumas espécies 

de anuros não apresentam variação da capacidade bactericida plasmática mesmo quando 

submetidos ao estresse de contenção de movimentos por 24h. Estes estudos demonstram que 

diferentes segmentos do sistema imune podem ser modulados de forma distinta em resposta a 

estressores em diversos anfíbios. De maneira associada, uma diminuição nos níveis de T tem 

sido frequentemente observada em resposta a estressores em anuros (Jones e Bell, 2004; 

Narayan et al., 2012; Assis, 2015). Entretanto, estudos que incorporem medidas de CORT, T e 

reposta imune com anuros são escassos (Assis, 2015), principalmente no contexto de estresse 

crônico. 

 

Imunomodulação mediada por glicocorticóides 

Os GCs são hormônios esteroides que promovem alterações fisiológicas que garantem a 

sobrevivência do animal durante a resposta de estresse (Sapolsky et al., 2000). Estudos 

realizados com diversos vertebrados demonstraram que elevações agudas de GCs promovem 

um aumento em diversos aspectos da resposta imune: resposta mediada por células (Dhabhar e 

McEwen, 1999); fagocitose de leucócitos do sangue (Graham et al., 2012; Assis et al., 2017); 

aglutinação mediada por anticorpos (McCormick e Langkilde, 2014); os quais poderiam estar 

associados a uma maior resposta imune em um período de recuperação pós estresse (Dhabhar, 

2014). De fato, GCs liberados de forma aguda na corrente sanguínea promovem a liberação de 
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moléculas constituintes da resposta imune humoral que podem, por sua vez, ativar os 

mediadores celulares da resposta imune e direcionar os neutrófilos e linfócitos circulantes para 

tecidos específicos (Wiegers & Reul, 1998; Riccardi, et al, 2002; Cavalcanti et. al., 2006). 

Adicionalmente, estudos in vitro demonstraram que níveis fisiológicos de GCs aumentam a 

fagocitose e a quimiotaxia em macrófagos peritoneais de ratos (Barriga et al., 2002; Zhong et 

al., 2013) e a proliferação celular em ovelhas (Ciliberti et al., 2016), evidenciando o efeito 

imuno estimulador do aumento agudo dos GCs. 

Por outro lado, níveis cronicamente elevados dos GCs apresentam efeitos 

majoritariamente imunossupressores (Dhabhar, 2014). Estudos abordando elevações crônicas 

experimentais de GCs demonstraram que estes hormônios podem retardar o processo de 

cicatrização, diminuir a resposta imune mediada por células, bloquear e inibir a maturação e 

desenvolvimento dos linfócitos, além de atuarem na diminuição da massa e função dos órgãos 

linfoides (Ahmed et. al., 1985; Wiegers & Reul, 1998; Dhabhar e McEwen, 1999; Riccardi, et 

al, 2002; Cavalcanti et. al., 2006; Thomas e Woodley, 2015), caracterizando a função 

imunossupressora destes esteroides. Tratamentos in vitro, demonstraram que o uso crônico de 

GCs, assim como altas doses destes hormônios também têm apresentam efeitos supressores 

sobre a resposta imune celular, atuando na diminuição da proliferação de células do sangue e 

da atividade (quimiotaxia e fagocitose) de macrófagos (Wiegers et al., 1993; Lim et al., 2007; 

Ciliberti et al., 2016). Adicionalmente, estudos realizados com camundongos demonstraram 

que baixas doses de CORT aumentam a produção de citocinas (TNF e IL-6), enquanto que altas 

doses do mesmo hormônio apresentam um efeito oposto (Chantong et al., 2012), especialmente 

quando combinada com uma injeção de lipopolissacarídeos (Liao et al., 1995). Por outro lado, 

é interessante ressaltar que a mesma dose de GCs pode apresentar tanto efeito supressor quanto 

estimulador sobre a resposta imune, variando de acordo com o tempo de exposição das células 

a estes hormônios (Wiegers et al., 1995; Ciliberti et al., 2016). Deste modo, os efeitos bimodais 
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dos GCs parecem estar associados a variação na duração e intensidade da resposta de estresse, 

além de também estar relacionados a ação dos distintos receptores de GCs (Wiegers et al., 1993; 

Wiegers & Reul, 1998; Salpolsky et al., 2000; Chantong et al., 2012). 

