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RESUMO GERAL
Glicocorticóides modulam a resposta imune de forma complexa em vertebrados expostos a
diferentes estressores. Dado que as populações naturais têm estado expostas a uma
multiplicidade de estressores, uma melhor compreensão da associação funcional entre a
duração e a intensidade da resposta ao estresse, as mudanças resultantes nos níveis dos
hormônios esteróides e seu impacto sobre os diferentes aspectos da imunocompetência
emergem como um ponto chave para as estratégias de conservação dos vertebrados. Nós
investigamos as relações entre os níveis plasmáticos de hormônios esteróides e a
imunocompetência inata em anfíbios anuros, incorporando as metodologias de desafio de
contenção, elevação experimental dos níveis de corticosterona por aplicação transdérmica,
capacidade

bactericida

por

espectrofotometria

e

o

desafio

imunológico

com

fitohemaglutinina. Nossos resultados demonstram que a capacidade bactericida plasmática
(CBP) medida por espectrofotometria é um método confiável e preciso para estimar a
imunocompetência de anfíbios anuros, além disso, mostramos a existência de uma grande
diversidade interespecífica na CBP de anuros machos. Quando quatro diferentes espécies de
Bufonídeos foram submetidas a um desafio de contenção, as respostas gerais incluíram aumento
dos níveis plasmáticos de corticosterona (CORT) e da relação neutrófilo/linfócito (N:L) e
diminuição dos níveis plasmáticos de testosterona (T). As respostas da CBP à contenção foram
muito mais variáveis, com R. icterica mostrando diminuição e R. marina mostrando aumento
dos valores de CBP. Adicionalmente, CORT e N:L tenderam a aumentar mais em resposta à
contenção com restrição de movimento do que à contenção sem restrição de movimento,
indicando que os sapos demostraram um aumento da resposta ao estresse quando submetidos
ao

estressor

mais

intenso.

