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RESUMO 

 

SIQUEIRA, R. F. Efeito imunodepressor do exercício em equinos submetidos a 
provas de enduro de diferentes distâncias, suplementados ou não com 
glutamina. [Immunosuppressive effect of exercise in horses submitted to different 
distances endurance races, supplemented or not with glutamine]. 2014. 82 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

Os objetivos desse trabalho foram avaliar se provas de enduro de diferentes 

distâncias causam estresse em equinos treinados, avaliar os efeitos das provas de 

enduro de diferentes distâncias sobre a atividade dos linfócitos e a relação com a 

imunocompetência dos equinos atletas e investigar a suplementação alimentar com 

glutamina como possível atenuante desse efeito depressivo do estresse sobre o 

sistema imunológico. Foram utilizados 33 cavalos treinados para enduro, 13 em 80 

km, 14 em 120 km e 6 em 160 km, avaliados em 4 provas. Metade dos cavalos de 

cada categoria recebeu suplementação com glutamina via oral 30 dias antes e 14 

dias após as provas. Amostras de sangue venoso foram colhidas antes (M0), 

imediatamente após a última inspeção veterinária (M1), 3 horas depois (M2) e nos 

haras 3 (M3), 7 (M4), e 14 dias (M5). Houve aumento dos níveis de cortisol, amônia, 

neutrófilos, aumento da relação neutrófilos/linfócitos e diminuição da contagem de 

linfócitos em M1 e M2 em todos os cavalos. Houve diminuição da relação CD4/CD8 

nos animais de 120 (M2, M3 e M4) e 160 km (M3) que não receberam 

suplementação e diminuição de IFNγ em todos os cavalos. Nos suplementados, 

houve diminuição da relação CD4/CD8 em 80 (M2), 120 (M2 e M3) e 160 km (M3 e 

M4) e aumento tardio de IFNγ (M4 e M5) nos cavalos de 80 e 120 km. As 

concentrações de IL-2, IL-4 e IL-10 aumentaram após a prova em todos os cavalos, 

porém, nos suplementados o aumento foi maior ou mais prolongado. Com base 

nesses resultados, não foi possível observar estresse nos animais, nem 

imunodepressão, embora a suplementação tenha exercido efeito sobre os linfócitos. 

 

Palavras-chave: Cavalo. Enduro. Glutamina. Linfócitos. Estresse oxidativo.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SIQUEIRA, R. F. Immunosuppressive effect of exercise in horses submitted to 
different distances endurance races, supplemented or not with glutamine. 
[Efeito imunodepressor do exercício em equinos submetidos a provas de enduro de 
diferentes distâncias, suplementados ou não com glutamina]. 2014. 82 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

The objectives of this study were to assess whether a different distances endurance 

races cause stress in trained horses, assess the effects of different distances an 

endurance races on the lymphocytes and relationship with the immune competence 

of equine athletes and investigate dietary supplementation with glutamine as possible 

mitigating this depressive effect of stress on the immune system . 33 well trained 

endurance horses were used, 13 at 80 km, 14 and 120 km and 6 in 160 km in 4 

endurance rides . Half of the horses in each category received oral supplementation 

with glutamine to 30 days before and 14 days after the race. Venous blood samples 

were collected before (M0), immediately after the last veterinary inspection (M1), 3 

hours after (M2) and in their farms 3 (M3), 7 (M4) and 14 days (M5) after. There was 

an increase in cortisol levels, ammonia and neutrophils, increase in neutrophils / 

lymphocytes ratio and reduction in lymphocyte counts at M1 and M2 in all horses. 

There was a decrease in LT CD4/CD8 ratio in 120 (M2, M3 and M4) and 160 km 

(M3) without supplementation and either a decreased in IFN in all animals. Horses 

that had received glutamine supplementation showed a decreased in CD4/CD8 ratio 

in 80 (M2), 120 (M2 and M3) and 160 km (M3 and M4) and late increase of IFNγ (M4 

and M5) in  80 and 120 km. INFγ production was increased later (7 and 14 days) in 

80 and 120 km horses that received supplementation and decreased in all 160 km. 

