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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da competição de triathlon na função e 

morte de neutrófilos de atletas de elite e investigar o possível envolvimento dos ácidos 

graxos neste processo. Os neutrófilos foram obtidos do sangue coletado de onze 

voluntários sedentários e de doze triatletas em repouso e após realização de uma 

competição de triathlon de longa duração (Half Ironman, 2 Km de natação, 80 Km de 

ciclismo e 20 Km de corrida). A competição de triathlon aumentou a capacidade dos 

neutrófilos em realizar quimiotaxia e de produzir espécies reativas de oxigênio (EROS), no 

entanto reduziu a capacidade fagocitária destas células. Além disso, elevou a fragmentação 

de DNA e a externalização de fosfatidilserina em neutrófilos quando comparado aos 

resultados obtidos em repouso e de indivíduos sedentários. A despolarização de membrana 

mitocondrial foi maior nos neutrófilos de triatletas em respouso e após a competição 

quando comparado aos indivíduos sedentários. Os neutrófilos dos atletas avaliados após a 

competição apresentaram diminuição do conteúdo de lipídios neutros e da expressão da 

proteína anti-apoptótica Bcl-xL e aumento da expressão da pró-apoptótica Bax. A 

competição de triathlon aumentou a concentração de ácidos graxos livres no plasma dos 

triatletas (3,7 vezes) e esta foi correlacionada positivamente com a proporção de 

neutrófilos com DNA fragmentado e fosfatidilserina externalizada. Os AGs que 

proporcionalmente mais aumentaram no plasma dos triatletas após a competição quando 

comparado com individuos sedentários foram esteárico, oléico e linoléico. Para analisar a 

toxicidade destes AGs, neutrófilos de indivíduos sedentários foram cultivados por 3 h com 

concentrações crescentes desses AGs. A concentração máxima tolerada (não tóxica) pelos 

neutrófilos durante 3 h de incubação foi de 100 µM para o ácido esteárico, de 200 µM para 

o ácido oléico e de 250 µM para o ácido linoléico. Neutrófilos humanos cultivados na 

presença de concentrações tóxicas dos ácidos oléico e linoléico apresentaram aumento da 

fragmentação de DNA, externalização de fosfatidilserina e condensação de cromatina. 

Dentre os possíveis mecanismos envolvidos neste processo estão o aumento na produção 

de EROS, despolarização da membrana mitocondrial e ativação da caspase 3. O ácido 

esteárico, em concentração tóxica, induziu aumento da fragmentação de DNA e 



condensação de cromatina e diminuição da integridade de membrana celular sem alterar os 

demais parâmetros analisados, indicando que os mecanismos envolvidos na indução de 

morte por este ácido são diferentes. Concluímos que a competição de triathlon aumentou a 

capacidade dos neutrófilos de migrar e de realizar burst oxidativo, porém inibiu a 

capacidade fagocitária dessas células. Além disso, induziu aumento da fragmentação de 

DNA e externalização de fosfatidilserina, sugerindo que este tipo de competição leva a 

apoptose dos neutrófilos. A elevação da concentração plasmática dos AGs (oleico, 

linoleico e esteárico) parece estar envolvida nas alterações funcionais e na apoptose 

verificada após a competição de triathlon. Dentre os mecanismos envolvidos no processo 

de apoptose estão o aumento da produção de EROS, despolarização da membrana 

mitocondrial, da expressão da proteína pró-apoptótica (Bax) e ativação de caspase 3, e 

redução na expressão da proteína anti-apoptótica (Bcl-xL) e conteúdo de lipídios neutros.  
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Abstract 
 

Levada-Pires, AC. Role of fatty acids in human neutrophil function and death: Intense 
exercise as a model. [PhD thesis Physiology]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2008. 

  
The objective of this study was to evaluate the effect of triathlon competition on 

function and death of neutrophils from elite athletes and to investigate the involvement of 

fatty acids in this process. Neutrophils were obtained from blood collected from eleven 

sedentary volunteers and twelve triathletes under rest and after a Half Ironman triathlon 

competition (2 Km swimming, 80 Km cycling and 20 Km running). The triathlon competition 

increased the migration and reactive oxygen species production in neutrophils, however it 

reduced the phagocytosis activity. Moreover, it raised DNA fragmentation and 

phosphatidylserine serine externalization when compared with the results in rest and from 

sedentary volunteers. The proportion of neutrophils with mitochondrial transmembrane 

depolarization was increased in the triathletes at rest and after the competition as compared 

with sedentary volunteers. Plasma levels of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) 

were increased in triathletes after the competition. Expression of Bcl-xL (anti apoptotic) was 

decreased and of Bax (pro apoptotic) was increased, whereas intracellular neutral lipid content 

was lowered in neutrophils after the triathlon. A positive correlation was found between the 

proportion of neutrophils with DNA fragmentation and phosphatidylserine externalization and 

the plasma free fatty acid levels, which was elevated by 3.7-fold after competition. Plasma 

levels of oleic, linoleic and stearic acids were increased in triathletes after the competition 

when compared with sedentary volunteers. To analyze the toxicity of stearic, oleic and 

linoleic acids neutrophils from sedentary volunteers were cultivated by 3 hours with 

increasing concentrations of these fatty acids. The maximal tolerable (non-toxic) 

concentration of the fatty acids by 3-hour cultured neutrophils was 200 µM for oleic, 250 µM 

for linoleic acids and 100 µM for stearic acid. Oleic and linoleic acids promoted increased 

DNA fragmentation, phosphatidylserine externalization and cromatine condensation at toxic 

concentration. The possible mechanisms involved are increased ROS production, 

mitochondrial membrane despolarization and caspase 3 activation. Stearic acid, in toxic 

concentration, induced an increase in DNA fragmentation and cromatine condensation and 

decrease membrane integrity, suggesting that stearic acid induces secondary necrosis. In 

summary, triathlon competition increased neutrophil migration capacity and reactive oxygen 

species production, however it decreased phagocytosis capacity. Moreover, it induced 



neutrophils death possibly by apoptosis as indicated by DNA fragmentation and 

phosphatidylserine externalization. The increase in plasma levels of oleic, linoleic and stearic 

acids induced by the competition may be involved in neutrophil death observed possibly by 

increasing ROS production, membrane mitochondrial depolarization, alterating anti (Bcl-xL) 

and pro apoptotic (Bax) protein expression, caspase 3 activation and decrease intracellular 

neutral lipid content. 
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1.1 Introdução 
 

1.1 Origem e características dos neutrófilos  

 

A maioria dos leucócitos humanos são granulócitos polimorfonucleares (neutrófilos, 

eosinófilos e basófilos), sendo que os neutrófilos constituem aproximadamente 60 a 70 % do 

total dos leucócitos circulantes. Cerca de 100 bilhões de neutrófilos circulam em um 

indivíduo de 70 kg diariamente sob condições fisiológicas, número que pode aumentar 10 

vezes durante uma infecção aguda (Lee et al., 1993). 

Os neutrófilos originam-se de células primordiais pluripotenciais da medula óssea, as 

quais também são precursoras de outros leucócitos, eritrócitos e plaquetas. O processo de 

desenvolvimento do neutrófilos é controlado pelo microambiente no qual a hematopoiese 

ocorre e por fatores de crescimento hematopoiéticos, e envolve processos de diferenciação, 

amplificação do número de células e maturação celular. Na seqüência de maturação celular 

para formação dos neutrófilos, os mieloblastos são as células mais imaturas e ao apresentarem 

granulações citoplasmáticas específicas são denominadas promielócitos neutrofílicos (Bainton 

et al., 1971; Junqueira e Carneiro, 1995). Os estágios seguintes da maturação compreendem 

os mielócitos neutrófilos, metamielócitos neutrófilos, neutrófilos com núcleos em bastão e 

neutrófilos maduros, os quais se diferem em compartimentos anatômicos e funcionais 

(Bainton et al., 1971; Cronkite, 1979). Após sua formação cerca de 90% da população de 

neutrófilos mantém-se na medula óssea, onde podem ser encontrados em vários estágios de 

maturação. O restante encontra-se distribuido na circulação e endotélio vascular, este 

compartimento compreende células retidas pela rede capilar excluídas temporariamente da 

circulação por vasoconstrição ou, especialmente nos pulmões onde permanecem como 

população marginal. 