Todas

as

variáveis

estudadas

mostraram

variação

interespecífica. Rhinella ornata apresentou os maiores níveis basais de CORT quando
comparado com as outras espécies, enquanto R. ornata e R. icterica mostraram os maiores
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valores basais de CBP. Entretanto, as mudanças na relação N:L, nos níveis de T e na CBP, não
foram correlacionadas com o aumento em CORT, dentro ou entre espécies. A aplicação
transdérmica de corticosterona eficientemente simulou eventos repetidos de resposta ao estresse
agudo em Rhinella icterica, sem alterar os parâmetros imunitários, mesmo após treze dias de
tratamento. Curiosamente, o cativeiro a longo prazo não atenuou a resposta ao estresse, uma
vez que estes sapos mantiveram um aumento de três vezes em CORT mesmo depois de três
meses sob estas mesmas condições. Além disso, a manutenção em cativeiro a longo prazo, nas
mesmas condições, aumentou a contagem total de leucócitos (TLC) e gerou uma diminuição
ainda maior na CBP, sugerindo que as consequências da resposta ao estresse podem ser
agravadas pelo tempo em cativeiro. Com base em nossos resultados, consideramos que uma
avaliação cuidadosa é necessária para compreender a modulação da resposta imunitária pelo
estresse a nível intra e interespecífico. A inclusão de diferentes segmentos da resposta imune é
desejável, e a padronização da coleta de dados para todas as espécies sob o mesmo período (em
geral, dentro ou fora da época reprodutiva) e mesma atividade (em geral, vocalizando ou
forrageando) se faz obrigatória.
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GENERAL ABSTRACT
Glucocorticoids modulate the immune response in complex ways in vertebrates exposed to
different stressors. Given that natural populations have been exposed to a multitude of stressors,
a better understanding of the functional association between duration and intensity of the stress
response, the resulting changes in steroid hormone levels and their impact on different aspects
of immunocompetence emerges as a cornerstone for vertebrate conservation strategies. We
investigated the relationships between steroids levels and innate immunocompetence in anuran
amphibians, incorporating the methodology of restraint challenge, experimental elevation of
corticosterone levels by transdermal application, bacterial killing ability by spectrophotometry
and the immune challenge with phytohemagglutinin. Our results demonstrate that the bacterial
killing ability (BKA) measured by spectrophotometry is a reliable and accurate method to
estimate the immunocompetence of anuran amphibians, additionally showed the existence of a
large interspecific diversity in BKA from male anurans. When four different species of
Bufonids were submitted to a restraint challenge, the general responses included increased in
corticosterone plasma levels (CORT) and neutrophil/lymphocyte ratio (N:L) and decreased in
testosterone plasma levels (T). The responses of BKA to restraint were much more variable,
with R. icterica showing decreased and R. marina showing increased values. Additionally,
CORT and N:L tended to increase more in response to restraint with movement restriction than
to restraint without movement restriction, indicating that toads showed an increased stress
response to the more intense stressor. All variables studied show interspecific variation.
Rhinella ornata showed higher baseline CORT when compared to other species, while R.
ornata and R. icterica showed the highest baseline BKA values. However, changes in N:L ratio,
T levels and BKA, were not correlated to increased CORT within or between species.
Transdermal application of corticosterone efficiently mimics repeated acute stress response
events in Rhinella icterica, without changing the immune parameters even after thirteen days
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of treatment. Interestingly, long-term captivity did not mitigate the stress response, since the
toads maintained three fold increased CORT even after three months under these conditions.
Moreover, long-term captivity in the same condition increased total leukocyte count (TLC) and
generated an even greater decrease in BKA, suggesting that consequences of the stress response
can be aggravated by time in captivity. Based on our results, we consider that a careful
evaluation is necessary in order to understand the modulation of the immune response by stress
at intra and interspecific levels. The inclusion of different segments of the immune response is
desirable, and a standardized data collection for all the species under the same period (e.g. inside
or outside of breeding season) and same activity (e.g. calling or foraging) is mandatory.
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INTRODUÇÃO GERAL
Implicações ecológicas e evolutivas da imunocompetência
Organismos eucarióticos devem se defender continuamente da infiltração e colonização
por microrganismos. Estas defesas ocorrem através de barreiras mecânicas (pele e mucosas),
inibidores químicos e bioquímicos, células e fatores solúveis. As defesas imunitárias ocorrem
através de mecanismos complexos e podem ser divididas em dois tipos de respostas distintas,
porém inter-relacionadas: a imunidade adquirida e a imunidade inata (Tieleman et al., 2005). A
imunidade adquirida requer exposição prévia a antígenos específicos, sendo esta resposta
complexa e muitas vezes dependente de vários dias para ser completamente ativada. A resposta
inata, por outro lado, compreende uma parcela significativa do sistema imune e atua como um
mecanismo de defesa inicial contra a colonização por micro-organismos logo após a infecção,
sendo rapidamente ativada e atuando de forma a eliminar ou retardar os estágios iniciais da
infecção. A imunidade inata constitui-se de uma mistura de componentes humorais, tais como
anticorpos naturais, complementos, proteínas de fase aguda e elementos celulares (macrófagos,
neutrófilos/heterófilos e trombócitos) (Tieleman et al., 2005). Como a imunidade inata é não
específica, ela não requer exposição prévia a antígenos específicos. Adicionalmente, o sistema
imune inato funciona como ativador da imunidade adquirida, gerando fatores quimiotáxicos e
produzindo citocinas que iniciam o desenvolvimento e a maturação de populações específicas
de células T e células B (Merchant et al., 2003).
Várias linhas de evidências têm enfatizado a importância da capacidade de resposta imune
como parte da evolução de diversos aspectos da história de vida dos animais. Hamilton e Zuk
(1982) propuseram, por exemplo, que a preferência sexual das fêmeas de aves por machos com
ornamentos estruturais mais complexos encontra-se associada à correlação entre a capacidade
dos machos em resistir à carga parasitária e a condição da ornamentação. Outros estudos têm
também demonstrado variação interespecífica na competência do sistema imune inato em aves
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de acordo com seu ambiente. Com um exemplo, aves provenientes de ambientes com baixa
incidência de parasitas, como o Ártico e ambientes marinhos, exibem defesas imunitárias menos
robustas