The concentrations of IL-2 , IL-4 and IL-10 increased after the race on all  horses , 

but the increase was greater or more prolonged in supplemented ones. Based on 

these results, it was not possible to observe stress in these animals, or 

immunosuppression either, although supplementation has exerted effects on 

lymphocytes. 

 

Keywords: Horse. Endurance. Glutamine. Lymphocytes. Oxidative stress. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O Enduro equestre é um esporte amador praticado em 61 países, contando com 

cerca de 40 mil competidores, segundo dados fornecidos pela Confederação 

Brasileira de Hipismo. Os conjuntos cumprem distâncias de 20 a 160 km em um dia 

ou de 200 até 500 km em até cinco dias, sendo que os cavalos devem ser 

aprovados em todas as inspeções veterinárias. As provas de velocidade livre são 

divididas em três categorias, 80, 120 e 160 km, adultos e young riders, realizadas 

contra o relógio, mas os campeonatos mundiais contam somente com 160 km para 

adultos e 120 km para jovens cavaleiros. 

Em 1955 foi realizada nos Estados Unidos a primeira prova de Enduro equestre 

oficial, a Tevis Cup, considerada uma das trilhas mais difíceis do mundo até hoje. No 

Brasil, a primeira competição aconteceu em 1989, sendo que somente em 1990, o 

esporte foi reconhecido e federado. Desde então, a equipe brasileira de másteres 

(adultos) participou de 14 edições de campeonatos mundiais sem obter medalhas, 

porém, com seu desempenho melhorando a cada participação. Nos últimos anos 

foram três oitavas colocações, uma sexta e uma quarta. Já a equipe de jovens 

cavaleiros participa desde 2001, onde obteve duas medalhas de bronze e o tão 

almejado prêmio “Best Condition” para uma das éguas em 2003, na Itália.  

O esporte, apesar de ainda amador, está se profissionalizando, as pessoas 

envolvidas procurando mais por informações. Com a entrada dos povos árabes no 

esporte criou-se um mercado de cavalos enduristas e as médias de velocidade 

crescem a cada dia. O Campeonato Mundial de 2008, realizado na Malásia, foi 

vencido com uma velocidade de 18,16 km/h. Em 2010, no World Equestrian Games 

realizado no Kentucky (EUA), a velocidade média de prova do vencedor foi 21,07 

km/h. Em 2012, o Mundial da Inglaterra foi vencido com velocidade média de 22,82 

km/h.   

Muito se estuda sobre exercício de resistência, mas a grande maioria desses 

trabalhos ainda é realizada em esteiras rolantes, em ambientes controlados. Poucos 

estudos são realizados a campo, onde há influencia direta do cavaleiro, terreno e 

clima. A busca por novos conhecimentos e execução de pesquisas deve atender 

esse importante e crescente mercado, visando o bem estar animal, assim como 

melhora do desempenho atlético e diminuição de lesões decorrentes de treinamento 
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e a minimização de prejuízos econômicos. O conhecimento da fisiologia do exercício 

é de fundamental importância para o entendimento tanto do processo adaptativo às 

crescentes cargas de esforço impostas pela profissionalização do esporte quanto de 

elaboração de esquemas de treinamento, alimentação e suplementação desses 

atletas. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

Avaliar se provas de enduro de diferentes distâncias causam estresse em equinos 

treinados. 

Avaliar os efeitos das provas de enduro de diferentes distâncias sobre a atividade 

dos linfócitos e a relação com a imunocompetência dos cavalos atletas. 

Investigar a suplementação alimentar de glutamina como possível atenuante do 

efeito depressivo do estresse sobre o sistema imunológico.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A associação entre exercício e susceptibilidade a infecções é reconhecida em 

humanos desde 1918, quando um estudo comprovou que a pneumonia era mais 

comum em atletas que em indivíduos sedentários e, o exercício extenuante 

aumentava o risco de infecções do trato respiratório superior progredirem para 

pneumonia (COWLES, 1918). A partir daí muitos estudos investigaram a relação 

entre exercício, resposta imune e doença, levando ao reconhecimento que o 

estresse causado pelo exercício provoca profundos, porém variados, efeitos no 

sistema imune. Apesar de, comparativamente, pouco se conhecer sobre os efeitos 

específicos do exercício no sistema imune de animais domésticos, o fato de cavalos 

e outros animais praticarem exercícios extenuantes, torna esse assunto muito 

importante para a Medicina Veterinária (HINES et al., 1996). 