Este tipo de leucócito tem núcleo formado por dois a cinco lóbulos (multilobulado), 

ligados entre si por finas pontes de cromatina. A célula muito jovem tem núcleo não 

segmentado em lóbulos, sendo chamada de neutrófilo com núcleo em bastonete (Junqueira e 

Carneiro, 1995). 

Os neutrófilos medem de 9 a 14 µm de diâmetro, não apresentam nucléolo, apresentam 

raros ribossomas e o aparelho de Golgi é pequeno. O retículo endoplasmático rugoso e as 

mitocôndrias não são abundantes quando estas células estão em fase final de diferenciação. O 

citoplasma destas células contém grânulos primários ou azurófilos, secundário ou específicos 



e terciários. A distinção entre estes é realizada de acordo com a cronologia do aparecimento 

durante a maturação dos neutrófilos na medula óssea e com a composição química de cada 

tipo, o que determina as diferenças em suas funções.  

Os grânulos primários são produzidos primeiro e em seu interior encontram-se enzimas 

lisossomais, tais como; mieloperoxidase, elastase, e proteinase 3 alfa-1 antitripisina (Damiano 

et al., 1988; Csernok et al., 1990; Mason et al., 1991). Estes grânulos também contém fatores 

bactericidas, como as defensinas, e proteínas que facilitam a permeabilidade bactericida 

(Weiss e Olsson, 1987). A síntese dos grânulos primários pára quando se inicia a síntese dos 

grânulos secundários, portanto, o número desses grânulos por célula decresce durante as 

divisões mitóticas, pois se repartem entre as células filhas. Enquanto isso, a síntese de 

grânulos secundários continua e seu número aumenta, sendo o tipo predominante no 

neutrófilo maduro (Borregaard et al., 1993; Junqueira e Carneiro, 1995; Roos et al., 2003). Os 

grânulos secundários apresentam lactoferrina, lisozima, gelatinase, fosfatase alcalina e 

proteínas ligantes a B12, e não contém peroxidase (Borregaard et al., 1993; Borregaard e 

Cowland, 1997). Os grânulos terciários contém gelatinase, uma enzima com grande 

similaridade a colagenase neutrofílica e a heparanase (Mollinedo et al., 1997). Estes grânulos 

estão localizados no citocromo b e, como os grânulos secundários, constituem um importante 

acúmulo intracelular de moléculas de adesão (Sengelov et al., 1993). Os grânulos secretórios 

ou “fagossomos” não contém gelatinases e sim proteínas plasmáticas, como albumina, 

receptor complemento (CR-1), tirosina quinases e fosfolipases (Borregaard et al., 1992; 

Sengelov et al., 1994; Morgan et al., 1997).   

 

1.2 Funções dos neutrófilos 
 

Os neutrófilos são considerados a primeira linha de defesa do organismo, pois 

fagocitam agentes invasores e os matam auxiliando no combate a infecção. Além disso, 

possuem função importante no início e sustentação do processo inflamatório. Estas células 

sintetizam proteínas que participam de suas próprias funções efetoras e polipeptídeos anti- e 

pró-inflamatórios, como citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e interferons.  

A resposta neutrofílica à lesão envolve aderência às células endoteliais (marginação), 

migração das células aderentes para o exterior do vaso (diapedese), deslocamento no sítio 

extravascular (quimiotaxia) e acúmulo no tecido inflamado, fagocitose e produção de espécies 

reativas de oxigênio (Selvatici et al., 2006). 



Nos mamíferos, os leucócitos presentes nos vasos sangüíneos ocupam uma coluna 

central envolta por uma zona periférica de plasma e eritrócitos (Fahraeus, 1929). Durante o 

desenvolvimento do processo inflamatório, os vasos dilatam-se e o fluxo sanguíneo torna-se 

mais lento, possibilitando a formação de aglomerados de eritrócitos, cuja massa excede a dos 

leucócitos que são, então, deslocados para a periferia da coluna (Wilhelm, 1977). Os 

neutrófilos presentes na circulação são atraídos quimiotaxicamente para o local da inflamação 

por células secretoras (mastócitos e basófilos), bactérias e outros corpos estranhos. A 

marginação é iniciada devido à diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo e aumento da 

força de adesão provocada por interações leucócito-endotélio. As moléculas de adesão 

envolvidas nesta interação pertencem às famílias das selectinas, integrinas e superfamília das 

imunoglobulinas. O rolling é decorrente de substâncias quimioatraentes, assim como citocinas 

e ocorre devido à interação da L-selectina presente na membrana de neutrófilos com 

moléculas presentes nas células endoteliais. Desta forma os neutrófilos aderem 

reversivelmente à parede dos vasos e passam a rolar sobre o endotélio.  A aderência dos 

neutrófilos ao endotélio das vênulas pós-capilares ocorre devido à interação das integrinas 

presentes na membrana dos neutrófilos com as moléculas de adesão da superfamília das 

imunoglobulinas presentes na membrana do endotélio (Granger e Kubes, 1994; Celi et al., 

1997). Após a adesão ocorre a diapedese dos neutrófilos que nada mais é do que a migração 

das células aderentes para o exterior do vaso, através de junções interendoteliais. A seguir, há 

o deslocamento do sítio extravascular e acúmulo de neutrófilos no local da lesão, chamado de 

quimiotaxia (Esquema 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Seqüência esquemática da migração de neutrófilos.  
 
Os neutrófilos presentes na circulação (1) iniciam a marginação devido à diminuição da velocidade do fluxo 
sanguíneo e aumento da força de adesão devido interações leucócito endotélio. O rolling é decorrente de 
substâncias quimioatraentes, como citocinas e ocorre devido à interação de L selectina presente na membrana 
dos neutrófilos com moléculas presentes nas células endoteliais (2). Os neutrófilos aderem-se às células 
endoteliais através da interação das integrinas presentes na membrana dos neutrófilos com as imunoglobulinas 
presentes no endotélio (3) e, extravasam para o espaço extravascular através das junções interendoteliais (4) 
sendo guiados pelo gradiente quimiotáxico até o foco inflamatório.  
FONTE: www.rndsystems.com (modificado). 

 

Ao chegar ao local da lesão os neutrófilos entram em contato com a partícula ou 

microorganismo invasor, que é rodeada por pseudópodos que se fundem em torno dela, 

formando o fagossomo. No mecanismo de fagocitose a internalização da partícula inicia-se 

pela interação entre receptores específicos situados na superfície do neutrófilo com ligantes 

presentes na superfície da partícula. Isso leva a polimerização da actina no sítio de ingestão, e 

a internalização da partícula por um mecanismo dependente de actina. Assim, a partícula 

finalmente ocupa um vacúolo (fagossoma) delimitado por uma membrana derivada da 

superfície celular (Mudd et al., 1934; Junqueira e Carneiro, 1995).  

Após a internalização os microrganismos fagocitados, recobertos ou não com 

complemento ou anticorpo específico, são mortos por proteínas citotóxicas derivadas dos 

grânulos citoplasmáticos e por uma combinação de espécies reativas de oxigênio (Babior, 

1999). Após este processo os neutrófilos induzem sua própria morte para preservação do 

tecido ainda intacto.  
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Nos neutrófilos a fagocitose envolve duas classes de receptores, os receptores Fcy – 

FcyRIIA (CD32) e FcyRIIIB (CD16), e receptores do complemento CR-1 (CD35) e CR3 

(CD11b/CD18 integrina) (Witko-Sarsat et al., 2000). A expressão de CD 11b e CD16 na 

superfície dos neutrófilos facilitam a fagocitose e conseqüêntemente a produção de espécies 

reativas de oxigênio (Hasegawa et al., 1997).  

O processo de fagocitose dos neutrófilos pode sofrer modulação por citocinas, 

prostaglandinas, hormônios e metabólitos (Ren e Savill, 1995; Franc et al., 1999). Portanto, 

situações patológicas e algumas situações de estresse onde a concentração destas substâncias 

estão alteradas podem induzir aumento da predisposição à infecções.  