Embora os efeitos imunomodulatórios diretos dos GCs estejam bem estabelecidos, sabe-

se que a condição corpórea do indivíduo parece ser fundamental durante a modulação da 

resposta imune mediada pelo estresse. Em condições de vida livre, iguanas com maiores níveis 

de CORT apresentaram uma menor condição corpórea e resposta inflamatória (Berger et al., 

2005). De maneira semelhante, trabalhos com mamíferos e aves demonstraram que, em resposta 

ao estresse agudo, o aumento da resposta imune concomitante ao aumento dos níveis circulantes 

de GCs, normalmente ocorre quando o indivíduo apresenta uma boa condição corpórea 

(Dhabhar, 2009; Harms et al., 2010). Por outro lado, Bourgeon et al. (2007) demonstraram que 

patos submetidos a um desafio com LPS apresentaram uma correlação positiva entre a condição 

corpórea e a resposta imune (níveis plasmáticos de oxido nítrico), entretanto, os animais com 

maior resposta imune e condição corpórea foram os que apresentaram os menores níveis de 

CORT. Estes estudos demonstram que os GCs associados com a sinalização de condição 

corpórea parecem exercer um papel fundamental sobre a resposta imune em vertebrados. 

 

Imunomodulação mediada por andrógenos 

Apesar de exercerem um papel intimamente relacionado à reprodução, os hormônios 

sexuais, incluindo a testosterona (T - principal andrógeno em vertebrados), são importantes 

reguladores de diversos aspectos da resposta imune inata e adquirida nos vertebrados (Ahmed 

et al., 2010). Os efeitos imunossupressores da T são bastante conhecidos, e incluem a redução 

de tecidos linfoides, assim como a diminuição da resposta imune celular e humoral (Grossman, 

1985; Casto et al, 2001; Ahmed et al., 2010; Nava-Castro et al, 2012). Estudos in vivo e in vitro 

demonstraram que o tratamento com a T diminui a proliferação de linfócitos, produção de 
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anticorpos, assim como a atividade celular de macrófagos, representada pela fagocitose, 

produção de nitrito e interleucina-1 em diversos táxons (Savita e Rai, 1998; Casto et al., 2001; 

Mondal e Rai, 2002; Tripathi e Singh, 2014). Adicionalmente, aplicações agudas e sustentadas 

de T podem reduzir a atividade de células natural-killer, assim como diminuir as respostas 

humoral e mediada por células (Inman, 1978; Grossman, 1984; Ahmed et al., 1985; Hou e 

Zheng, 1988). Entretanto, embora uma imunossupressão associada a T em animais seja relatada 

para diversas espécies de vertebrados, uma meta-análise incluindo mamíferos, aves e répteis 

demonstrou que o efeito supressor da T varia de acordo com o tipo de resposta imune estudado, 

bem como dentre os grupos filogenéticos (Roberts et al., 2004). 

Efeitos estimuladores da T são observados, principalmente, relacionados à resposta 

inflamatória (McCrohon et al., 1999; Greenman et al., 2005; Martin et al., 2008; Gilliver, 2010). 

Entretanto, há estudos demonstrando que a T também influencia positivamente a atividade 

celular de macrófagos (aumento da produção de óxido nítrico) e a produção de anticorpos em 

alguns animais (Chao et al., 1994; Evans et al., 2000; Peters, 2000). Adicionalmente, estudos 

recentes têm demonstrado que os efeitos estimuladores da T são observados, principalmente, 

associados a uma boa condição corpórea do animal. Desprat et al. (2015) demonstraram que 

pererecas tratadas com T, que apresentaram maiores níveis plasmáticos de T e com uma melhor 

condição corpórea, também apresentaram uma maior resposta inflamatória quando comparados 

com indivíduos com menor condição corpórea e com o grupo placebo (sem aplicação de T). 

Por outro lado, Roberts et al. (2007) demonstraram que aves tratadas com implantes de T, 

demonstrando menor massa corpórea, mas apresentando maiores níveis de T 

concomitantemente com maiores níveis de CORT, exibiram uma maior produção de anticorpos 

em resposta a um dado antígeno, sugerindo uma possível interação entre estes dois esteroides 

na regulação do sistema imune (Roberts et al., 2007). Consequentemente, é possível que a T 

possa participar de maneira fundamental da regulação da resposta imune durante a resposta de 
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estresse; e que a interação entre a CORT, T e condição corpórea sejam determinantes no 

controle do sistema imune em resposta a estressores. 