Ao mesmo tempo em que alterações funcionais em neutrófilos e linfócitos são 

encontradas em humanos após sessões de exercício de várias intensidades, 

Jensen-Weaern e Fossum (1993) não encontraram nenhuma alteração nesses tipos 

celulares, em suínos submetidos a exercício físico. Por outro lado, Anderson et al. 

(1991) relataram que o exercício em esteira rolante aumentou a severidade da 

doença em vacas inoculadas experimentalmente com Pasteurella haemolytica 

(ROSE et al., 2000). 

Definir a relação entre exercício, imunidade e susceptibilidade à infecção é um 

trabalho árduo devido à complexidade do sistema imunológico e à própria 

variabilidade entre os exercícios. É comprovado tanto em humanos quanto em ratos 

e camundongos que o exercício extenuante induz modificações tanto na imunidade 

inata quanto na adquirida, diminuindo a relação de neutrófilos e linfócitos, assim 

como suas atividades. Apesar de alterações similares serem esperadas na espécie 

equina, as conclusões das pesquisas realizadas em humanos e roedores não 

podem ser extrapoladas e aplicadas diretamente nos cavalos pelas diferenças 

fisiológicas quanto às respostas ao exercício (CYWIŃSKA et al., 2010).  

Em humanos, o exercício agudo diminui a resposta proliferativa de linfócitos a 

mitógenos e quando a sessão de exercício é extenuante e prolongada (> 1,5 h), o 

número dessas células fica abaixo dos níveis pré-exercício por várias horas após o 

término do exercício e a razão de linfócitos T CD4+/CD8+ diminui (GLEESON, 2007). 
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No sistema imune de mamíferos, linfócitos T e B se diferenciam sob sinalização 

de outras células recebida pela medula óssea e timo. No timo, os linfócitos T helper 

CD4 e linfócitos T citotóxicos CD8 surgem a partir de um mesmo precursor duplo-

positivo CD4+CD8+ (Tp). Uma vez produzidos, a resposta dos linfócitos T CD4 e CD8 

serão selecionadas de acordo com o antígeno associado ao MHC classe II 

(complexo de histocompatibilidade) para linfócitos T CD4 ou MHC classe I para 

linfócitos T CD8 (CALLARD, 2007). 

O predomínio da imunidade humoral ou mediada por células é dependente das 

citocinas liberadas pelos linfócitos T helper ativados (GLEESON, 2007). Após a 

ativação do linfócito T helper (Th) as células se desenvolvem em subgrupos 

denominados Th1, Th2, Th17 e Treg (células reguladoras). Essas células dos subgrupos 

expressam diferentes citocinas e mediam distintas funções efetoras durante a 

resposta imune. As células Th1 são caracterizadas pela produção de IFNγ (interferon 

gama), responsável pela defesa contra muitos patógenos intracelulares (WAGNER 

et al., 2010). Também produzem IL-2, citocina conhecida como fator de crescimento 

de células T. Esta é uma glicoproteína que participa continuamente tanto do 

amadurecimento quanto da ativação das células T, aumenta a atividade das células 

NK (natural killer) e promovem a proliferação das células B ativadas (DOHMANN et 

al., 2000). As células Th2 são caracterizadas pela produção de IL-4, IL-5 e IL-13, que 

promovem o desenvolvimento de uma resposta mediada por anticorpos contra 

bactérias e parasitas extracelulares (WAGNER et al., 2010). A IL-4 é conhecida 

como fator de crescimento-1 de células B e também induz a expressão de MHC-

classe II (DOHMANN et al., 2000).  