A ação microbicida desenvolvida pelos neutrófilos depende de seus grânulos, 

reponsáveis pela liberação de proteínas e enzimas, e também da ativação da oxidase 

dependente de NADPH, fato que conseqüentemente induz a geração de espécies reativas de 

oxigênio (Babior, 2004).    

Além de sua função no combate aos agentes invasores, os neutrófilos também 

desempenham função importante na síntese e liberação de citocinas (interleucina-1 e 6, fator 

de necrose tumoral) que modulam a função dos linfócitos T e B. Dessa forma, pode-se dizer 

que os neutrófilos apresentam uma função eferente (fagocitose e desgranulação) e outra 

aferente (liberação de citocinas imunoregulatórias) relacionadas com as respostas inflamatória 

e imune (Pyne, 1994). 

 

1.2.1 Produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) 
 

As EROS geradas pelos neutrófilos desempenham papel importante como oxidantes 

microbicidas, bem como mediadores da inflamação e da lesão tecidual. Durante a fagocitose 

há aumento no consumo de oxigênio. Uma vez estimulados, a maior parte do oxigênio 

consumido pelo neutrófilos é convertida em peróxido de hidrogênio (H2O2) e ânion 

superóxido pela enzima NADPH-oxidase (Dusi et al., 1995). O passo inicial na produção das 

espécies reativas de oxigênio é a redução do oxigênio à superóxido, utilizando NADPH como 

doador de elétrons (Dusi et al., 1995; Babior, 1999; Babior, 2004), sendo este um fator 

limitante para a atividade desta enzima (Babior, 1999). 

A NADPH-oxidase é o sítio mais importante para a produção de EROS em fagócitos. 

Quando a célula não está ativada, três dos seus componentes estão distribuídos no citossol 

(p40phox, p47phox, p67phox) e outros dois (p22phox, gp91phox) estão localizados em vesículas 

secretórias da membrana. Existem ainda as proteínas G de baixo peso molecular (Rac 2 e 



Rap-1A), que auxiliam na ativação da enzima (Babior, 1999). A Rap-1A está localizada na 

membrana, enquanto que a Rac 2, funcionando como molécula ativadora na cascata de 

sinalização encontra-se no citossol na sua forma inativa quando ligada ao GDP (Guanosine 

Diphosphate) e associada ao RhoGDI (Guanine-nucleotide Dissociation Inhibitor). A 

separação dos componentes em compartimentos subcelulares distintos garante que a oxidase 

esteja inativa quando a célula está em repouso (Welch et al., 2002).  

Após estímulo do neutrófilo por fMLP (orto-formimetionil-leucilfenilalanina) ou PMA 

(éster 13-acetato de forbol 12-miristato), a Rac 2 se liga ao GTP (Guanosine Triphosphate), 

através da P-Rex-1 que atua como GEF (Guanine-nucleotide Exchanche Factors) para Rac 2 

(Welch et al., 2002), e se desloca para a membrana associando-se as outras proteínas 

oxidases. A subunidade citossólica da NADPH-oxidase p47phox, é fosforilada pela proteína 

quinase C (PKC), para então associar-se aos outros componentes (p40phox e p67phox) sendo 

translocados para a membrana celular, onde associam-se ao complexo flavocitocromo b558 

(constituído pelos componentes p22phox e gp91phox), unidade catalítica da enzima, formando o 

complexo funcionalmente ativo (Hwang et al., 2003; Babior, 2004) (Esquema 2). 

 
Esquema 2. Ativação da NADPH-oxidase nos leucócitos.  
 
Quando a célula não está ativada os componentes da NADPH-oxidase estão distribuidos entre o citoplasma 
(p40phoxp47phox, p67phox e Rac2) e a membrana (Rap-1A e citocromo b558 constituído pelo p22phox e gp91phox). A 
Rac 2 e Rap 1 A são moléculas nucleotídio guanina de baixo peso molecular que ligam-se com proteínas que 
auxiliam em outros processos para a ativação da oxidase. Quando a célula está ativada, a GEF (Guanine-
nucleotide Exchanche Factors) troca GDP por GTP na Rac 2. Além disso, a p47phox é fosforilada e as 
subunidades do citossol migram para a membrana, onde ligam-se ao citocromo b558 para ativar a NADPH-
oxidase. A fosforilação dos componentes citossólicos esta representada por P.  
FONTE: http://www.biochem.emory.edu (modificado).     



O superóxido gerado pela NADPH-oxidase pode ser espontâneamente dismutado a 

peróxido de hidrogênio (H2O2), e este pode gerar ácido hipocloroso (HOCl-) através da 

oxidação de Cl-. Esta reação é catalisada pela mieloperoxidase (Babior, 2004) (Esquema 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Produção de espécies reativas de oxigênio por neutrófilos, através da enzima 
NADPH-oxidase.  

 
FONTE: http//courses.washington.edu/conj/bloodcells/oxygenradicals.htm (modificado). 

 

A ativação da NADPH-oxidase pode ocorrer por mecanismos dependentes ou 

independentes de receptor. Dentre os mecanismos dependentes estão o componente do 

sistema complemento C5a, o peptídio quimiotático fMLP e complexos antígenos-anticorpos 

através da ligação com o receptor FcIII. A maioria das funções dos neutrófilos mediadas por 

receptores são desencadeadas por proteínas G (proteínas ligantes de GTP) que estabelecem 

uma conexão entre os receptores de membrana, segundos mensageiros e enzimas 

intracelulares, ativando uma cascata de sinalização que culmina na fosforilação dos 

componentes citossólicos da NADPH-oxidase, p47phox e p67phox.  Já os agentes independentes 

do receptor incluem o PMA e os ácidos graxos de cadeia longa como os ácidos oléico e 
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araquidônico (Huizinga et al., 1989). Portanto, o sistema da NADPH-oxidase pode ser 

regulado por membros da superfamília Ras da proteína ligadora de GTP: Rac 1 e/ou Rac 2 

(Bokoch, 1995) e pela PKC que auxilia na fosforilação do componente p47phox (Lopes et al., 

1999).  

No entanto, as EROS também podem ser geradas por mecanismo independente da 

NADPH-oxidase, através da mitocôndria. A produção de superóxido e de peróxido de 

hidrogênio pode ser estimulada na mitocôndria por ativação de canais de potássio de pequena 

condutância ativados por cálcio (SK) (FAY et al., 2006). Além disso, neutrófilos possuem 

uma pequena quantidade de citocromo c o que leva à redução da atividade do complexo IV da 

cadeia respiratória mitocondrial resultando em acúmulo de elétrons e subseqüente formação 

de EROS (Maianski et al., 2004). A produção excessiva de EROS pelos neutrófilos pode 

causar lesão tecidual.  

Os neutrófilos protegem-se dos efeitos nocivos das EROS através da produção de 

enzimas anti-oxidantes, tais como; superóxido dismutase, catalase e o ciclo catalisado por 

glutationa peroxidase-redutase, além de compostos antioxidantes como as vitaminas E e C 

(Cheson et al., 1976; Pereira et al., 1995). O desequilíbrio entre a produção de EROS e o 

sistema antioxidante contribui para a morte programada dessas células (Jacobson, 1996; 

Narayanan et al., 1997).  

 

1.3 Processo de morte dos neutrófilos 

 

Quando liberados da medula óssea, os neutrófilos permanecem por curto período de 

tempo na circulação (8-20 horas) e nos tecidos (1 a 4 dias). Diariamente são formados na 

circulação cerca de 0,8-1,6 x 109 células por Kg de peso corpóreo (Akgul et al., 2001; 

Maianski et al., 2004; Maianski et al., 2004) sendo, portanto, necessário que o mesmo número 

de neutrófilos entre em apoptose (morte constitutiva) para manter a homeostasia. O aumento 

da ocorrência de morte celular leva à diminuição da contagem de neutrófilos (neutropenia) e 

maior risco de infecção por fungos ou bactérias. Por outro lado, a redução da morte aumenta o 

número de neutrófilos circulantes (neutrofilia), o qual está associado com infecção bacteriana, 

leucemia mielóide e infarto agudo do miocárdio (Akgul et al., 2001; Maianski et al., 2004). 

