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RESUMO 

 

SANTOS, V. C. Estudo da via de sinalização da apoptose de neutrófilos em atletas 

praticantes de meia maratona suplementados ou não com óleo de peixe. 2015. 173 f. 

Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

O exercício físico intenso está associado à mudanças na quantidade, na função e na morte de 

neutrófilos. Tem sido proposto que a suplementação com óleo de peixe minimiza os efeitos 

imunossupressivos do exercício físico e que a fosfatidilcolina também poderia exercer 

importantes efeitos sobre a função de leucócitos. O objetivo do estudo foi o de investigar os 

efeitos da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de peixe ricos em  

EPA ou DHA na apoptose de neutrófilos de atletas amadores. Quarenta e seis atletas 

amadores, foram avaliados antes e após duas competições de meia maratona. Na primeira 

meia maratona, os atletas não foram suplementados. As coletas de sangue dos atletas foram 

realizadas nas seguintes condições: Em repouso e imediatamente após a competição. No 

primeiro dia, após a primeira meia maratona, iniciou-se a suplementação. Os indivíduos 

foram suplementados diariamente com 3g de óleo de peixe ou lecitina de soja, por 60 dias, e 

divididos em 3 grupos: 1) Lecitina, 2) DHA e 3) EPA. Os atletas foram reavaliados 8 

semanas após o início da suplementação. Já na segunda meia maratona, com todos os atletas 

suplementados, as coletas de sangue foram realizadas nas mesmas condições da primeira 

corrida.  Neste estudo avaliamos os receptores da apoptose de neutrófilos (Fas e TRAIL), as 

moléculas de adesão (L-selectina e ICAM-1), a fragmentação de DNA e a externalização de 

fosfatidilserina. Além disso, foi avaliada a concentração plasmática das citocinas TNF-alfa, 

IL-8, IL-6, IL-4, IL-10 e IL-1beta. As enzimas creatina quinase  e lactato desidrogenase, a 

concentração de mioglobina, proteína C reativa e o número de leucócitos e neutrófilos 

também foi determinada. A meia maratona aumentou a atividade das enzimas CK e LDH e a 

concentração de mioglobina em todos os grupos estudados, sendo que a suplementação não 

apresentou nenhum efeito sobre estes parâmetros. Já o número de neutrófilos e leucócitos, 

aumentaram após a meia maratona em todos os grupos, e a suplementação provocou este 

aumento somente nos grupos EPA e Lecitina. Em neutrófilos de atletas, a meia maratona 

diminuiu a expressão dos receptores Fas e TRAIL e das móleculas de adesão ICAM-1 e L-

selectina em todos os grupos, por outro lado, aumentou a fragmentação de DNA (somente no 

grupo DHA) e a externalização de FS (DHA, EPA e Lectina). A meia maratona também 



elevou a concentração das citocinas IL-8, IL-6 e IL-10 em todos os grupos. Já a 

suplementação (DHA, EPA ou lecitina de soja) diminuiu a fragmentação de DNA e a 

expressão do receptor Fas em neutrófilos. Além disso, aumentou a expressão de TRAIL, 

ICAM-1, L-selectina e a externalização de fosfatidilserina. Em relação a concentração 

plasmática de citocinas a suplementação reduziu a concentração de TNF-alfa e aumentou a de 

IL-10 em todos os grupos. Enquanto que, a concentração de IL-4 aumentou somente nos 

grupos DHA e EPA. Concluímos que a suplementação com lecitina de soja apresenta efeitos 

semelhantes aos dos óleos de peixe ricos em EPA ou DHA sobre a função de leucócitos em 

atletas amadores. 

Palavras-chave: Meia maratona. Neutrófilos. Ácidos graxos ômega-3. Morte celular 

programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SANTOS, V. C. Apoptosis signaling pathway study in the neutrophils of marathon 

runners supplemented or not supplemented with fish oil.  2015. 173 p. Ph Thesis (Human 

Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas - Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

 

Intense physical exercise is associated with changes in the number, function and death of 

neutrophils. It has been proposed that supplementation with fish oil rich minimizes the 

immunosuppressive effects induced by intense physical exercise and phosphatidylcholine 

could also have significant effects on leukocytes function. The aim of this study was to 

investigate the effects of a half-marathon and fish oil suplemmentation rich in EPA or DHA 

or soy lecithin suplemmentation on neutrophils apoptosis of amateur athletes. Forty-six 

recreational athletes were evaluated before and after two half marathons. In the first 

competition the athletes did not receive supplementation. Blood samples were collected in the 

following conditions: In rest and immediately after competition. On the first day, after the 

first half-marathon, supplementation began. The subjects were supplemented  with 3 g of fish 

oil or soy lecithin daily for 60 days and divided into 3 groups: 1) Lecithin 2) DHA 3) EPA. 