Linfócitos T CD4+ helper (Th) T CD8+ citotóxicos (Tc) e regulatórios (Treg) 

orquestram a resposta imune adaptativa em mamíferos (REINER, 2009). No timo Th 

CD4 e Tc CD8 se originam de um mesmo precursor que expressa ambos CD4 e 

CD8. A resposta da célula T é selecionada de acordo com o antígeno associado ao 

MHC de classe II (para célula T CD4) ou MHC de classe I (para célula T CD8). As 

células T se diferenciam em Th1 ou Th2 dependendo do patógeno ou do fator que 

desencadeie a resposta imune. Célula Th1 produz IFNγ, TNF e IL-2 responsáveis 

pela proteção intracelular contra vírus, bactérias e protozoários, ativando 

macrófagos e induzindo células T citotóxicas, conduzindo a resposta imune mediada 

por células. Enquanto que as Th2 produzem IL-4, IL-5 e IL-13 necessárias para a 

produção da resposta imune humoral, produção e ativação de mastócitos, 
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eosinófilos, reações alérgicas mediadas por IgE e eliminar parasitas extracelulares. 

O precursor de CD4 também pode se transformar em Treg que produz IL-10, 

responsável por suprimir as respostas imunes (CALLARD, 2007). A IL-4 juntamente 

com a IL-10 (que também é produzida por monócitos e células B) podem inibir a 

produção de citocinas de Th1 e aparentemente, o exercício pode influenciar o 

balanço da produção das citocinas Th1 e Th2 (GLEESON, 2007). De acordo com a 

elevação das citocinas IL-6, IL-10 e IL-1ra, o exercício extenuante diminui a 

porcentagem de células Th1 na circulação, enquanto que as Th2 não sofrem 

alteração. Tanto o cortisol quanto a epinefrina suprimem a produção de citocinas de 

células Th1 e a IL-6 estimula diretamente a produção de citocinas pelas células Th2 

(LANCASTER et al., 2004). 

As células Treg expressam TGF-β e IL-10 e possuem como funções a manutenção 

da tolerância imunológica, limitação da inflamação durante processos autoimunes e 

regulação da imunidade (WAGNER et al., 2010). A função supressiva da IL-10 

envolve a inativação de macrófagos e células dendríticas através da inibição da 

secreção de citocinas pró-inflamatórias e expressão do MHC classe II e isso tem 

efeito direto na supressão da resposta Th1. Essa citocina também é produzida por 

outras células, que incluem linfócitos B, mastócitos, eosinófilos, macrófagos, células 

dendríticas e LT CD8+, ou seja, como essa potente citocina anti-inflamatória é 

produzida tanto por células Th1 quanto Th2, faz um controle por retroalimentação da 

resposta inflamatória dessas células (O’GARRA; VIEIRA, 2007). 

Aparentemente, o exercício pode alterar o balanço entre a produção de citocinas 

por células Th1/Th2. Alguns estudos demonstraram que a intensidade do exercício de 

resistência (70-85% VO2max) induz uma alteração bifásica na contagem dos 

leucócitos (NIEMAN et al., 1995; PEDERSEN et al., 1998; SUSUKI et al., 1999). 

Imediatamente após o exercício, o número dos leucócitos totais aumenta 50-100%. 

Após 30 minutos de recuperação, a contagem de linfócitos começa a cair 30-60% 

dos valores basais, permanecendo baixa por 3-6 horas.  

O exercício afeta tanto a contagem total de leucócitos como os linfócitos 

especificamente, alterando não só o número de células quanto a resposta 

proliferativa. Além disso, a produção de imunoglobulinas fica prejudicada e a 

atividade das natural killers aumenta durante o exercício, seguido de supressão no 

período de recuperação. Ajustes cardiopulmonares desempenham um papel 

fundamental na resposta linfocitária durante a atividade física.  Os linfócitos 



22 
 

possuem receptores adrenérgicos e o exercício intenso está associado com um 

aumento dos níveis de catecolaminas, que aumentam o fluxo sanguíneo nos 

músculos esqueléticos e diminui nas vísceras, inclusive no baço que contém grande 

número de linfócitos. Logo após o exercício, desenvolve-se um período de 

hipotensão onde haverá diminuição do tônus simpático. A alteração de fluxo 

sanguíneo nas vísceras pode ser um dos fatores de alteração no número de 

linfócitos circulantes (NIELSEN, 2003). Todavia, se o exercício foi moderado (50% 

VO2max), a contagem dos linfócitos não diminui no período de recuperação, mas a 

concentração sofre uma leve diminuição após a primeira hora de recuperação e 

grande quantidade de células são liberadas do compartimento de reserva da medula 

óssea, permanecendo alta por muitas horas (RiSØY et al., 2003).  