Além disso, a morte dos neutrófilos é um evento celular essencial para manter o número 

destas células durante os processos de infecção e inflamação. As enzimas e as EROS 

secretadas pelos neutrófilos durante a infecção e inflamação podem ser tóxicas para células e 



tecidos próximos a este local, intensificando a inflamação. Deste modo, a apoptose dos 

neutrófilos senescentes e sua remoção por macrófagos permite a resolução rápida e eficaz do 

processo inflamatório (Luo e Loison, 2008).    

Células podem morrer por diferentes tipos de morte: apoptose, necrose, necrose 

secundária, aponecrose, autofagia, oncose e senescência (Ryter et al., 2007). No entanto, 

apoptose e necrose são os tipos de morte mais caracterizados. Alterações morfológicas e 

bioquímicas permitem a distinção entre estes dois tipos de morte (Wyllie et al., 1980).  

 

1.3.1 Necrose 

 

Necrose, na etiologia grega, quer dizer “estado de morte”, e envolve um processo de 

morte que é resultado de injúria celular irreversível. Este tipo de morte celular geralmente 

acomete um grupo de células vizinhas e envolve inflamação. As primeiras alterações celulares 

observadas são: tumefação celular e degeneração gordurosa em alguns casos, com formação 

de vacúolos lipídicos no citoplasma. A mitocôndria e o retículo endoplasmático tornam-se 

tumefeitos. A ruptura das organelas antes tumefeitas dá aspecto granuloso ao citoplasma. 

Com a ruptura dos lisossomos e conseqüente lise das organelas pelas enzimas lisossomais, 

verifica-se a homogeneização do citoplasma em uma massa acidófila e opaca. Quando toda 

basofilia é perdida e os limites entre as organelas se tornam indistinguíveis, as células 

necróticas são chamadas de ghost cells. A ruptura da membrana celular permitem o 

extravasamento do conteúdo citoplasmático e a entrada do material extracelular. O 

rompimento celular induz uma resposta inflamatória local e fagocitose do tecido 

(Proskuryakov et al., 2003). 

 

1.3.2 Apoptose 

 

Apoptose é um termo de etiologia grega que significa “folhas caindo das árvores” e foi 

inicialmente descrita por Kerr et al. (1972). A apoptose é um modelo bem caracterizado de 

morte celular que pode ocorrer por uma diversidade de estímulos fisiológicos e não 

fisiológicos. Trata-se de um “suicídio celular” mediante a ativação de um processo 

bioquímico controlado, que requer energia e não envolve inflamação (Gorman et al., 1997). O 

processo apoptótico pode ocorrer em situações fisiológicas adaptativas como na 

embriogênese, ciclo menstrual, reabsorção de tecido mamário após desmame, menopausa, 

maturação do sistema nervoso central, morte das células imunes (linfócitos T e B no processo 



de seleção ou após depleção de citocinas), ou em situações patológicas como citotoxicidade 

de linfócitos T por aumento de ácidos graxos ou ceramidas, deleção de células em 

proliferação (criptas intestinais e tumores), infecções virais, estímulos nocivos e tratamentos 

drásticos (hipertermia, grandes variações de pH, radiação, agentes químicos) (Jacobson et al., 

1997). 

As células que morrem por apoptose apresentam condensação de cromatina em grandes 

corpos granulares que se ligam a carioteca, formando um núcleo picnótico. Em um estágio 

posterior, ocorre clivagem do DNA internucleossomal, causado pelas endonucleases 

endógenas, em fragmentos de 180-200 pares de base ou maiores. A fragmentação nuclear é 

uma fase irreversível da apoptose (Kerr et al., 1972; Thompson et al., 1998). Ocorre 

condensação do citoplasma, com grande aumento da densidade das organelas, as quais 

mantém sua integridade. Surgem vacúolos citoplasmáticos e ocorrem projeções da membrana 

celular denominadas blebs. A seguir estas se destacam, dando origem aos corpos apoptóticos, 

que são rapidamente fagocitados por macrófagos ou por células vizinhas (Kerr et al., 1972; 

Wyllie et al., 1980).   

Dentre os eventos bioquímicos mais freqüentes observados na apoptose estão a ativação 

de caspases (Cysteine Aspartate Proteases) e nucleases, permeabilização das membranas 

mitocondriais, vazamento de diversas moléculas desta organela (citocromo c, Smac/Diablo), 

desestabilização do citoesqueleto, externalização de fosfatidilserina e promoção do 

cruzamento de proteínas (crosslinking), não necessariamente nesta ordem (Vermes et al., 

1995; Chang e Yang, 2000). 

A externalização de fosfatidilserina é um evento importante, pois facilita o 

reconhecimento das células apoptóticas por células fagocíticas que apresentam receptores 

para fosfatidilserina. Normalmente, fosfatidilcolina e esfingomielina estão na face externa da 

bicamada lipídica e a fosfatidilserina está exclusivamente na face interna da membrana 

plasmática. Na apoptose, ocorre perda da simetria dos fosfolípides com exposição da 

fosfatidilserina para a face externa da membrana plasmática. Assim, ocorre a translocação de 

cargas negativas da molécula de fosfolipídios da face interna da membrana citoplasmática 

para a superfície celular (Martin et al., 1996). Tal fato faz com que a fagocitose ocorra antes 

da perda da integridade de membrana, prevenindo inflamação e lesões teciduais provocadas 

pelo extravasamento do conteúdo intracelular (Vermes et al., 1995).  

Em estágios iniciais da apoptose, a membrana plasmática está íntegra e suas funções de 

transporte estão preservadas, porém esta pode sofrer alterações durante a apoptose (Gomez-

Angelats et al., 2000).  



As caspases são responsáveis pela continuidade do sinal pró-apoptótico, fazem parte de 

uma família de cisteína proteases que clivam proteínas depois de um resíduo de ácido 

aspártico (Kroemer, 1998). São separadas em duas classes: as iniciadoras, que iniciam a 

cascata apoptótica (caspases 8 e 9) e as efetoras (caspases 3, 6 e 7) que são ativadas pelas 

caspases executoras (Mak e Yeh, 2002).   

As proteínas da família Bcl-2 são moléculas reguladoras localizadas no citoplasma e na 

membrana mitocondrial externa e integram sinais de morte ou de sobrevivência celulares e 

podem ativar ou não a apoptose. A família Bcl-2 divide-se em três subfamílias, sendo que 

duas delas possuem multidomínios BH (Bcl-2 Homology regions) e possuem ação anti-

apoptótica (Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1 e A1/Bfl-1) ou pró-apoptótica (Bax, bak, Mtd/Bok e 

Bcl-rambo). A outra subfamília são as pró-apoptóticas que possuem somente o domínio BH3 

(Bad, Bid, Bim/Bod, Bmf, Blk, Bnip3/Nix, BiK/Nbk, Bnip3L, Hrk/DP5, Noxa, Puma, p193 e 

Bcl-G). Esta subfamília ativa membros das pró-apoptóticas multidomínios e/ou inativam as 

anti-apoptóticas (Shimizu et al., 1998).    

Apoptose de neutrófilos pode ser iniciada tanto pela via extrínseca como pela via 

intrínseca (Kroemer, 1998; Luo e Loison, 2008). A via extrínseca é desencadeada pela 

ativação dos receptores de superfície; como TNF-R (Tumor Necrosis Factor Receptors) e Fas 

(CD95/Apo1). Após a ligação com seus ligantes, TNF- α e FasL, respectivamente, esses 

formam o complexo DISC (Death–inducing signaling complex), que consiste do receptor de 

morte, uma proteína adaptadora (FADD, TRADD) e uma caspase iniciadora (pró-caspase 8). 