The athletes were assessed 8 weeks after the start of supplementation. In the second half-

marathon, with all the supplemented athletes, blood samples were collected under the same 

conditions of the first competition. In this study were evaluated the receptors of neutrophils 

apoptosis (Fas and TRAIL), adhesion molecules (L-selectin and ICAM-1), DNA 

fragmentation and phosphatidylserine externalization. Moreover, the plasma concentration of 

TNF-alpha, IL-8, IL-6, IL-4, IL-10 and IL-1beta cytokines was evaluated. The enzymatic 

activity of creatine kinase and lactate dehydrogenase, plasma concentration of myoglobin, 

and  C-reactive protein and blood counts was also determined. The half-marathon increased 

the enzymatic activity of CK and LDH and the myoglobin concentration in all groups 

studied, and the supplementation had no effect on these parameters. The number of 

neutrophils and leucocytes increased in all groups after half marathon, and the 

supplementation caused this increase only  in the EPA and Lecithin groups. In athletes 

neutrophils, the half-marathon decreased the expression of Fas and TRAIL receptors and of 

ICAM-1 and L-selectin adhesion molecules. On the other hand, it increased DNA 

fragmentation (only in the DHA group) and phosphatidylserine externalization (DHA, EPA 

and Lecithin groups). The half-marathon also increased concentrations of IL-8, IL-6 and IL-



10 cytokines in all groups. The  Supplementation (DHA or EPA or soy lecithin)  decreased 

DNA fragmentation and Fas receptor expression in neutrophils. Moreover, increased 

expression of  TRAIL, ICAM-1, L-selectin and phosphatidylserine externalization. In relation 

to cytokines plasma concentration the supplementation decreased TNF-alfa and increased the 

concentration of IL-10 in all groups. Whereas, IL-4 concentration increased only DHA and 

EPA groups. In conclusion, supplementation with soy lecithin has similar effects to the fish 

oils rich in EPA or DHA on leukocyte function amateur athletes. 

Keywords: Half-marathon. Neutrophils. N-3 fatty acids. Programmed cell death. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Função Imune e exercício físico 

Em atletas de endurance o treinamento físico intenso e prolongado, assim como a 

competição, alteram a função imune desses atletas, principalmente quando combinados com 

outros fatores de estresse, como ar seco ou poluentes aéreos, que aumetam a incidência de 

infecções (NIEMAN, 2007). 

Sabe-se há algum tempo que o exercício físico modula a função imune e a 

susceptibilidade a infecções (NIEMAN, 2007). Nieman (1994) propôs o modelo da curva do 

“J”, para descrever a correlação entre susceptibilidade a infecções, principalmente do trato 

respiratório superior, e a intensidade do exercício físico (Figura 1). De acordo com este 

modelo, o exercício físico de intensidade moderada protegeria o indivíduo de infecções, 

enquanto que o exercício físico prolongado e intenso aumentaria o número de episódios 

infecciosos. O fenômeno é comumente referido como “janela aberta” para a entrada dos 

patógenos (NIEMAN, 1994). Sugere-se que as infecções observadas em atletas podem ser 

devido ao aumento da susceptibilidade do atleta a patógenos ou ao agravamento dos sintomas 

de uma infecção já estabelecida, mas com pouca sintomatologia (MALM, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedersen e  Ullum (1994) também propuseram uma teoria onde o aumento na 

susceptibilidade a infecções, logo após a realização de exercício físico, seria proporcional à 

Figura 1 – Modelo da curva do J: relação entre intensidades variadas de exercício físico e 

risco de infecções do trato respiratório superior (ITRS). 

Fonte: Adapatado de Nieman (1994). 



intensidade com que este é realizado (PEDERSEN; ULLUM, 1994). Isto é, quanto mais 

intenso o exercício físico, maior o tempo necessário para a “normalização” do metabolismo e 

da função dos leucócitos. Tal fato levaria a um quadro transitório de imunossupressão. 

Portanto, este período denominado de "janela aberta" poderia permanecer por até 72 horas 

dependendo do tipo de exercício físico, duração e condicionamento físico do praticante 

(NIEMAN; PEDERSEN, 1999). É observado, em seres humanos e animais experimentais, 

que, após a realização de exercícios físicos intensos e prolongados, ocorre aumento do 

número de ocorrências de infecções do trato respiratório superior (ITRS) (EKBLOM; 

EKBLOM; MALM, 2006; GANI et al., 2003; MEEUSEN et al., 2013; SCHERR et al., 2011; 

WALSH et al., 2011). Acredita-se que a elevação na frequência e no risco de infecções se dá 

em uma a duas semanas após a participação do atleta em uma competição (NIEMAN et al., 

2006). Um em cada sete maratonistas relataram um  episódio de ITRS uma semana após a 

maratona de Los Angeles, realizada em 1987. Quando esses atletas foram comparados aos 

não atletas, observou-se um episódio de ITRS em cada 50 indivíduos (NIEMAN et al., 1990). 

Ekblom, Ekblom e Malm (2006) relataram que entre os corredores 33% apresentavam um 

episódio infeccioso (EI) antes da corrida. Por outro lado, a incidência de EI após a 

competição entre corredores sem o EI antes da corrida foi de apenas 16%. 

Em humanos, durante e após as sessões de exercício físico, alguns leucócitos como 

linfócitos, macrófagos e células  natural killer (NK) apresentam alterações funcionais e 

metabólicas comprometendo as respostas imunológica e inflamatória (GLEESON, 2007; 

KIMSA et al., 2014; MORO-GARCIA et al., 2014), principalmente nos exercícios físicos 

realizados de modo intenso e extenuante (MALM, 2006). Na competição de maratona, as 

alterações mais evidentes ocorrem nas células NK, macrófagos e neutrófilos (MOOREN et 

al., 2012; NIEMAN, 1997). 