 

Justificativa 

Diversos estudos abordam diferentes respostas fisiológicas associadas à resposta de 

estresse do animal (Sapolsky et al., 2000), no entanto, o enfoque se dá em poucos aspectos 

fisiológicos em conjunto (ex. estresse e susceptibilidade a doenças – Kindermann et al., 2012; 

Peterson et al., 2013; GCs, condição corpórea e fragmentação – Janin et al., 2011; Tennessen 

et al, 2014; sistema imune e GCs – Buehler et al., 2008; Dhabhar, 2014). Uma vez que o 

organismo coordena múltiplos sistemas fisiológicos para lidar com as demandas ambientais, 

incluindo a resposta a estressores, um estudo mais completo, integrando diversos aspectos 

fisiológicos se faz necessário para uma compreensão mais integrada destes sistemas. Os 

anfíbios são particularmente sensíveis a alterações ambientais, representando desta forma um 

grupo interessante como modelo de estudo para compreender as mudanças integradas de 

diversos aspectos fisiológicos, como GCs, hormônios reprodutivos, condição corpórea e 

sistema imune associados a resposta de estresse. 

Dentro do presente contexto, desenvolver ferramentas apropriadas para a avaliação da 

resposta imune em animais não modelo, como os anuros, se faz necessário. Incialmente, a nossa 

pesquisa foi motivada pela necessidade de avaliar diferentes aspectos da resposta imune onde 

a aplicação possa ser amplamente utilizada em diversas espécies. Para tal, adaptamos protocolos 

de fagocitose a partir de macrófagos peritoneais, provenientes do uso em mamíferos, para o uso 

com sapos. A partir de metodologias para avaliação da resposta imune (capacidade bactericida 

do plasma e fagocitose de células peritoneais - desenvolvida durante este estudo), de dosagens 

hormonais no plasma e medidas de condição corpórea (amplamente utilizada na literatura), nós 

avaliamos o efeito da manutenção em cativeiro (comumente utilizado como agente estressor 
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em vertebrados, incluindo anfíbios) sobre variáveis associadas à resposta de estresse e 

imunidade em sapos brasileiros. 
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CONCLUSÕES 

Em relação à utilização da citometria de fluxo como ferramenta para analises de 

fagocitose, podemos afirmar que a citometria convencional é um método confiável para estimar 

medidas de fagocitose. No entanto, a citometria de fluxo por imagem é um método mais preciso 

de análise no estudo da fagocitose, dispensando o uso de outras ferramentas associadas para as 

análises (sorting e imagem por microscopia convencional). Além disso, permite análises de 

parâmetros adicionais que não poderiam ser realizados pela citometria convencional, sendo 

estes também mais precisos (qualitativamente e quantitativamente) quando comparados à 

citometria convencional associada à a contagem manual (microscopia convencional). 

O cativeiro por tempo prolongado pode ser considerado um agente estressor para Rhinella 

schneideri e R. icterica, uma vez que a manutenção prolongada dos sapos nestas condições (R. 

schneideri – 60 dias; R. icterica – 90 dias) resultou no aumento dos níveis plasmáticos de 

corticosterona, diminuição dos níveis plasmáticos de testosterona e da resposta imune em 

ambas as espécies. 

A fagocitose de células peritoneais, tanto quando avaliada como porcentagem de 

fagocitose, quanto como eficiência de fagocitose, esteve positivamente correlacionada com os 

níveis plasmáticos de testosterona ao longo do tempo em cativeiro em ambas as espécies 

estudadas. Uma vez que esta relação se manteve independente da variação da condição 

corpórea, é possível que haja um papel imunomodulatório direto entre dos níveis plasmáticos 

de testosterona sobre a resposta imune celular em sapos. 

Os níveis plasmáticos de corticosterona estiveram positivamente correlacionados com a 

capacidade bactericida plasmática quando não houve perda de condição corpórea em resposta 

ao cativeiro, indicando que a corticosterona pode exercer efeitos estimulatórios sobre a resposta 

imune quando o animal apresenta uma boa condição corpórea. Havendo variação da condição 

corpórea em condições de estresse crônico, a corticosterona plasmática pareceu influenciar 
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indiretamente a capacidade bactericida plasmática através da influência sobre a condição 

corpórea do indivíduo, onde indivíduos com maior corticosterona plasmática apresentaram 

menor condição corpórea e menor capacidade bactericida plasmática ao longo do tempo em 

cativeiro. Nossos resultados sugerem que, a resposta imune inata parece estar associada às 

variações dos níveis plasmáticos de corticosterona e testosterona, assim como com à condição 

corpórea de anuros sob condições de estresse de manutenção a longo prazo em cativeiro. 
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