O recrutamento da pró-caspase 8 ao DISC resulta na sua ativação e leva a uma série de 

eventos, incluindo ativação da caspase 3 e clivagem de múltiplos substrados, levando à morte 

(Yang et al., 1997; Krammer, 2000). A via intrínseca é mediada pela mitocôndria, sendo 

caracterizada por perda do potencial da membrana mitocondrial. A despolarização da 

membrana mitocondrial induz vazamento de proteínas da organela em função da formação de 

poros. Dentre as proteínas que vazam da mitocôndria estão o citocromo c (componente da 

cadeia respiratória), o AIF (fator indutor de apoptose), pró-caspase 9, Smac/diablo (Smac 

segundo ativador de caspase derivado da mitocôndria e diablo - proteína ligadora direta de 

proteínas inibidoras de apoptose com baixo ponto isoelétrico) e a Omi/HtrA2 (High 

Temperature Requirement) (Kroemer et al., 1998; Kroemer, 2002; Mayer e Oberbauer, 2003). 

O citocromo c, a pró-caspase 9 e o Apaf-1 formam o apoptossomo que, por sua vez ativa a 

caspase 9, que em seguida ativa a caspase 3. A via extrínseca pode amplificar a via intrínseca 

através da clivagem do Bid à tBid que promove alteração conformacional na Bax permitindo 

que esta atue na membrana mitocondrial externa e promova a abertura dos poros e 



conseqüente extravasamento das proteínas acima citadas. É importante observar que ambas as 

vias convergem para a ativação da caspase 3 (Esquema 4). 

 
Esquema 4. Esquema das vias de apoptose. 
 
 A apoptose desencadeada pela via extrínseca (1), também chamada de via receptor, envolve membros da 
superfamília de receptores de morte (CD95/Fas/Apo1 e TNF R1). Ligantes específicos sinalizam agregação e 
formação de um complexo indutor de morte que recruta pró-caspase (8 ou 10) através de proteínas de domínio 
de morte associadas ao receptor. O complexo formado pelo receptor, uma molécula adaptadora (FADD ou 
TRAAD) e pela pró-caspase é chamado de complexo DISC. O recrutameno da pró caspase ao compexo DISC 
permite sua ativação. Uma vez ativada caspase 8 ou 10 (2), cliva a pró-caspase 3 tornando-a ativa (3) e pronta 
para clivar substratos específicos que induzem a apoptose celular. A via extrínseca pode interagir com a via 
intrínseca, potencializando o sinal apoptótico através da clivagem e ativação da proteína Bid (4), que facilita a 
ação da Bax e a formação do poro de transição mitocondrial. Já a apoptose desencadeada pela via intrínseca (5), 
também chamada de via mitocondrial envolve alterações sofridas na mitocôndria, geralmente ocorre em resposta 
a lesões de DNA e envolve a ativação de um membro pró apoptótico da família Bcl-2  (Bax, Bid). Membros anti 
(Bcl-2, Bcl-xL) e pró-apoptóticos (Bax, Bid) da família Bcl-2 regulam a liberação do citocromo c a partir da 
membrana mitocondrial interna (6). Este associa-se com Apaf-1, dATP e pró-caspase 9, formando o 
apoptossomo (7), que torna a caspase 9 ativa. A caspase 9, por sua vez, cliva a caspase 3 e a torna ativa. Após 
dano mitocondrial, a Smac/Diablo é liberada do espaço intermembrana para o citoplasma, juntamente com o 
citocromo c (8). A Smac/Diablo bloqueia a função da IAP (proteína inibidora da apoptose), impedindo assim que 
esta iniba a atividade das caspases 9 e 3. 
 FONTE: http//www.meduniwien.ac.at/pharmakologie/mitarbeiter/images/apoptosis.jpg (modificado). 

 

A superexpressão da Bcl-2 é capaz de impedir as alterações no potencial 

transmembrânico mitocondrial e o vazamento do citocromo c e de AIF (Cai et al., 1998), pois 

impede a atuação da Bax. Alguns pesquisadores relatam que neutrófilos não expressam o 

fator anti-apoptótico Bcl-2, em contrapartida expressa Mcl-1, AI e Bcl-xL (outras proteínas da 



família Bcl-2) (Akgul et al., 2001; Luo e Loison, 2008). A quantidade de Mcl-1 e Bcl-xL é 

gradualmente reduzida durante a morte de neutrófilos, levando a liberação da Bax dos 

complexos heterodiméricos Mcl-1:Bax e BcL-xL:Bax e subseqüente translocação para 

membrana mitocondrial (Moulding et al., 1998). Por outro lado, as proteínas pró-apoptóticas 

(Bax) formam poros na membrana da mitocôndria facilitando o vazamento do citocromo c e a 

ativação das caspases. 

Recentemente foi demonstrada a existência de uma outra via de morte independente da 

ativação de caspases (Maianski et al., 2003; Maianski et al., 2004; Chen et al., 2006; Ishihara 

e Shimamoto, 2006). Maianski et al. (2004) demonstraram que a Omi/HtrA2 (proteína 

mitocondrial pró-apoptótica) inativa o sistema antioxidante mitocondrial e promove morte dos 

neutrófilos pelo excesso de produção de EROS, que é derivada dos complexos I, II e III da 

cadeia transportadora de elétrons presente na mitocôndria. Chen et al. (2006) demonstraram 

que o TNF-α induz morte em neutrófilos humanos por uma via independente de caspase e está 

relacionada com as calpaínas e EROS. Além disso, Ishihara e Shimamoto (2006) 

demonstraram que o estresse oxidativo pode estimular a fragmentação de DNA através da 

ativação da endonuclease G na ausência de atividade das caspases.  

Em apoptose os neutrófilos reduzem a capacidade de realizar quimiotaxia e fagocitose. 

Além disso, também ocorre redução no número de receptores de superfície e de moléculas de 

adesão (Luo e Loison, 2008).  

Nosso grupo demonstrou que o exercício intenso de curta duração é capaz de modular 

tanto a função como o processo de morte dos neutrófilos de ratos (Lagranha et al. (2004). No 

entanto, o efeito do exercício intenso de longa duração sobre o processo de morte de 

neutrófilos humanos permanece a ser esclarecido. O exercício intenso e de longa duração 

pode alterar a morte dos neutrófilos, já que a magnitude das alterações do sistema imune 

decorrentes do exercício dependem da intensidade e da duração em que o mesmo é realizado. 

 

1.4 Triathlon 
 

O triathlon é um evento esportivo constituído por três modalidades: natação, ciclismo e 

corrida. A história do triathlon iniciou-se em 1978, quando o primeiro Ironman foi realizado 

no Hawaii. Nesta ocasião, poucos atletas participaram do chamado Hardest race of the world 

já constituído pelas três modalidades do triathlon. Duas décadas depois a primeira competição 

de triathlon Olímpico foi realizada em Sidney 2000 (Egermann et al., 2003). A União 

Internacional de Triathlon distingue o triathlon em quatro categorias: Short/Sprint, Olímpico, 



Half Ironman e Ironman. As distâncias percorridas em cada uma destas categorias estão no 

quadro abaixo:  

 

Quadro 1. Características das diferentes categorias de triathlon, modalidades esportivas 
realizadas, distâncias percorridas (Km) e duração média da competição. 

 

Prova Natação Ciclismo Corrida Duração da prova 

Ironman 3,8 180 42,2 ± 8h e 30 min 

Half Ironman 2 80 20 ± 4 h 

Olímpico 1,5 40 10 ± 2 h 

Short/Sprint 0,75 20 5 ± 58 min 

  

Triatletas de elite geralmente são altos, possuem em média baixo peso e porcentagem de 

gordura corpórea (Sleivert e Rowlands, 1996).  

Assim como em esportes de resistência, a determinação primária para o sucesso nas 

provas de triathlon está na habilidade para produzir e utilizar eficientemente grandes 

quantidades de energia por períodos prolongados de tempo. Cada modalidade do triathlon 

deve ser realizada num ritmo ótimo, sem causar fadiga, o que poderia comprometer o 

desempenho na próxima modalidade. À distância, o terreno e as condições do ambiente 

variam entre as competições, fazendo com que a demanda fisiológica de uma prova de 

triathlon seja diferente da outra (O'Toole e Douglas, 1995). 