Malm (2006) postulou um modelo adicional ao da “curva do J” que inclui os atletas 

de elite e originou o “formato S”. Acredita-se que atletas profissionais se adaptam ao 

exercício físico o que protegeria o seu sistema imunológico, diminuindo a susceptibilidade a 

infecções (MALM, 2006) (veja a Figura 2 apresentada a seguir).  

 

 

 

 



 

1.2 Origem e características dos neutrófilos 

Os granulócitos polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) representam 

a maioria dos leucócitos, sendo que os neutrófilos constituem cerca de 60 a 70% do total de 

leucócitos circulantes. Os neutrófilos originam-se de células primordiais pluripotentes 

localizadas na medula óssea (Figura 3), as quais são também precursoras de leucócitos, 

eritrócitos e plaquetas (THEILGAARD-MONCH et al., 2005). O desenvolvimento dos 

neutrófilos é controlado pelo microambiente no qual a hematopoiese ocorre e por fatores de 

crescimento hematopoiéticos. Este processo envolve vários estágios, incluindo diferenciação, 

proliferação, maturação e, por fim, a liberação dos neutrófilos da medula óssea para a 

corrente sanguínea (THEILGAARD-MONCH et al., 2005).  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Proposta em formato S. Relação entre a intensidade do exercício físico e o 

risco de infecção. 

Fonte: Adaptado de Malm (2006). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os neutrófilos podem ser diferenciados dos linfócitos e de outros leucócitos 

circulantes pela presença de grânulos característicos no citoplasma, núcleo multilobulado e a 

presença de marcadores de superfície específicos (KENNEDY; DELEO, 2009). Os grânulos 
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Figura 3 - Hematopoiese. Células pluripotentes produzem as células progenitoras mielóides 

e linfóides. Os neutrófilos se originam das células progenitoras mielóides. 

natural killer (NK). 

 
Fonte: Adaptado de Kuby e Goldsby (2003). 

 



citoplasmáticos são de fundamental importância para função dos neutrófilos. Estes grânulos 

podem ser divididos em primários ou azurófilos, secundários ou específicos e terciários 

(FAURSCHOU; BORREGAARD, 2003). Sua função não é somente fornecer enzimas para 

degradação hidrolítica do substrato, como no caso dos lisossomos clássicos, mas também 

eliminar as bactérias ingeridas e regular a inflamação. O desenvolvimento dos neutrófilos 

envolve fatores de transcrição diferentes daqueles que facilitam a maturação dos linfócitos. 

Muitos destes fatores de transcrição são fundamentais para maturação das proteínas dos 

grânulos e para ativação dos ligantes na superfície dos neutrófilos (THEILGAARD-MONCH 

et al., 2005). Os neutrófilos circulam nos vasos sanguíneos por cerca de 10 a 24 horas antes 

de migrarem para os tecidos onde mantém atividade funcional adequada por cerca de um a 

dois dias, sendo então fagocitados por macrófagos (BAINTON; ULLYOT; FARQUHAR, 

1971). 

1.3 Funções dos neutrófilos 

 Os neutrófilos representam a primeira linha de defesa contra agentes infecciosos ou 

substâncias “não próprias” que penetram por meio das barreiras físicas do corpo (CONCHA 

et al., 2014; KOBAYASHI; VOYICH; DELEO, 2003). Seus alvos incluem bactérias, vírus, 

protozoários, fungos e células tumorais. Neutrófilos ingerem microorganismos invasores, por 

meio de fagocitose e os atacam com a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e 

enzimas lisossomais (CONCHA et al., 2014). Estas células sintetizam proteínas que 

participam de suas próprias funções efetoras e polipeptídeos pró e anti-inflamatórios como 

citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e interferon. 

 A resposta dos neutrófilos à lesão ou inflamação envolve a produção de mediadores 

inflamatórios tais como o fator de necrose tumoral (TNF)-alfa ou a liberação de substâncias 

derivadas dos patógenos, desencadeando aumento na expressão das moléculas de adesão do 

endotélio vascular e, assim, iniciando o extravasamento dos neutrófilos para a área inflamada 

(TULL et al., 2009). 

No desenvolvimento do processo inflamatório, os neutrófilos presentes na circulação 

são atraídos por quimiotaxia para o local da inflamação por células secretoras (mastócitos e 

basófilos), bactérias e corpos estranhos.  

A aderência dos neutrófilos ao endotélio das vênulas pós-capilares é decorrência da 

intervenção direta de moléculas de adesão presentes nos neutrófilos e nas células endoteliais, 

resultando na liberação e/ou ativação de mediadores químicos inflamatórios (DELVES; 

ROITT, 2000). Após a adesão, ocorre a diapedese dos neutrófilos, ou seja, a migração dessas 



células aderentes para o exterior do vaso, por meio das junções interendoteliais. A seguir, há 

o deslocamento para o meio extravascular e o acúmulo de neutrófilos no local da lesão 

(DELVES; ROITT, 2000). Ao chegar ao local de lesão, o neutrófilo entra em contato com o 

microorganismo invasor, o qual é rodeado por pseudópodes, formando assim o fagossomo.  