do

que

aves

provenientes

de

ambientes

temperados

(Piersma,

1997). Complementarmente, espécies de aves com uma melhor resposta imune apresentam
menores taxas metabólicas de repouso (Tieleman et al., 2005), sugerindo uma possível restrição
energética para manutenção do sistema imune. Desta forma, espécies que apresentem menor
custo energético de manutenção poderiam alocar proporcionalmente mais recursos para a
constituição do sistema imune (Tieleman et al., 2005).
Espécies invasoras tendem a ter menor diversidade de parasitas e exibir menor
prevalência de infecções do que espécies nativas (Mitchell and Power, 2003; Torchin et al.,
2003) o que traz implicações da perspectiva da conservação e potencial invasivo de espécies.
Lee et al., (2005) demonstraram que a resposta imune pode representar um fator importante, e
geralmente ignorado, do sucesso de espécies invasoras. De acordo com este estudo, o pardal
doméstico (Passer domesticus), uma espécie invasora altamente bem sucedida, não apresentou
nenhuma alteração da eficiência reprodutiva em resposta a um protocolo de infecção
experimental, enquanto outra espécie congenérica (Passer montanus), uma espécie invasora
bem menos agressiva, apresentou uma queda na produção de ovos de cerca de 40% em resposta
ao mesmo desafio imunológico experimental (Lee et al., 2005).

Implicações ecológicas e evolutivas da imuno-modulacão por
hormônios esteróides
Imuno-modulação mediada por andrógenos
O hormônio esteróide testosterona vem sendo apontado como candidato para a mediação
de diversos compromissos fenotípicos em machos de vertebrados durante a estação reprodutiva
(Folstald e Karter, 1992; Ketterson e Nolan, 1992; Verhulst, et al., 1999; Muehlenbein e
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Bribiescas, 2005). A testosterona aumenta o sucesso reprodutivo por promover o
comportamento sexual, a defesa de território, o desenvolvimento de caracteres sexuais
secundários e a produção de espermatozóides, enquanto reduz simultaneamente a aptidão, por
suprimir características tais como cuidado parental e função imune (Ketterson and Nolan,
1999; Folstald and Karter, 1992; Owen-Ashley et al., 2004). No que diz respeito aos efeitos
imunossupressores, a testosterona promove a involução do timo e redução de outros tecidos
linfóides em mamíferos, bem como da bursa de Fabricius em aves (Norton e Wira, 1977;
Weinstein et al., 1984). Adicionalmente, aplicações agudas de altas doses de testosterona
reduzem tanto a imunidade humoral quanto a mediada por células (Inman, 1978; Grossman,
1984; Ahmed et al., 1985), enquanto a administração sustentada de baixas doses reduz a
atividade das células natural-killer e células dependentes de anticorpos, bem como a
citotoxicidade mediada por células (Hou and Zheng, 1988).
De fato, machos de diferentes grupos de vertebrados tipicamente mostram maior
susceptibilidade a infecções por parasitas e uma reposta imune mais fraca frente a uma
variedade de antígenos do que fêmeas (Cohn, 1979; Grossman, 1985; Alexander e Stimson,
1988). Estudos de seleção artificial realizados com mamíferos e aves vêm demonstrando que a
seleção para uma alta imunocompetência diminui a ocorrência de infecções parasitárias,
apresentando correlação genética negativa com níveis de testosterona e esforço reprodutivo
(Mills et al., 2010), bem como com o nível de ornamentação (Verhulst et al., 1999). Desta
forma, diversos estudos vêm propondo que o esforço reprodutivo dos machos poderia
comprometer a sobrevivência dado o efeito imunossupressor dos andrógenos, reduzindo a
resistência à infecção parasitária (Hamilton e Zuk, 1982; Folstad e Karter, 1992; Mills et al.,
2010). Embora evidências de imunossupressão dependente de testosterona em vertebrados
silvestres tenham sido fornecidas para um grande número de espécies (Casto et al., 2001), uma
meta-análise de estudos com répteis, aves e mamíferos concluiu que o efeito imunossupressor
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da testosterona depende do tipo de resposta imunitária e varia consideravelmente dentro e entre
grupos filogenéticos (Roberts et al., 2004). Além disso, pardais implantados com testosterona
e mantidos sob condições que simulavam dias curtos, não exibiram supressão da resposta imune
mediada por células, indicando que a testosterona não é obrigatoriamente imunossupressora
durante todo o ano nesta espécie (Greenman et al., 2005; Martin et al., 2008).
É importante ressaltar que pelo menos parte dos efeitos imunossupressores da
testosterona pode ser indireta, sendo mediada por corticosteróides (McEwen et al., 1997). Um
possível mecanismo responsável pelos efeitos indiretos seria a ligação da testosterona às
globulinas de ligação de corticosteróides, gerando um aumento da fração livre e ativa dos
corticosteróides (Gala e Westphal, 1965; Kley et al., 1973; Bradley et al., 1980; McDonald et
al., 1981; Bradley, 1987). Adicionalmente, a presença de receptores para corticosteróides e
esteróides sexuais no tecido imune apoia a possibilidade dos efeitos imunossupressores diretos
e indiretos (Nelson et al., 2002). Embora esta hipótese permaneça para ser testada, a existência
de efeitos diretos e mediados por corticosteróides poderia adicionar uma considerável
plasticidade evolutiva à conexão entre testosterona e características imunológicas (Hau, 2007).