A longa duração das provas, principalmente no Half Ironman e Ironman, unida à 

natureza cíclica das modalidades que as compõem, confere ao triathlon características de 

atividade predominantemente aeróbia, podendo ser considerado como um longo exercício 

exaustivo.  

Estudos tem demonstrado alta incidência de lesões por contração excessiva da 

musculatura em triatletas (Korkia et al., 1994; Egermann et al., 2003). Após períodos de 

treinamento intenso e competições como triathlon, a atividade plasmática de enzimas como a 

creatina quinase (CK) e lactato desidrogenase podem aumentar de 2 a 10 vezes em relação aos 

níveis de repouso (24-170 U/L). A CK é importante para a síntese de ATP à célula. Existem 

três isoformas desta enzima; a CK-MM, CKMB e CK-BB, estas são encontradas 



principalmente nos músculos esqueléticos e cardíacos, cérebro e trato gastrointestinal. O 

músculo esquelético contém quase que exclusivamente CK-MM, portanto, o extravasamento 

desta enzima para a corrente sangüínea indica que houve lesão desse tecido (Wilmore e 

Costill, 2001; Suzuki et al., 2003; Peake et al., 2005). 

Além de provocar alterações no sistema músculo esquelético o exercício intenso têm 

sido apontado como causador de imunossupressão em atletas de alto nível (Gleeson, 2007).  

    

1.5 Função dos neutrófilos e exercício físico 
 

A influência do exercício sobre a função imune foi demonstrada por LARRABEE, em 

um estudo pioneiro, no início do século XX (1902). Esse autor verificou leucocitose, 

principalmente de neutrófilos em corredores após a realização de maratona. Outros autores 

também demonstraram aumento no número de neutrófilos circulantes em resposta ao 

exercício e competição de longa duração (> que 60 min) (Chinda et al., 2003; Suzuki et al., 

2003; Umeda et al., 2008). A neutrocitose observada parece estar mais relacionada à duração 

do que à intensidade do exercício, especialmente em sessões de exercício que elevam a 

liberação do hormônio adrenocorticotrófico, β-endorfina e cortisol (Gabriel et al., 1997). Os 

neutrófilos são recrutados principalmente da população marginal e do pulmão (Benschop et 

al., 1996). 

No entanto, após o exercício o número de leucócitos circulantes, exceto neutrófilos, 

diminui rapidamente e se o exercício for intenso (acima de 65% do VO2máx) e de longa 

duração, o número de células natural killer e de linfócitos pode diminuir abaixo dos valores 

de repouso iniciais (Mooren et al., 2002; Shephard, 2003).   

Shinkai et al. (1993) observaram diminuição no número leucócitos no sangue periférico 

dos triatletas imediatamente após a  competição. 

Alguns autores acreditam que após a prática de exercício intenso os atletas ficam mais 

susceptiveis as infecções, principalmente das vias aéreas superiores. Este período é chamado 

de open window (Nieman, 1994; Pedersen e Ullum, 1994; Mars et al., 1998; Nieman, 2000), e 

parece ser resultado da supressão do sistema imune (Nieman, 1994; Nieman, 2000).  

Pedersen e Bruunsgaard (1995) relataram que a imunossupressão é observada em maior 

grau quando o exercício é intenso e de longa duração. De fato, atletas que realizam provas de 

resistência, como maratonistas e triatletas (Nieman et al., 1990; Bassit et al., 2000), são mais 

suceptíveis a doenças infecciosas durante períodos de treinamento intenso e competições 

(Pyne e Gleeson, 1998; Gleeson, 2007). A freqüência do aparecimento de infecções no trato 



respiratório superior em atletas de resistência é três vezes maior do que na população em geral 

(Gleeson, 2007). Nesse sentido, vem crescendo o número de estudos utilizando triatletas, pelo 

fato da prova do triathlon ser considerada uma forma de exercício bastante intensa (Bassit et 

al., 2000; Bassit et al., 2002; Nieman et al., 2004; Libicz et al., 2006).  

O exercício intenso pode estar associado com períodos de recuperação insuficientes 

podendo, nesse caso, levar à síndrome do supertreinamento.  Essa situação é prejudicial ao 

atleta não apenas pela impossibilidade da continuação do treinamento e queda do desempenho 

nas competições, mas também pelas conseqüências à saúde. No supertreinamento, a 

imunossupressão é mais severa que no exercício intenso (Castell, 2003) e pode aparecer 

devido a distúrbios na função de leucócitos (Nieman, 2000; Castell, 2003). Dentre estas estão 

a supressão na função dos neutrófilos, na proliferação de linfócitos, na atividade de células 

natural killer e diminuição das imunoglobulinas plasmática e salivar (MacKinnon, 2000; 

Nieman, 2000; Nieman, 2000). Alterações na secreção hormonal e na produção de citocinas 

são decorrentes do exercício intenso e podem prejudicar a função dos leucócitos (Armstrong e 

VanHeest, 2002; Lakier Smith, 2003). Outra possibilidade para explicar a redução da função 

provocada pelo exercício intenso é a diminuição na concentração plasmática de glutamina 

(Field et al., 2000; Castell, 2003). A taxa de utilização de glutamina por neutrófilos, linfócitos 

e macrófagos é similar ou até mesmo maior do que a de glicose. A utilização desse 

aminoácido por neutrófilos de ratos incubados por uma hora é de 12,8 nmol/min por mg de 

proteína. Pithon-Curi et al. (1997) demonstraram que menos de 1 % deste aminoácido é 

completamente oxidado, sendo em maior parte convertido à glutamato, alanina, lactato, 

aspartato e amônia, indicando que o metabolismo desse substrato por essas células não é 

preferencialmente para produção de energia, mas sim para outras funções. Recentemente, foi 

demonstrado que a glutamina nas concentrações de 1 e 2 mM (in vitro) além de assegurar a 

produção normal de EROS (Pithon-Curi et al., 2002; Castell et al., 2004), protege neutrófilos 

de humanos e de ratos da apoptose (Pithon-Curi et al., 2003), sendo capaz de prevenir os 

eventos apoptóticos desencadeados nestas células após exercício agudo (Lagranha et al., 

2004). Além disso, a glutamina também preserva a função dos neutrófilos durante infecções e 

injúrias através da diminuição da produção de TNF-α (Pithon-Curi et al., 2002).  

Os dados da literatura em relação à função dos neutrófilos e exercício moderado e 

intenso são controversos, devido às diferenças interindividuais na responsividade dos 

neutrófilos, o estado de treinamento dos indivíduos estudados, o protocolo de exercício 

utilizado e técnica utilizada para o ensaio. Há estudos demonstrando manutenção, redução 

e/ou aumento na atividade fagocitária de neutrófilos após o exercício intenso (Smith et al., 



1990; Ortega, 1994; Pyne, 1994; Gabriel et al., 1995; Chinda et al., 2003; Chinda et al., 2003).  

O exercício com intensidade moderada (50 e 65% VO2máx) regula positivamente a 

função imune (Nieman, 1994; Nieman, 2000) enquanto que o exercício intenso (acima de 

70% VO2máx) regula negativamente (Nieman, 1994; Pyne e Gleeson, 1998; Peake, 2002). 

Macha et al. (1990) examinaram o efeito do exercício moderado (1 hora de bicicleta à 

50% do VO2máx) em 7 indivíduos saudáveis (5 homens, 2 mulheres), sobre a produção de 

peróxido de hidrogênio por neutrófilos circulantes estimulados com PMA, antes e após 10, 15 

e 29 minutos de exercício. A técnica de polarografia foi utilizada para monitorar a geração de 

peróxido de hidrogênio extracelular dos neutrófilos. O exercício aumentou o número de 

neutrófilos circulantes e diminuiu a capacidade dessas células de gerar peróxido de hidrogênio 

após estimulação com PMA.  