A internalização do microorgasnismo inicia-se a partir da interação entre receptores 

específicos localizados na superfície do neutrófilo com ligantes presentes na superfície do 

microorganismo. Isso leva à polimerização da actina no sítio de ingestão e à consequente 

internalização do microorganismo por um mecanismo dependente de actina. Este processo 

leva à formação de um vacúolo (fagossoma) delimitado por uma membrana derivada da 

superfície celular (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995; MUDD et al., 1934).  

A fagocitose é acompanhada pela produção de EROs, formados a partir  da ativação 

do complexo enzimático NADPH-oxidase (HAMPTON; KETTLE; WINTERBOURN, 1998) 

e espécies reativas de nitrogênio (NO), produzidas a partir da atividade da óxido nítrico 

sintase (CEDERGREN et al., 2003) em conjunto com as enzimas dos grânulos dos 

neutrófilos eliminam os microorganismos fagocitados (KLEBANOFF, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Neutrófilos e exercício físico 

 O exercício físico modula a quantidade de leucócitos circulantes em humanos e isto 

depende da duração e da intensidade do esforço realizado. As alterações mais evidentes são 

Marginação 
Rolling 

Adesão e ativação Diapedese 

Fagocitose 

Adesão  

Quimiotaxia 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Figura 4 - Sequência esquemática da migração de neutrófilos. (1) Marginação, (2) Rolling, (3) 

(4) Diapedese, (5) Quimiotaxia e (6) Fagocitose. 

Fonte: Adaptado de Fox (2011). 

 

 



observadas após o exercício físico intenso e de longa duração (MOOREN et al., 2012; 

NIEMAN, 1994; WALSH et al., 2011).  

 O aumento da quantidade de neutrófilos em resposta ao exercício físico intenso 

(CHINDA et al., 2003; SHIN; LEE, 2013) ocorre, especialmente, em sessões de exercício 

físico que elevam a liberação de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), β-endorfina e 

cortisol (NIEMAN, 1997). Vale destacar que a elevação da concentração plasmática do 

cortisol aumenta proporcionalmente com a intensidade do esforço (BACHI et al., 2015), 

principalmente nas modalidades realizadas em intensidade superior a 75% do consumo 

máximo de oxigênio (VO2máx). 

 Durante a maratona há elevação da concentração plasmática de cortisol por muitas 

horas, retornando aos valores basais cerca de uma semana após a competição (BACHI et al., 

2015; KARKOULIAS et al., 2008). O cortisol tem um papel importante na supressão da 

resposta imune e na neutrofilia (MOREIRA et al., 2007). Esta imunossupressão é 

caracterizada pela inibição da atividade das células NK, proliferação de linfócitos, 

diminuição da  fagocitose e da atividade microbicida de neutrófilos (KOWATARI et al., 

2001). 

 Ao contrário do exercício físico moderado, após as sessões de exercícios físicos 

intensos e extenuantes há diminuição na liberação de substâncias quimioatraentes e de 

citocinas no tecido lesionado (MALM, 2006; NIEMAN et al., 2001; PEAKE et al., 2005), 

produção de imunoglobulinas (Ig) A (NIEMAN et al., 2006) IgG e IgM  (TVEDE et al., 

1989) e indução da morte de neutrófilos (LAGRANHA et al., 2007; LEVADA-PIRES et al., 

2008; TUAN et al., 2008). Contudo, os resultados referentes aos efeitos do exercício físico 

intenso sobre a fagocitose são controversos. Há estudos demonstrando a manutenção e/ou 

aumento na atividade fagocitária após uma única sessão de exercício ( PYNE, 1994; SMITH 

et al., 1990). Enquanto outros descreveram que, após sessões de exercícios físicos intensos e 

extenuantes, há redução da fagocitose de neutrófilos (LAGRANHA et al., 2005; SANTOS et 

al., 2013; SAXTON et al., 2003). Durante a fagocitose, há aumento no consumo de oxigênio. 

A maior parte do oxigênio consumida pelos neutrófilos é convertida em peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e superóxido (O2
-
) pela enzima NADPH-oxidase. O O2

-
 produzido é 

rapidamente convertido em H2O2 e radical hidroxil, que contribuem para a atividade 

microbicida dentro do fagossomo e no meio extracelular, sendo, portanto, um dos principais 

responsáveis pela morte de microorganismos fagocitados (DUSI; DONINI; ROSSI,1996). 



1.5 Processo de morte dos neutrófilos 

A formação diária de neutrófilos em seres humanos é cerca de 0,8-1,6 x 10
9 

células 

por quilo (Kg) de massa corpórea. Para que seja mantida a homeostase dessas céculas na 

corrente sanguínea é necessário que a mesma quantidade de neutrófilos entre em apoptose 

(morte constitutiva).  

A morte celular exacerbada de neutrófilos leva a uma diminuição da sua quantidade 

(neutropenia), aumentando o risco de um indivíduo apresentar infecções por bactérias e 

fungos e prejudicando a resolução de tais infecções. A diminuição da morte de neutrófilos 

aumenta a sua quantidade (neutrofilia), o que está associada a ocorrência de infecções 

bacterianas, leucemia mielóide e infarto agudo do miocárdio (MAIANSKI et al., 2004).  