Os mecanismos responsáveis pelas modificações nos números de leucócitos e 

função em resposta ao exercício são complexos, embora, acredita-se que hormônios 

neuroendócrinos desempenhem papel crucial (HINES et al., 1996). Durante o 

exercício tanto o sistema nervoso autônomo quanto o eixo hipotalâmico-hipofisário-

adrenal são ativados e aumentam os níveis circulantes de hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), cortisol adrenalina e noradrenalina. A adrenalina inibe a 

liberação de insulina pelo pâncreas e, juntamente com a noradrenalina, aumentam a 

quebra do glicogênio muscular. No fígado, as catecolaminas em conjunto com o 

cortisol, contribuem para o aumento da glicemia, através da ativação da quebra do 

glicogênio hepático e neoglicogênese. Além dos efeitos metabólicos, as 

catecolaminas aumentam a oxigenação durante o exercício pelo aumento do débito 

cardíaco, liberação de hemáceas armazenadas no baço e fluxo sanguíneo muscular. 

A homeostase cardiovascular é mantida pelas modificações da atividade da renina 

no plasma e na concentração de peptídeo natriurético atrial (ANP), vasopressina e 

aldosterona (HYYPPÄ, 2005). 

Hormônios da pituitária também podem afetar o sistema imune 

independentemente do sistema nervoso autônomo, através de interações parácrinas 

ou autócrinas com o sistema imune. O resultado disso é a regulação dos hormônios 

da pituitária pelas citocinas que agem diretamente na glândula (KELLEY et al., 

2007). 

O hormônio do crescimento (GH) é produzido principalmente na pituitária, porém, 

também pode ser produzido por células do sistema imune. O principal efeito do GH é 

promover o crescimento longitudinal na vida pós-natal. Também regula o 
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metabolismo de carboidratos, lipídios, nitrogênio e minerais. Muitas de suas ações 

são mediadas pela indução do IGF-1 em locais de ação e fígado. O GH e IGF-1 

desempenham importante papel no desenvolvimento e manutenção da função do 

sistema imune, pois contribuem na liberação de imunoglobulinas pelas células B, 

secreção de timulina pelas células epiteliais do timo, atividade de células NK, 

ativação da fagocitose, burst oxidativo e capacidade de matar tanto dos macrófagos, 

quanto dos neutrófilos (KELLEY et al., 2007). 

 O aumento significativo na concentração de cortisol e catecolaminas no sangue e 

a magnitude dessas modificações são influenciados tanto pela duração quanto 

intensidade do exercício, assim como pelo nível de treinamento que se encontra o 

indivíduo. Respostas hormonais nos equinos são consistentes e semelhantes às das 

outras espécies. Aumento da concentração sanguínea das catecolaminas media a 

leucocitose durante o exercício, enquanto que o cortisol media a leucocitose após o 

exercício, além de afetarem também a função dessas células. Glicocorticóides são 

imunossupressivos, pois inibem a fagocitose pelos macrófagos, a secreção de IL-2, 

ativação de LT CD4+ e atividade lítica das células NK. As catecolaminas prejudicam 

a função do sistema imune aumentando a atividade intracelular da adenosina 

monofosfato, o que inibe a resposta a mitógenos tanto das células T quanto das 

células B, além de alterar a função das células NK. Esse período pós exercício de 

imunossupressão pode deixar o atleta mais susceptível à infecções (HINES et al., 

1996).  