Pyne et al. (1996) e Robson et al. (1999) também reportaram que o burst oxidativo dos 

neutrófilos diminui após exercício de intensidade moderada (50-60% VO2máx) tanto de curta 

quanto de longa duração (40 ou 150 minutos). Em contraste, outros tem encontrado aumento 

no burst oxidativo após este mesmo tipo de exercício. Smith et al. (1996) demonstraram 

aumento no burst oxidativo de neutrófilos após 60-90 minutos de exercício com intensidade 

moderada (50-70% do VO2máx). Recentemente, nosso grupo demonstrou que o treinamento 

crônico (realizado durante 11 semanas) com intensidade moderada (50% VO2máx) aumenta o 

burst oxidativo em neutrófilos de ratos e que o provável mecanismo envolvido é o aumento na 

expressão dos componente p47phox da enzima NADPH-oxidase (Levada-Pires et al., 2007).  

Por sua vez, as atividades plasmáticas de mieloperoxidase e lisozima estão elevadas 

após o exercício intenso (Morozov et al., 2003; Suzuki et al., 2003), sugerindo que 

efetivamente ocorre ativação dos neutrófilos.                                                                                                  

Tendo em vista os aspectos já mencionados é importante elucidar as possíveis alterações 

funcionais induzidas pelo exercício intenso, a fim de que se possa prevenir instalação de 

quadros inflamatórios ou infecciosos que diminuam o rendimento dos atletas. 

 

1.6 Processo de morte celular e exercício físico  

 

Evidências recentes têm demonstrado que muitos marcadores associados com apoptose 

celular presentes no desenvolvimento normal também são evidentes em leucócitos após 

exercício intenso. 



Alterações nas características bioquímicas e moleculares da apoptose tais como: 

externalização de fosfatidilserina (Mooren et al., 2002), despolarização de membrana 

mitocondrial (Hsu et al., 2002; Quadrilatero e Hoffman-Goetz, 2004), fragmentação de DNA 

(Mars et al., 1998), aumento nos níveis de caspase 3 e citocromo c citossólico (Quadrilatero e 

Hoffman-Goetz, 2005), aumento no receptor CD95 (Mooren et al., 2002), liberação de Ca++ 

(Azenabor e Hoffman-Goetz, 2000), tem sido observadas em linfócitos após exercício 

intenso. Porém, há poucos artigos sobre os efeitos do exercício na apoptose de neutrófilos. 

Hsu et al. (2002) foi o primeiro a verificar alterações no potencial transmembrânico 

mitocondrial em neutrófilos de atletas submetidos a diferentes intensidades de exercício 

aeróbio. Em estudo realizado no nosso laboratório determinou-se o efeito de uma única sessão 

de exercício em esteira ergométrica por 1 hora na apoptose de neutrófilos de ratos com 90 

(maturos) e 60 (imaturos) dias (Lagranha et al., 2004). Houve aumento na fragmentação de 

DNA, condensação de cromatina, externalização de fosfatidilserina nos neutrófilos dos ratos, 

sugerindo que o processo de morte induzido pelo exercício é a apoptose. Neste mesmo estudo 

foi verificado que dentre os prováveis mecanismos envolvidos estão o aumento da produção 

de EROS, a despolarização da mitocôndria e a alteração na expressão de genes anti- (Bclx-L) 

e pró-apoptóticos (Bclx-S e Bax). 

Além disso, o exercício aumenta fatores que podem induzir a morte celular, tais como 

glicocorticóides, catecolaminas, cortisol e ácidos graxos (Mastaloudis et al., 2001; Wigernaes 

et al., 2001).  

Os ácidos graxos podem regular a função de leucócitos (Calder, 2001; Gorjao et al., 

2007). Estudos têm demonstrado aumento da apoptose de leucócitos em situação onde estes 

estão elevados, assim como jejum e diabetes mellitus (Otton et al., 2004; Pires et al., 2007; 

Sudo et al., 2007).  

 

1.7 Exercício e ácidos graxos (AGs) 

 

 A concentração plasmática dos AGs está elevada durante o jejum e em diferentes 

formas de estresse, assim como no exercício onde há liberação de hormônios lipolíticos, tais 

como cortisol e adrenalina (Peake, 2002).  

Os AGs livres do plasma são os principais substratos utilizados durante a prática de 

exercício de resistência com intensidade acima de 65% do VO2máx (Galbo e Stallknecht, 



1996; Jeukendrup et al., 1998). O aumento na liberação de AGs do tecido adiposo durante o 

exercício é contrabalanceado pela elevada utilização destes na contração muscular. No 

entanto, quando o exercício é interrompido a concentração plasmática de AGs aumenta 

rapidamente (Pruett, 1970; el Sayed et al., 1996; Horowitz, 2003) podendo, em indivíduos em 

jejum que realizaram exercício intenso, atingir valores acima de 3 mM (Bahr et al., 1991). 

Holly et al. (1986), em um estudo utilizando nove atletas que competiram no Hawaii 

Ironman Triathlon Word Championship, observaram elevação na concentração plasmática de 

glicose (1,5 vezes), glicerol (3,5 vezes) e de AGs livres (2,9 vezes), imediatamente após a 

competição quando comparado aos valores basais. Cinco dias após a competição, foi 

encontrado aumento nas concentrações de triglicerídeos (2 vezes), redução dos AGs livres 

(58%) e normalização dos valores de glicose.  

Wigernaes et al. (2001) demonstraram que as concentrações de AGs livres no plasma de 

atletas de resistência submetidos ao jejum aumenta, após prática de exercício intenso  (83% 

do VO2máx durante 60 minutos), de 0,47 para 0,7 mM, sendo que este aumento persiste 

mesmo após 2 horas do término do exercício. Além disso, os autores demonstraram que um 

período de recuperação ativo de 15 min a 50% do VO2máx, além de previnir a redução no 

número de células circulantes, também impede a súbita elevação de AGs livres no plasma. No 

entanto, este grupo não demonstrou correlação entre a redução e elevação na concentração 

dos AGs.   

 

1.8 Leucócitos e AGs  

 

Os AGs podem atuar como moléculas biologicamente ativas na regulação de várias 

funções do sistema imune, assim como proliferação de linfócitos, produção de citocinas e de 

moléculas de adesão em macrófagos, fagocitose e quimiotaxia de neutrófilos (Zheng et al., 

1999; Kelley, 2001; Thies et al., 2001). Desta forma, qualquer alteração na concentração 

plasmática de AGs pode levar à modulação da função de leucócitos  circulantes (Yaqoob, 

1998; Calder et al., 2002) 

Alteração na capacidade fagocitária e migratória de leucócitos têm sido observada 

quando estes são cultivados com diferentes AGs  (Calder et al., 1990; Zheng et al., 1999). 

AGs insaturados aumentam a atividade fagocitária de macrófagos, enquanto que AGs 

saturados suprimem esta atividade (Spratt e Kratzing, 1975). Os AGs modificam a 

composição lipídica das membranas (Pompeia et al., 2000; Kelley, 2001). Schroit e Gallily 



(1979) correlacionaram a atividade fagocitária do macrófago com a composição de AGs em 

fosfolipídeos de membrana, demonstrando que estes interferem no processo de endocitose 

realizado por estas células.  

A capacidade dos AGs em gerar mediadores (como prostaglandinas e leucotrienos) e de 

participar de vias de sinalização celular (através da geração de diacilglicerol e ceramidas) é 

importante na regulação das respostas imune e inflamatória (Pompeia et al., 2000). As 

mudanças na fluidez de membrana podem afetar as interações celulares e a atividade de 

receptores, transportadores e a geração de moléculas de sinalização celular. Os AGs 

poliinsaturados geralmente aumentam a fluidez, enquanto que os saturados diminuem-na 

(Kelley, 2001). 

 

1.8.1 Neutrófilos e AGs 

 

Nos neutrófilos, a capacidade de um AG em ativar a NADPH-oxidase está relacionada a 

sua estrutura química. A NADPH-oxidase é um complexo enzimático associada à membrana, 

portanto, sua regulação também pode estar diretamente associada a mudanças na composição 

de AGs desta. Dessa forma, o aumento no comprimento da cadeia carbônica, remoção das 

duplas ligações e a esterificação do grupamento carboxil diminuem o efeito dos AGs na 

ativação da NADPH-oxidase (Poulos et al., 1991). Hardy et al. (1994) demonstraram que a 

capacidade de ativação da NADPH-oxidase pelos AGs poliinsaturados é inversamente 

proporcional ao tamanho da cadeia carbônica.  