A apoptose (morte celular programada) de neutrófilos é um evento essencial para 

manutenção da quantidade destas células na circulação em condições de infecção e 

inflamação. As enzimas e EROs produzidas pelos neutrófilos em condições de infecção e 

inflamação podem ser tóxicas para células e tecidos próximos a este local, o que as vezes 

intensifica o processo inflamatório. Assim, a apoptose dos neutrófilos e sua consequente 

remoção pelos macrófagos ou células dendríticas induz alteração na expressão de RNA 

mensageiro nesses fagócitos, favorecendo a liberação e/ou produção de mediadores anti-

inflamatórios (LUO; LOISON, 2008).  

A morte celular pode ocorrer por mecanismos diferentes, dentre estes destacam-se a 

“necrose”, “NETose” e “apoptose” (KENNEDY; DeLEO, 2009; MACFARLANE, 2009).  

A necrose é uma morte celular na qual os fatores clássicos de apoptose não estão 

presentes (GOLSTEIN; KROEMER, 2007). Este tipo de morte celular geralmente acomete 

um grupo de células adjacentes e envolve  inflamação. As principais características 

morfológicas da necrose são: tumefação da membrana, ruptura da membrana plasmática, 

tumefação das organelas citoplasmáticas, incluindo a mitocôndria, o retículo endoplasmático, 

e a condensação moderada da cromatina (GOLSTEIN; KROEMER, 2007).  

Na NETose ocorre a liberação de partículas dos neutrófilos (NETs) que eliminam uma 

grande variedade de bactérias, fungos e parasitas. Os NETs são formados por cromatina e 

proteínas dos grânulos, os quais fornecem uma alta quantidade local de moléculas 

antimicrobicidas (BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2007; FUCHS et al., 2007). Esta via de 

morte dos neutrófilos depende da ativação do burst respiratório e é caracterizada por 

mudanças morfológicas, diferentes daquelas descritas na apoptose e na necrose, tais como a 

desintegração do envelope nuclear, a mistura dos materiais citoplasmáticos e nucleares, a 



perda de organelas citoplasmáticas e da membrana interna (BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 

2007; FUCHS et al., 2007).  

A apoptose é um termo originalmente introduzido por Kerr, Wyllie e Currie (1972). 

Nestas ocorrem alterações morfológicas específicas como redução do núcleo e do volume 

celular, condensação da cromatina, fragmentação do núcleo, externalização de fosfatidilserina 

(FS), alteração do potencial de membrana mitocondrial e poucas modificações nas organelas 

citoplasmáticas (MACFARLANE, 2009). Neutrófilos em apoptose reduzem a sua função, 

como quimiotaxia, desgranulação, fagocitose e a produção de EROs, assim como dos 

receptores de superfície e as moléculas de adesão (MACFARLANE, 2009; PITHON-CURI et 

al., 2003). 

O processo de apoptose pode ocorrer em situações fisiológicas adaptativas como na 

embriogênese, menopausa, reabsorção de tecido mamário após desmame, morte de 

leucócitos, maturação do sistema nervoso central ou em situações patológicas como deleção 

de células em proliferação, infecções virais, estímulos nocivos, radiação, agentes químicos e 

grandes variações de potencial hidrogeniônico (pH) (JACOBSON; WEIL; RAFF, 1997).  

Existem duas vias distintas, mas interligadas, que regulam o processo de apoptose, 

estas podem ser divididas em intrínseca e extrínseca. A apoptose de neutrófilos pode ser 

iniciada por qualquer uma destas vias (DANIAL; KORSMEYER, 2004).  

A fragmentação do DNA desencadeia a apoptose principalmente pela via intrínseca. 

Por sua vez, células citotóxicas levam à apoptose principalmente pela via extrínseca 

(MACFARLANE, 2009). As duas vias levam à ativação de caspases (Cysteine Aspartate 

Proteases), as quais são responsáveis pela manutenção do sinal pró-apoptótico. Estas 

proteases fazem parte da família de cisteína proteases que clivam proteínas a partir de um 

resíduo de ácido aspártico. De acordo com sua função na apoptose, as caspases são 

classificadas como executoras, ou seja, aquelas que iniciam a cascata apoptótica (caspases 8 e 

9) e efetoras (caspases 3, 6 e 7) que são ativadas pelas caspases executoras (CABRINI; 

NAHMOD; GEFFNER, 2010). A ativação das caspases efetoras conduz à clivagem de várias 

proteínas celulares que determinam as características morfológicas e bioquímicas da apoptose 

(MACFARLANE, 2009). 

As proteínas da família BCL-2, localizadas no citoplasma e na membrana 

mitocondrial externa, regulam a via intrínseca da apoptose que inclue membros pró- e anti-

apoptóticos (DANIAL; KORSMEYER, 2004).  

As proteínas anti-apoptóticas incluem a BCL-2, BCL-XL, MCL-1, BCL-2A1 e BCL-

W. As proteínas pró-apoptóticas incluem a Bax, Bak, Bad, Bid, Bim⁄Bod, Blk, p193, Bcl-G, 



Puma, Noxa, Hrk⁄DP95, Binip3L, BiK⁄Nbk eBinip3⁄Nix, e atuam como “sentinelas” que, 

seletivamente, respondem aos sinais de sobrevivência ou de morte celulares (DANIAL; 

KORSMEYER, 2004). 