O exercício também modula o metabolismo de glicose e glutamina que 

influenciam a função dos linfócitos, que utilizam tanto um substrato quanto outro 

para a produção de energia (NEWSHOLE; CALDER, 1997). A glicose é uma ótima 

fonte de energia para linfócitos produzirem ATP, além de ser fonte de carbonos para 

síntese de outras moléculas importantes, como ácidos nucleicos e fosfolipídeos 

(MACIVER et al., 2008).  Mas, a primeira fonte de energia utilizada por linfócitos é a 

glutamina, que é metabolizada na mitocôndria através do ciclo do ácido cítrico e, 

portanto, por fosforilação oxidativa aeróbica, enquanto que a glicose é metabolizada 

por glicólise anaeróbica. Concentrações inadequadas de glutamina comprometem a 

expressão de marcadores de superfície de linfócitos T e diminuem a proporção de 

linfócitos T CD4+ e, consequentemente a razão entre CD4+/CD8+, além de prejudicar 

a produção de IL-2 e IFNγ (CHANG et al., 1999). 
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A glutamina é um L-α-aminoácido que pode ser sintetizado por todos os tecidos 

do organismo dos mamíferos e em todas as células pode ceder átomos de 

nitrogênio para a síntese de purinas, pirimidinas e aminoaçúcares. É o aminoácido 

livre mais abundante no plasma e musculatura esquelética, sendo também 

encontrada em concentrações relativamente elevadas em outros tecidos. A 

proliferação e desenvolvimento de células, em especial do sistema imune, o balanço 

acidobásico, o transporte da amônia entre os tecidos e a doação de esqueletos 

carbônicos para a gliconeogênese, são algumas das funções em que a glutamina 

está envolvida (CRUZAT et al., 2009), além de ser um substrato essencial para 

macrófagos e linfócitos, que a utilizam em elevadas taxas (CASTELL et al., 2004). 

A glutamina endógena é sintetizada a partir de glutamato e amônia pela enzima 

glutamina sintetase e sua atividade é dependente de hormônios. Glicocorticóides 

promovem a síntese de glutamina, já o hormônio do crescimento inibe esse 

processo. O glutamato, por sua vez, é sintetizado a partir da desaminação dos 

aminoácidos de cadeia longa (BCAAs) leucina, isoleucina e valina. A adequada 

ativação da piruvato-desidrogenase e do ciclo do ácido tricarboxílico é necessária 

para prover precursores para a aminação do alfacetoglutarato, levando à síntese de 

glutamina. Isso sugere que a síntese desse aminoácido é dependente da utilização 

de substratos para a produção de energia e, consequentemente, a disponibilidade 

da glutamina é afetada pela chegada de nutrientes à musculatura esquelética 

(AGOSTINI; BIOLO, 2010).  
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Figura 1 - Metabolismo da glutamina e glutamato em células de mamíferos 

 

        (NEWSHOLME et al., 2003) 

 

Quantitativamente, o principal tecido de síntese, estoque e liberação de glutamina 

é o tecido muscular esquelético, que contém um pool de 90% da glutamina corporal.  

A taxa de síntese no músculo esquelético humano é de aproximadamente 50 

mmol/h, sendo maior que qualquer outro aminoácido (NEWSHOLME et al., 2003). A 

elevada capacidade de síntese e liberação, principalmente em situações quando há 

aumento na sua demanda por outros órgãos e tecidos, confere ao músculo 

esquelético um papel metabólico essencial na regulação da glutaminemia. Eventos 

cirúrgicos, queimaduras e exercícios intensos e prolongados são alguns exemplos 

onde se observa que o consumo de glutamina excede a capacidade de síntese 

corporal (CRUZAT et al., 2009). 

O predomínio do tipo de fibra muscular também pode influenciar a síntese de 

glutamina. Fibras oxidativas do tipo I podem apresentar cerca de três vezes mais 
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estoques desse aminoácido quando comparadas às fibras glicolíticas tipo II. Essa 

diferença está relacionada com a maior atividade da glutamina sintetase e maior 

disponibilidade de ATP nas fibras oxidativas (RENNIE et al., 2001). 