Imuno-modulação mediada por corticosteróides
Os corticosteróides são hormônios liberados em resposta a uma vasta gama de estímulos
e condições estressantes, em diversos grupos de vertebrados. Nesta situação, eles funcionam
como importantes reguladores do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, além de
exercer um papel fundamental na modulação e direcionamento da resposta imune no período
de recuperação pós-estresse agudo (Sapolsky et al., 2000). Entretanto, a exposição a picos muito
frequentes, ou a níveis cronicamente elevados destes hormônios encontram-se associados a
efeitos potencialmente deletérios sobre indivíduos, incluindo diminuição das taxas de
crescimento, inibição da reprodução e depressão do sistema imune (Sapolsky et al., 2000). Dado
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que o estresse crônico pode prejudicar funções fisiológicas altamente relevantes para a aptidão
e até diminuir a viabilidade de uma população, medidas dos níveis plasmáticos dos
corticosteróides têm sido usadas como um indicador do estresse ambiental gerado a ponto de
comprometer o valor adaptativo (Romero e Wikelski, 2001). Níveis altos destes hormônios no
plasma têm sido encontrados em populações de animais presentes nas áreas periféricas da
distribuição geográfica (Dunlap e Wingfield, 1995), em populações sujeitas a eventos
climáticos cíclicos (Romero e Wikelski, 2001), bem como em populações de ambientes
impactados (Wasser et al., 1997; Norris et al.,1997; Hopkins et al., 1997).
Sabe-se que o tratamento com corticosteróides inibe a síntese, liberação e/ou eficiência
de várias citocinas e outros mediadores que promovem a resposta imune e as reações
inflamatórias (Wiegers e Reul, 1998; Sapolsky et al., 2000). Mecanismos moleculares através
dos quais os corticosteróides inibem as citocinas têm sido identificados em nível de transcrição,
tradução, secreção e estabilidade do RNA mensageiro, sendo as principais consequências destes
eventos moleculares a inibição da ativação das células T auxiliares tipo 1 e 2 da subpopulação
CD4, e a inibição das células do sistema monócito/macrófago no sítio inflamatório (Weller et
al., 1999). Os corticosteróides também causam atrofia dos tecidos linfóides, particularmente do
timo, disparando a apoptose dos precursores imaturos das células T e B e das células T maduras
(Sapolsky et al., 2000).
Em contraste com os efeitos imunossupressores bem conhecidos dos corticosteróides,
alguns estudos vêm demonstrando que os hormônios corticosteróides têm um efeito imunomodulador (Wilckens e DeRijk, 1997; Dhabhar, 2007; Dhabhar, 2009). De uma forma geral,
em concentrações farmacológicas os corticosteróides têm efeitos imunossupressores, enquanto
que em concentrações fisiológicas têm efeitos imuno-moduladores (Dhabhar 2009). Dhabhar e
McEwen (1999) mostraram que os hormônios adrenais do estresse mediam um melhoramento
da imunidade mediada por células na pele de ratos que é induzido por estresse agudo. A
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adrenalectomia elimina este efeito de melhoramento induzido por estresse da imunidade
mediada por células na pele, enquanto a administração de baixas doses de corticosterona ou
adrenalina, significativamente aumentam a imunidade mediada por células na pele e produzem
um aumento significativo nos números de células T nos nódulos linfáticos que drenam o local
da resposta imune mediada por células (Dhabhar e McEwen, 1999). Além disso, a
administração simultânea de ambos os hormônios do estresse produz um aumento maior da
resposta imune mediada por células na pele dos ratos. Estes resultados demonstram que os
hormônios liberados durante uma resposta de estresse agudo podem ajudar a preparar o sistema
imune para potenciais desafios (em geral, ferimentos ou infecções) (Dhabhar e McEwen, 1999).
Outro estudo examinou os efeitos da corticosterona na proliferação de células T in vitro
e demonstrou um importante mecanismo pelo qual a corticosterona pode mediar o aumento da
função imune (Wiergers et al., 1995). Durante os estágios iniciais de ativação das células T,
níveis baixos de corticosterona potencialmente aumentam a proliferação de linfócitos. Mais do
que isso, eles mostraram que a corticosterona precisa estar presente durante o processo de
ativação do receptor para células T para aumentar a resposta proliferativa (Wiergers et al.,
1995). Também é importante lembrar que a inter-relação entre os sistemas endócrino e imune
não é unidirecional, uma vez que citocinas, particularmente interleucina 1 (IL-1) e IL-6, são
estimuladores potentes da produção de corticosteróides pela influência que exercem no
hormônio liberador de corticotropina (CRH) (Besedovsky et al., 1986; Sapolsky et al., 2000).
Além disso, células hipofisárias e das glândulas adrenais podem sintetizar estas citocinas
(Cooke, 1999).
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Inter-relações entre o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e o eixo hipotálamopituitária-gônadas
Diversos estudos, realizados principalmente com mamíferos, têm demonstrado que a
ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) em resposta a diferentes fatores
estressores pode inibir diferentes pontos do funcionamento do eixo hipotálamo-pituitáriagônadas (HPG), em ambos os sexos. O aumento dos níveis de β-endorfina e do hormônio
liberador de corticotropina (CRH), por exemplo, inibe a secreção do hormônio liberador de
gonadotropina (GnRH) e promove uma redução da sensibilidade hipofisária ao GnRH,
enquanto o aumento dos níveis de corticosteróides e prolactina promove redução da secreção
do hormônio folículo estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH) (Warren, 1983;
Sapolsky, 1991). Nos machos, níveis altos de corticosteróides podem também diminuir a
sensibilidade testicular ao LH (Sapolsky, 2002).
Embora esta visão clássica de inibição do eixo HPG pela ativação do eixo HPA seja
apoiada por diversos estudos experimentais, estudos que acompanharam a variação natural dos
níveis de corticosterona e testosterona ao longo do ano em diversos vertebrados, incluindo
anfíbios anuros, vem demonstrando que a interação entre estes dois eixos pode ser bem mais
complexa. Segundo estes estudos, os níveis de ambos os hormônios se encontram elevados e
positivamente correlacionados durante a época reprodutiva em vários vertebrados (Moore e
Jessop, 2003 para uma revisão). De acordo com estes estudos, níveis elevados de corticosterona
durante a estação reprodutiva provavelmente facilitam o comportamento reprodutivo, através
da mobilização de reservas energéticas (Moore e Jessop, 2003; Assis et al., 2012). Segundo
Emerson (2001), os níveis de corticosterona e testosterona estariam positivamente
correlacionados com esforço vocal em anuros até o momento em que os níveis de corticosterona
tornem-se elevados o bastante para disparar uma resposta de estresse, reduzindo os níveis de
testosterona e inibindo a manifestação do comportamento vocal. De acordo com este modelo,
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mudanças nos níveis de corticosterona poderiam ser responsáveis por determinar interrupções
cíclicas da atividade reprodutiva, em que os indivíduos deixariam o coro, passando para uma
atividade de forrageamento (Emerson e Hess, 2001).
Adicionalmente, estudos com mamíferos indicam que as gônadas podem também afetar
o eixo HPA em todos os níveis (Malendowicz, 1994; Dallman et al., 1992), sendo estes efeitos
mediados principalmente pelos esteróides sexuais (Viau, 2002), embora outros fatores gonadais
também possam estar envolvidos (Kitay et al., 1966). Além disso, uma vez que as diferenças
sexuais na resposta esteroidogênica ao hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) são evidentes
nas células adrenocorticais antes da maturidade sexual (Carsia et al., 1987a,b; Kocsis e Carsia,
1989), um efeito independente das gônadas (Arnold e Burgoyne, 2004) também é plausível.
Em lagartos Scelophorus undulatus, a sensibilidade das células adrenocorticais ao ACTH não
foi afetada pela orquiectomia, mas foi reduzida pelo tratamento de reposição com testosterona
(Carsia et al., 2008), e a sensibilidade das células adrenocorticais de lagartos ao ACTH parece
variar de acordo com a espécie, sexo e condições ambientais (Carsia et al., 2008). Estudos com
células adrenocorticais derivadas de galos orquiectomizados também sugerem que a
manutenção de andrógenos suprime a resposta esteroidogênica da adrenal ao ACTH (Carsia et
al., 1987a, b).
Todas estas descobertas demonstram a complexidade da relação entre os sistemas
endócrino e imune, e que o esforço de investigação adicional é necessária nesta área.