1.5.1 Vias extrínseca e intrínseca da apoptose 

 A via extrínseca é desencadeada pela ativação dos receptores de superfície como o 

TNF-R (receptor do fator de necrose tumoral), o Fas (CD95⁄Apo1) e o TRAIL (ligante 

indutor da apoptose relacionado ao TNF), que transmitem sinais apoptóticos após estímulos 

de ligantes específicos: ligante Fas (FasL), TNF-alfa e TRAIL, respectivamente (CABRINI; 

NAHMOD; GEFFNER, 2010). O estímulo destes receptores leva a formação do complexo 

DISC (complexo de sinalização indutor de morte) que consiste do receptor de morte, uma 

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

recrutamento da pró-caspase 8 ao DISC desencadeia sua ativação e induz uma série de 

eventos, incluindo a ativação da caspase 3 e a clivagem de múltiplos substratos levando a 

morte da célula (KENNEDY; DELEO, 2009) (Figura 5). 

 Já a via intrínseca é mediada pela mitocôndria e envolve alteração do potencial de 

membrana mitocondrial. O estímulo apoptótico despolariza a membrana mitocondrial, induz 

a formação de poros e, consequentemente, a liberação de citocromo c. Além do citocromo c, 

outras proteínas pró-apoptóticas são liberadas para o citossol, como o fator indutor de 

apoptose (AIF), 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). 

O citocromo c interage com o domínio triptofano aspartato do Fator 1 ativador de 

proteases apoptóticas (APAF-1) conduzindo à oligomerização da APAF-1 e a formação do 

apoptossomo, o qual recruta a caspase 9 e ativa as caspases efetoras 3, 6 e 7 (CABRINI; 

NAHMOD; GEFFNER, 2010). 

 As proteínas pró-apoptóticas desencadeiam apoptose de duas maneiras: induzindo 

diretamente a oligomerização da BAX e/ou BAK ou por se ligarem e inibirem a ação das 

proteínas anti-apoptóticas da família BCL-2 (MACFARLANE, 2009). 

 Neutrófilos não expressam o fator anti-apoptótico BCL-2, entretanto, apresentam 

proteínas da família BCL-2 como a MCL-1, BCL2-A1 e BCL-XL (AKGUL; MOULDING; 

EDWARDS, 2001). A expressão da proteína MCL-1 está reduzida durante a apoptose, 

levando a liberação da BAX do complexo heterodimérico MCL-1:BAX e o subseqüente 

deslocamento da BAX para a membrana mitocondrial, a qual forma os poros na membrana e 



a conseqüente liberação do citocromo c e ativação de caspases, conforme já mencionado. Os 

eventos das vias intrínseca e extrínseca da apoptose estão sumarizados na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos mecanismos que regulam a mitocôndria dos neutrófilos é o efluxo de potássio 

(K
+
). A elevação da concentração extracelular de K

+ 
promove a sobrevivência dos neutrófilos 
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Figura 5 - Esquema das vias de apoptose. Representação das vias extrínseca e intrínseca 

da apoptose de neutrófilos. Na via representada à esquerda está a ativação dos 

receptores de morte (via extrínseca), e outra, à direita,  representada por um 

estímulo de estresse na mitocôndria (via intrínseca). 

Ligante indutor de apoptose relacionado ao TNF (TRAIL), fator estimulante de 

colônia de granulócitos (G-CSF), proteína quinase ativadora de mitógeno 

(MAPK), proteína inibidora de apoptose ligada-X (XIAP), intermedário reativo 

de oxigênio (ROI), proteína quinase A (PKA), proteína quinase B (PKB), fator 

ativador de proteínas apoptóticas-1 (APAF-1), complexo de sinalização indutor 

de morte (DISC), fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K), antígeno nuclear de 

células proliferativas (PCNA), fator nuclear Kappa B (NF-kb). 

 
Fonte: Adaptado de Witko-Sarsat et al. (2011). 

 



por impedir a disfunção mitocondrial e a liberação de fatores pró-apoptóticos. Outro 

mecanismo importante de sobrevivência dos neutrófilos está relacionado à fosfatidilinositol 3 

quinase (PI3K) e a proteína quinase B (PKB), as quais são inibidores da apoptose de 

neutrófilos.   

 É importante observar que tanto a via intrínseca quanto a extrínseca convergem para a 

ativação da caspase 3. Entretanto, existem outras vias de morte independentes da ativação de 

caspases, envolvendo a proteína Omi⁄HtrA2 e uma outra via relacionada ao TNF-alfa (CHEN 

et al., 2006).  

1.6 Morte do neutrófilo e exercício físico 

 O nosso grupo foi o primeiro a demonstrar a apoptose de neutrófilos após o exercício 

físico intenso, verificada por externalização de FS, despolarização de membrana mitocondrial 

e fragmentação de DNA (LAGRANHA et al., 2004; LEVADA-PIRES et al., 2008). 

Verificamos que a competição de triathlon induz apoptose de neutrófilos em atletas de elite, 

uma vez que aumenta a externalização de FS e a fragmentação de DNA. Neste mesmo estudo 

foi, observada, após a competição, diminuição na expressão da proteína BCL-XL (anti-

apoptótica) e aumento da BAX (pró-apoptótica), da produção de EROs e da despolarização 

mitocondrial. As alterações na expressão destas proteínas estão entre os principais 

mecanismos responsáveis pela indução da apoptose de neutrófilos após o exercício físico 

intenso (LEVADA-PIRES et al., 2008).   