As enzimas glutaminases catalisam a deaminação por hidrólise da glutamina em 

íons de glutamato e amônia, que também exercem papéis cruciais no cérebro, rins e 

fígado. No hepatócito, a glutamina regula o ciclo da uréia, auxiliando na 

detoxificação da amônia e regulação do pH sistêmico (RENNIE et al., 2001). 

A mitocôndria consome cerca de 90% do oxigênio inalado, tornando-se uma fonte 

de produção endógena de espécies reativas de oxigênio (EROS) e a glutamina 

exerce papel fundamental nessa geração durante a ativação dos linfócitos. Alta taxa 

de utilização de glutamina fornece glutamato, que age como precursor para a 

síntese de glutationa (GSH) intracelular. A glutamina aumenta a produção de 

NADPH, serve como doador de hidrogênio para a regeneração da GSH e aumenta a 

produção de ATP e GSH-sintase para a síntese de GSH, que protege a célula dos 

danos provocados pelo aumento da produção de EROS, já que o estresse oxidativo 

em linfócitos causa diminuição da resposta a mitógenos e antígenos (CHANG et al., 

1999). 

Durante o exercício aeróbico ocorre aumento do consumo de oxigênio e ativação 

de vias metabólicas oxidativas. A oxidação produz energia para o trabalho muscular, 

a manutenção das funções celulares e sua integridade. A maior parte do oxigênio 

consumido forma dióxido de carbono e água, porém, 1 a 2% do oxigênio não é 

completamente reduzido e forma espécies reativas de oxigênio, ou radicais livres 

(WILLIAMS et al., 2004). 

A formação dos radicais livres acontece normalmente no organismo e possui 

funções benéficas que incluem produção de energia, inicialização da apoptose e 

ativação da fagocitose. Todas as células possuem sistemas de defesa antioxidantes 

capazes de mitigar os efeitos deletérios dessas substâncias, que estão divididos em 

enzimáticos e não enzimáticos. O primeiro inclui as enzimas superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT) glutationa peroxidase (GPx). A catalase desempenha 

importante papel na eliminação do peróxido de hidrogênio, promovendo sua catálise 

até água. A GPx converte a glutationa reduzida (GSH) à glutationa oxidada (GSSG), 

removendo o peróxido de hidrogênio e formando água. A superóxido dismutase 

catalisa a dismutação do superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio. Já o 

sistema não enzimático inclui compostos sintetizados pelo organismo como 
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bilirrubina, ceruloplasmina, melatonina, coenzima Q, ácido úrico e outros, ingeridos 

através da dieta, como ácido ascórbico, tocoferóis, β-caroteno e grupos fenóis de 

plantas (SCHNEIDER; OLIVEIRA, 2004). Mas, quando a produção dos radicais 

livres excede a capacidade antioxidante celular, ocorre o estresse oxidativo, que 

pode provocar distúrbios musculares, fadiga, e uma série de doenças relatadas em 

humanos como câncer e Alzheimer (MARLIN et al., 2002). 

Algumas vias potenciais de formação excessiva de radicais livres são ativadas 

durante o exercício físico. O aumento do consumo de oxigênio pelas fibras 

musculares e aumento do fluxo sanguíneo resulta em extravasamento de elétrons 

da cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria, ocorrendo a produção de 

ânions superóxido. Durante o exercício intenso, as fibras musculares podem se 

tornar hipóxicas e ocorrer injúria de isquemia e reperfusão. Tecidos lesionados 

ativam células inflamatórias, como neutrófilos que produzem radicais livres pela 

NADPH oxidase. O aumento da produção de catecolaminas durante o exercício 

provoca aumento na produção de espécies reativas de oxigênio para sua própria 

degradação. A hipertermia também é um possível fator para desencadear o estresse 

oxidativo através do aumento da oxidação da glutationa nos eritrócitos e 

peroxidação lipídica. A auto-oxidação da oxi-hemoglobina e meta-hemoglobina 

produz ânions superóxido e a formação desses compostos é aumentada durante o 

exercício aeróbico (DEATON; MARLIN, 2003). Se por um lado o exercício físico é 

uma forma de estresse, por outro, a exposição crônica, ou seja, o treinamento é 

capaz de produzir adaptações em resposta à maior produção desses radicais livres 

(SCHNEIDER; OLIVEIRA, 2004). 