Anfíbios anuros como modelo para estudos das inter-relações entre
hormônios esteróides e imunocompetência
Um grande declínio de populações de anfíbios vem sendo documentado em áreas de clima
temperado desde o início da década de 1970 e, mais recentemente, também nos trópicos (Carey
et al., 1999), mas nem todas, as populações de anfíbios têm estado em declínio em todos os seis
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continentes nos quais vivem. Além da destruição do hábitat, a ocorrência de doenças infecciosas
em seus hábitats relativamente intocados tem se destacado como uma das principais causas de
declínio de anfíbios (Carey et al., 1999). Parte da mortalidade em massa de anfíbios ocorre em
áreas geograficamente espalhadas e a pode atingir de 50 a 100% da população, sendo mais
pronunciada a maiores altitudes e regiões frias. Diversos agentes infecciosos têm sido
associados primariamente e/ou secundariamente ao declínio populacional de anfíbios, incluindo
um fungo quitrídio parasita (Chytridiomycota; Chytridiales) (Berger et al., 1998), bactérias
patogênicas como Aeromonas hydrophilla (Taylor et al., 1999) e iridovírus (Cunningham et al.,
1996). Frequentemente, a infecção por iridovírus ocorre em áreas impactadas pelo homem, e
especialmente em populações com alta densidade (Cunningham et al., 1996). Há evidências
também de que Aeromonas hydrophilla aumente sua taxa de crescimento muitas vezes após
exposição a glicocorticóides, indicando que a virulência desta bactéria patogênica pode ser
modulada pela resposta ao estresse dos anfíbios (Kinney et al., 1999).
É interessante observar que, na maioria dos casos de surtos de mortes causadas por
doenças infecciosas, houve relato de outras espécies de anfíbios que ocupam o mesmo hábitat,
mas que não foram afetadas pela doença (Bradford et al., 1994; Carey, 1993). Estas observações
levaram à uma série de questões, tais como: Existe variação interespecífica na tolerância e/ou
resistência aos patógenos? Se sim, quais são os aspectos da imunidade que diferem entre as
espécies? Existe uma relação causal entre sensibilidade a impactos ambientais, intensidade de
ativação