 Embora os efeitos dos AGs na produção de EROS por leucócitos tenham sido 

amplamente estudados, vários pontos devem ser esclarecidos, pois há muitos dados 

controversos quanto à produção destas moléculas. Alguns trabalhos demonstram estimulação 

(Bellinati-Pires et al., 1993; Moriuchi et al., 1998) enquanto outros demonstram inibição 

(Ishida-Okawara et al., 1996; Cockeran et al., 2004) da produção de EROS por neutrófilos.  

Recentemente nosso grupo verificou em neutrófilos estimulados e não estimulados com 

PMA, o efeito dos ácidos oléico, linoléico e gama-linolênico na produção intra e extra celular 

de EROS através de cinco técnicas: quimiluminescência na presença de lucigenina ou 

luminol, redução de citocromo c, utilização de diidroetidina e redução do fenol vermelho 

(Hatanaka et al., 2006). Todos os AGs testados estimularam a produção de EROS nos 

neutrófilos, no entanto, as técnicas de redução de citocromo c e luminol apresentaram 

aspectos críticos a serem considerados. Na técnica do luminol, a atividade da peroxidase é 



necessária para a reação do luminol com EROS gera luz, e os ácidos oléico, linoléico e gama-

linolênico inibiram a atividade da mieloperoxidase em neutrófilos estimulados. Dessa forma, 

a utilização desta técnica pode mascarar os efeitos dos AGs sobre a produção de EROS.  Os 

ácidos oléico, linoléico e gama-linolênico podem reduzir espontâneamente o citocromo c, 

mesmo na ausência de célula, indicando que este método também não deve ser utilizado para 

determinar a produção de EROS estimulada por AGs (Hardy et al., 1994; Hatanaka et al., 

2006). A discrepância entre os dados demonstrados na literatura pode ser parcialmente 

atribuída ao método utilizado. Neste mesmo estudo foi demonstrado que os ácidos oléico, 

linoléico e gama-linolêico pré ativam o burst oxidativo de neutrófilos humanos e de ratos, 

uma vez que a adição de PMA ao ensaio causou efeito aditivo na produção de EROS por estas 

células (Hatanaka et al., 2006). O estímulo provocado pelos AGs sobre os neutrófilos é rápido 

e atinge o pico de produção em torno de 10 minutos. Os AGs provavelmente estimulam a 

enzima NADPH oxidase, uma vez que a adição de DPI (difenyleneiodonium) um inibidor 

dessa enzima, diminui a níveis próximos dos basais a produção de EROS induzida pelos AGs 

(Hatanaka et al., 2006). O efeito pré ativador dos AGs também foi demonstrado por 

Huang et al. (1997). Este grupo demonstrou que os ácidos araquidônico (AA), 

eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA) causam ativação de monócitos e 

macrófagos provocando aumento da atividade do burst oxidativo em resposta a outros 

estímulos utilizados (fMLP). 

 Pompeia et al. (2003) verificaram que o ácido araquidônico pode ativar o burst 

oxidativo em linhagem de células leucêmicas HL-60 (não diferenciadas e diferenciadas em 

neutrófilos). Existem várias hipóteses para explicar o efeito estimulatório do AA no sistema 

da NADPH-oxidase estimulado por PMA. Dentre elas podemos citar o efeito estimulatório 

sobre a bomba de próton (Cherny et al., 2001), estimulação da translocação da PKC (Hwang e 

Rhee, 1999) e da via celular de geração de eicosanóides, dissociação de inibidores dos 

componentes do complexo NADPH-oxidase, translocação ou fosforilação do componente 

p47phox (Zhao et al., 2002). 

 

1.9 AGs e morte de leucócitos  

 

Altas concentrações de AGs, principalmente dos poliinsaturados (PUFAs), causam 

morte de células Jurkat (linfócito T), Raji (linfócito B) e HL-60 (linhagem de células 



leucêmicas) por apoptose e necrose (Finstad et al., 1998; Lima et al., 2002). As concentrações 

de AGs que induzem necrose  dificilmente são atingidas in vivo. Por outro lado, 

concentrações de AG que levam a apoptose são observadas em condições fisiológicas e 

patológicas. Por este motivo, maior atenção tem sido dada à apoptose induzida por AG, 

também denominada “lipoapoptose” (Martins de Lima et al., 2007). 

 Os AGs mais abundantes no plasma são os ácidos oléico, linoléico, palmítico e 

esteárico (Puttmann et al., 1993). Esses AGs apresentam toxicidade significativa em linhagem 

de linfócitos T (Jurkat), B (Raji) mesmo nas concentrações encontradas no plasma (Lima et 

al., 2002). O efeito tóxico de vários AGs foi demonstrado por Lima et al. (2002), através de 

avaliação da integridade de membrana e fragmentação de DNA por citometria de fluxo. Estes 

autores não encontraram diferença na toxicidade dos AGs entre as células T e B. No entanto, 

foi observada maior toxicidade pelos AGs de cadeia mais longa com maior número de duplas 

ligações.  

A apoptose de células humanas Jurkat e HL-60 diferenciadas em neutrófilos parece ser 

mais estimulada por PUFAs (AA, DHA, EPA e linoléico), do que por ácidos monoinsaturados   

(ácido oléico) ou  saturados (ácido palmítico) (Healy et al., 2003; Cury-Boaventura et al., 

2004). Há evidência de que a apoptose induzida por PUFAs está relacionada com o aumento 

de atividade das caspases 3 e 9 (Healy et al., 2003).  

Cury-Boaventura et al. (2006) demonstraram que o ácido linoléico é mais tóxico do que 

o oléico em linfócitos humanos e que o mecanismo de indução de morte do ácido linoléico 

envolve despolarização de mitocôndria e produção de EROS. Já a apoptose induzida pelo 

ácido oléico envolve ativação de caspase 3. Portanto, os mecanismos que envolvem a morte 

celular são diferentes entre as classes de AGs.  

Os PUFAs podem levar a morte celular devido ao estresse oxidativo e peroxidação 

lipídica, neste processo os PUFAs da membrana reagem com EROS, principalmente com 

radicais hidroxil, gerando novos radicais e propagando a reação em cadeia que deforma a 

estrutura da membrana celular e desequilibra a osmolaridade da célula. Além disso, durante a 

apoptose, há redução da concentração de glutationa reduzida na mitocôndria, diminuindo a 

capacidade antioxidante das células. Aparentemente, há também a participação da síntese 

alterada de eicosanóides nesse processo (Finstad et al., 1998).  

Competições esportivas de alta intensidade, como o triathlon, induzem aumento na 

concentração de AGs (Holly et al., 1986; el Sayed et al., 1996). É sabido que os AGs podem 



modular a função de leucócitos in vitro (Calder, 2001; Gorjao et al., 2007), portanto uma 

possível regulação da função e morte de neutrófilos por AGs durante a competição de 

triathlon poderia indicar um novo papel para este metabólito. 

Desta forma, é importante investigar o efeito da competição de triathlon Half Ironman 

sobre a função e morte de neutrófilo para que assim se possa entender melhor as possíveis 

alterações imunológicas observadas após este tipo de competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 
 

Os achados deste trabalho evidenciam que a competição de triathlon aumentou a 

capacidade dos neutrófilos de migrar e de realizar burst oxidativo, porém inibiu a capacidade 

fagocitária dessas células. Além disso, induziu aumento da fragmentação de DNA e 

externalização de fosfatidilserina, sugerindo que este tipo de competição leva a apoptose dos 

neutrófilos. A elevação da concentração plasmática dos AGs (oléico, linoléico e esteárico) 

parece estar envolvida nas alterações funcionais e na apoptose verificada após a competição 

de triathlon. Dentre os mecanismos envolvidos no processo de apoptose estão o aumento da 

produção de EROS, despolarização da membrana mitocondrial, da expressão da proteína pró-

apoptótica (Bax) e ativação de caspase 3, e redução na expressão da proteína anti-apoptótica 

(Bcl-xL) e conteúdo de lipídios neutros.  
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