Anteriormente, já havíamos verificado que uma única sessão de exercício físico 

realizado em esteira ergométrica, por 1 hora, induz  apoptose em neutrófilos de ratos com 90 

(maturos) e 60 (imaturos) dias de vida. Após o exercício físico intenso houve aumento da 

fragmentação de DNA, a condensação de cromatina e a externalização de FS nos neutrófilos, 

sugerindo que o processo de morte induzido pelo exercício físico é a apoptose (LAGRANHA 

et al., 2004).  

Os mecanismos responsáveis pela indução de apoptose, durante e após a realização do 

exercício físico intenso, ainda não foram estabelecidos. Há evidências de que fatores 

modulados pelo exercício físico intenso, tais como, produção de EROs, concentração 

plasmática de hormônios (glicocorticóides, catecolaminas ou cortisol) e citocinas (PITHON-

CURI et al., 2003), estão envolvidos na regulação da apoptose de vários tipos celulares 

(MASTALOUDIS et al., 2004; PHANEUF; LEEUWENBURGH, 2001; SANTOS et al., 

2013). 



1.7 Exercício físico e ácidos graxos ω-3  

 O óleo de peixe (OP) é um suplemento que possui propriedades anti-inflamatórias. Os 

ácidos eicosapentaenóico (EPA) e o docosahexaenóico (DHA) são os principais ácidos 

graxos de cadeia longa poliinsaturados (PUFA) da série ω-3 presentes no OP. O aumento no 

consumo destes ácidos graxos (AG) leva a uma diminuição da produção de prostaglandinas 

da série-2 e leucotrienos da série-4, eicosanóides derivados do ácido araquidônico (AA), os 

quais possuem propriedades pró-inflamatórias, formam prostaglandinas e tromboxanos da 

série-3 e leucotrienos da série-5 que possuem propriedades anti-inflamatórias (CALDER, 

2007). 

O EPA apresenta efeitos antiinflamatórios mais potentes do que DHA, entretanto, o 

DHA além de suas propriedades antiinflamatórias também aumenta a função de neutrófilos, 

tais como a capacidade de fagocitose e quimiotaxia (GORJÃO et al., 2006). Os PUFA ω-3 

apresentam efeitos benéficos nas doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças auto-

imunes (CALDER, 2004; DE CATARINA et al., 2005; MOZAFFARIAN; JASON, 2011; 

SIMOPOULOS, 2007; TULL et al., 2009).   

Poucos estudos têm avaliado o efeito da suplementação com OP em indivíduos 

praticantes de exercício físico intenso e de longa duração. Andrade et al. (2007) 

demonstraram que a suplementação de OP por 6 semanas, na fase de treinamento pré-

competição em nadadores de elite, reduziu a concentração plasmática de TNF-alfa e 

interferon (INF)-gama. Neste mesmo estudo foi observado que a suplementação com OP 

aumentou a concentração plasmática de PUFA ω-3 e diminuiu a de AA, modulando a 

resposta inflamatória após o treinamento exaustivo. Em contraste, Toft et al. (2000) e Nieman 

et al. (2009) observaram aumento da concentração plasmática de TNF-alfa, interleucina (IL)-

6, IL-8 e IL-1ra após a maratona e ainda relataram que a suplementação com OP não foi 

capaz de reduzir a resposta inflamatória. 

 Nosso grupo observou que o treinamento pré-competição para maratona aumenta a 

apoptose de neutrófilos dos atletas (SANTOS et al., 2013). A suplementação com OP rico em 

DHA previne parcialmente este processo. No entanto, o efeito da suplementação com óleos 

de peixe ricos em EPA e DHA, na expressão dos receptores da via extrínseca da apoptose e 

moléculas de adesão na superfície de neutrófilos ainda não foram estudados. Assim, é 

importante investigar, em corredores amadores, as vias de sinalização da apoptose de 

neutrófilos para a compreensão da ocorrência do processo de morte celular desencadeado 

pelo exercício físico intenso e os possíveis efeitos da suplementação com OP. 

1.8 Comparação entre óleos de peixe ricos em EPA ou DHA sobre a função imune 



 

 Em estudo de WELDON et al. (2007), o pré tratamento com 100 µM de EPA ou DHA 

diminuiu a produção de TNF-alfa, IL-1beta e IL-6 em macrófagos estimulados com 

lipopolissacarídeo (LPS), comparado as células controle. Ambos os AG também reduziram a 

expressão do RNAm para TNF-alfa, IL-1beta e IL-6 (WELDON et al., 2007). Entretanto em, 

todos os casos, os efeitos do DHA foram significativamente mais potentes do que os do EPA. 

Ao contrário dos resultados obtidos em macrófagos, Klalfoun et al. (1997) relataram redução 

mais potente na produção de IL-6 por linfócitos tratados com EPA quando comparados ao 

DHA. Em uma linhagem de linfócitos B, o EPA e o DHA reduziram a produção de TNF-alfa, 

IL-10 e INF-gama. Nestes estudos os efeitos supressivos do EPA foram mais pronunciados 

do que os do DHA. 

A suplementação com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA também apresenta 

diferentes efeitos sobre as funções de neutrófilos, linfócitos e monócitos in vivo. Kew et al. 