do

eixo

hipotálamo-hipófise-interrenais

em

resposta

a

estressores

e

imunocompetência? Estariam as diferenças interespecíficas na resposta imune associadas a
diferenças nos níveis circulantes de esteróides em condições basais e pós-estresse?
Em relação a estas questões, Gomes et al., (2012) compararam a resposta imune inata e os
níveis de corticosterona basais e pós-estresse de contenção, de três espécies de sapos
Bufonídeos (Rhinella icterica, R. ornata e R. schneideri), caracterizadas por diferentes graus
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de dependência de ambientes florestados. Segundo este estudo, R. ornata, a espécie com maior
grau de dependência de ambientes florestados, apresenta os maiores níveis basais e pós-estresse
de contenção de corticosterona, enquanto R. schneideri, a espécie com distribuição geográfica
mais associada a áreas naturalmente abertas ou desmatadas, apresenta a maior capacidade
bactericida plasmática (CBP). Os autores também encontraram uma associação negativa
interespecífica entre CBP e os níveis basais de corticosterona nestes sapos, sugerindo que a
menor imunocompetência das espécies de ambientes florestados poderia estar associada ao
efeito imunossupressor da corticosterona, reduzindo suas chances de ocupar áreas naturalmente
abertas ou desmatadas. Também é interessante notar que os níveis basais de corticosterona em
R. ornata são equivalentes aos encontrados em R. schneideri após estresse experimental de
contenção (Gomes et al., 2012). Estes resultados preliminares motivaram a ampliação do estudo
da relação entre níveis de esteróides e imunocompetência inata no gênero Rhinella,
incorporando a metodologia de CBP por espectrofotometria, a elevação experimental dos níveis
hormonais de corticosterona via administração transdérmica, e o desafio imunológico com
PHA.