(2004) demostraram que a suplementação com OP rico em DHA (4 g/dia) diminui a ativação 

de linfócitos T, verificada pela expressão de CD69, enquanto que a suplementação com OP 

rico em EPA não teve efeito significativo. Os óleos de peixe ricos em EPA ou DHA não 

tiveram efeitos na atividade fagocitária de neutrófilos e monócitos, produção de citocinas e 

expressão de moléculas de adesão em células mononucleares do sangue periférico. 

Entretanto, em estudo de Gorjão et al. (2006), a suplementação com OP rico em DHA (1,6 

g/dia) aumentou em 40% a capacidade proliferativa de linfócitos, além de elevar a atividade 

fagocitária de neutrófilos e monócitos. Outros autores demostraram que o OP rico em EPA 

não altera a fagocitose de neutrófilos  (KEW et al., 2003). Provavelmente, diferentes doses e 

composições dos óleos usados nos estudos podem explicar estes diferentes resultados. Deste 

modo, observamos que a suplementação com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA 

apresentam características antiinflamatórias e que o DHA, além disso, também modula a 

função de algumas células do sistema imune. 

1.9 Lecitina de soja 

A fosfatidilcolina é o principal componente da lecitina de soja. Este fosfolipídio é 

muito ativo no sistema digestório, exercendo importantes efeitos sobre a absorção lipídica 

(NISHIMUKAI; HARA, 2004) e secreção de lipídeos biliares (NAVDER; BARAONA; 

LIEBER, 1997; NAKAJIMA et al., 2001). A lecitina reduz a colesterolemia e a ingestão 

alimentar em animais de laboratório. Além disso, pacientes hiperlipidêmicos apresentam 

melhora do perfil lipídico no sangue após suplementação com  lecitina (MEDIC et al., 2003). 

Jiang et al. (2001) demonstraram diminuição na absorção de colesterol a partir de uma dieta 



rica em fosfatidilcolina. Os autores sugerem que o alto grau de saturação dos grupos acil da 

fosfatidilcolina diminui a absorção intestinal do colesterol. 

Em relação a resposta imune, linfócitos e macrófagos incorporam ativamente a 

fosfatidilcolina in vitro (NISHIYAMA; CURI 2000). Em cultura de linfócitos, o tratamento 

com fosfatidilcolina diminuiu sua atividade proliferativa e a produção de IL-2 em resposta a 

concanavalina A (NISHIYAMA et al., 2000). Já em estudo de Miranda et al. (2008), a 

suplementação com lecitina de soja (2 g/Kg de massa corpórea) em animais durante 7 dias 

aumentou a capacidade de fagocitose de macrófagos. Modificações nas funções das células 

do sistema imune não são dependentes de redução nos concentrações plasmáticas de lipídeos 

associados a lecitina, outros mecanismos podem estar envolvidos como por exemplo 

mudanças em enzimas relacionadas à formação de moléculas bioativas (FRENKEL; 

CANETTI; HALPERN, 2004) e/ou mudanças em microdomínios da membrana, o que 

poderia modificar a atividade de cascatas de sinalização intracelular (MIRANDA et al., 

2008). Entretanto, faltam estudos sobre os efeitos da suplementação com lecitina de soja 

sobre a função imune em atletas após exercíco físico intenso e de longa duração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO  

 A meia maratona induziu ativação  da apoptose do neutrófilo, determinada pela 

fragmentação de DNA e externalização de FS. A suplementação com lecitina de soja ou óleos 

de peixe ricos com EPA ou DHA inibiram a fragmentação de DNA, entretanto, aumentaram a 

externalização de FS. Já a análise da via extrínseca da apoptose de neutrófilos, nos revelou 

que a meia maratona inibe a ativação da apoptose pelo receptor TRAIL, e que a 

suplementação com lecitina de soja ou óleos de peixe ricos com EPA ou DHA induz ativação 

desta via pelo mesmo receptor e inibe a ativação pelo receptor Fas. Assim, o exercício físico 

intenso causa apoptose do neutrófilo provavelmente a partir da ativação da via intrínseca. A 

suplementação com óleos de peixe ricos em DHA ou EPA ou lecitina de soja, por sua vez, 

reduz a fragmentacao de DNA.  

Além disso, a meia maratona induziu microlesões musculares e aumentou a liberação 

de IL-6, IL-10 e IL-8. Como era de se esperar, a suplementação com óleos de peixe ricos em 

EPA ou DHA diminuíram a concentração plasmática de citocinas proinflamatórias (IL-6 e 

TNF-alfa) e aumentaram a de antiinflamatórias (IL-10), confirmando assim, seu reconhecido 

efeito antiinflamatório.  Por sua vez, verificamos que a lecitina de soja apresenta efeitos 

semelhantes aos observados na suplementação com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA 

sobre estes parâmetros de inflamação.  

Evidências são apresentadas pela primeira vez de que a suplementação com lecitina de 

soja apresenta efeitos semelhantes aos dos óleos de peixe ricos em EPA ou DHA sobre a 

função de leucócitos em atletas amadores. A lecitina de soja é um suplemento de mais fácil 

acesso e baixo custo que os óleos de peixe, o que favoreceria o seu uso por atletas. 

Entretanto, o mecanismo de ação da lecitina de soja sobre os função dos leucócitos precisa 

ainda ser elucidado. 
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