CONCLUSÕES GERAIS
Em relação a capacidade bactericida plasmática (CBP) medida por espectrofotometria,
podemos afirmar que este é um método confiável e preciso para estimar este aspecto da
imunocompetência inata de anfíbios anuros, e pode ser usado em estudos comparativos e
ecofisiológicos. Testes adicionais, incluindo outras cepas de microrganismos, o uso de amostras
de sangue, bem como peptídeos antimicrobianos sintetizados pelas glândulas granulares na
derme podem fornecer uma avaliação mais completa da atividade antimicrobiana desses
animais.
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Quando quatro diferentes espécies de Bufonídeos foram submetidos às 24 horas do
desafio de contenção sem e/ou com restrição de movimento, o padrão geral de resposta incluiu
um aumento dos níveis plasmáticos de corticosterona (CORT) e da relação neutrófilo/linfócito
(N:L) e uma diminuição nos níveis plasmáticos de testosterona (T). Com relação à CBP, a
resposta à contenção foi bem mais variável, com Rhinella icterica mostrando uma diminuição
e R. marina mostrando um aumento nos valores em relação aos níveis basais. Adicionalmente,
na comparação intraespecífica, os níveis de CORT tenderam a aumentar mais em resposta à
cotenção com restrição de movimentos do que em relação à contenção sem restrição de
movimentos, quando comparados com os valores basais, sugerindo que os animais são capazes
de responder de forma diferente, de acordo com a intensidade do estressor aplicado. Além disso,
as mudanças na N:L, nos níveis de T e em CBP, não foram correlacionadas com o aumento em
CORT.
Rhinella ornata, apresentou maiores níveis basais de CORT quando comparada com
outras espécies. Esta diferença interespecífica pode estar assoicada à variação no
comportamento vocal ou a uma resposta de estresse a condições climáticas prevalentes no
momento da coleta. Com relação à CBP, R. ornata e R. icterica mostraram os valores basais
mais altos de CBP, contrariando as nossas predições. Esperávamos que R. schneideri e R.
marina, as espécies mais generalistas em termos de ocupação, exibiriam maior CBP. Entretanto,
os níveis plasmáticos de glicocorticóides e a resposta imune variam grandemente mesmo em
nível intra-específico, dependendo das condições ambientais e da fase ciclo de vida em que os
animais se encontram, e estas fontes de variação podem se sobrepor às diferenças
interespecíficas nas mesmas condições.
Para tentar entender melhor a resposta imune e a resposta ao estresse, submetemos
machos adultos de R. icterica a três tratamentos distintos: desafio de contenção, manutenção
em cativeiro a longo prazo e aplicação transdérmica de corticosterona. O desafio de contenção
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sem restrição de movimento foi um estressor, aumentando CORT sem alterações imunológicas
consistentes. Entretanto, a aplicação de um protocolo de estresse mais invasivo (contenção com
restrição de movimentos) pelo mesmo período potencializou essa resposta, resultando no
aumento de CORT e N:L e diminuição da CBP. A aplicação transdérmica de corticosterona
eficientemente simulou eventos repetidos de resposta ao estresse agudo, sem alterar os
parâmetros imunológicos, mesmo após treze dias de tratamento. Curiosamente, o cativeiro a
longo prazo não atenuou a resposta ao estresse, uma vez que estes sapos mantiveram um
aumento de três vezes em CORT mesmo depois de três meses sob estas mesmas
condições. Mais do que isso, a manutenção em cativeiro a longo prazo gerou uma diminuição
ainda maior na CBP, sugerindo que as consequências da resposta ao estresse podem ser
agravadas pelo tempo em cativeiro. Tais fortes consequências na resposta imune promovidas
pela resposta ao estresse crônico em sapos, se generalizada para outros estressores, tais como a
poluição ambiental e a perda de hábitat por fragmentação, podem representar um impacto
importante na aptidão de populações naturais.
Com base em nossos resultados, consideramos que, para melhor avaliar e entender as
inter-relações entre o sistema imunológico e sua modulação pelo estresse e pelos níveis de
CORT, se faz necessário analisar diferentes segmentos da resposta imune (em geral, anticorpos
naturais e componentes humorais; repostas mediadas por células e respostas inflamatórias), pois
o investimento em cada segmento da resposta imune pode ser diferente dentro e/ou entre
espécies. Devemos também priorizar a coleta de dados de todas as espécies sob o mesmo
período de atividade (em geral, dentro ou fora da período reprodutivo) e exercendo o mesmo
tipo de atividade (em geral, vocalizando ou forrageamento), pois a atividade vocal é uma fonte
de grande variabilidade nos níveis hormonais e, provavelmente, na resposta imune.
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