    Fatores de transcrição sensíveis ao desequilíbrio oxidativo e vias sinalizadoras, 

são induzidos pelo exercício para respostas adaptativas ocorrerem. O treinamento 

de resistência causa como respostas expressão gênica no genoma mitocondrial da 

musculatura esquelética, modulando o metabolismo energético e aumentando sua 

biogênese e defesas antioxidantes celulares (RADAK et al., 2008).  

Durante o exercício o aumento do trabalho mecânico, metabólico e fisiológico 

resulta em muitas alterações em diferentes órgãos. Durante o descanso, o 

organismo se recupera e compensa os efeitos estressores. Portanto, o exercício 

deve provocar certo nível de estresse para que adaptações ocorram. Baixas cargas 

de trabalho levam a níveis baixos de condicionamento físico, portanto, para atletas 
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bem treinados, altas cargas de estresse são obrigatórias. Não há adaptação sem 

fadiga (RADAK et al., 2008). 

O enduro equestre é uma modalidade basicamente aeróbica, mas os cavalos de 

elite estão sendo exigidos em velocidades cada vez maiores, o que torna esse 

esporte um potencial produtor de estresse oxidativo. 

Existe uma crescente preocupação com o bem estar desses cavalos, com 

métodos de treinamento e suplementação, mas muito pouco se sabe sobre o que 

realmente acontece durante e após as provas. A literatura sobre o assunto é 

escassa e os dados controversos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados 33 cavalos das raças Puro Sangue Árabe, Anglo-Árabe e Cruza 

Árabe, com 400 - 450 kg, treinados para provas de enduro, pertencentes a 

proprietários enduristas, alojados em centros de treinamentos e haras particulares 

no Estado de São Paulo. 

Estes animais foram avaliados em quatro provas chanceladas pela FEI 

(Fédération Equestre Internationale), onde competiram nas categorias velocidade 

livre de 80 km (13 cavalos), 120 km (14 cavalos) e 160 km (6 cavalos).  Animais 

eliminados tanto por problemas metabólicos quanto por claudicação foram 

descartados. Somente os cavalos que receberam aprovação na inspeção veterinária 

final participaram desse estudo. 

Os animais receberam volumoso e concentrado comercial até 5 horas antes da 

largada. Todos os cavalos foram suplementados com soluções eletrolíticas durante 

o percurso, tiveram livre acesso a água e nas paradas obrigatórias, receberam feno 

de gramínea.  

 

 

4.2  SUPLEMENTAÇÃO 

 

 

Três animais de 160 km, nove de 120 km e seis de 80 km receberam 

suplementação de 50 mg/kg p.v. de L-glutamina pura, via oral, conforme sugerido 

por Harris et al. (2006), durante um período que compreendeu 30 dias antes (-30d) e 

15 dias após a prova (+15d).  

Foi testada a palatabilidade antes do início da suplementação em cada animal 

individualmente. Todos aceitaram bem, por isso, a glutamina foi fornecida no cocho 

juntamente com o concentrado, uma vez por dia, na refeição da manhã, inclusive no 

dia da prova.  

 



30 
 

4.3  COLHEITA DE SANGUE E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

 

As colheitas foram realizadas por punção da veia jugular, em cada momento, com 

tubos BD Vacutainer®, sem anticoagulante, com EDTA (ácido 

etilenodiaminotetracético) e com heparina sódica.  

O sangue foi colhido minutos antes da prova, antes do cavalo ser encilhado, 

considerando-se este o momento zero ou basal (M0).  Quando os cavalos 

completam o percurso há uma inspeção veterinária final (“vet check” final), onde 

ainda existe a possibilidade de eliminação por problemas metabólicos ou 

claudicação. Após receberem aprovação novas amostras foram coletadas, sendo 

considerado esse momento o M1 e após três horas, foram coletadas novas 

amostras, sendo esse o M2. Esses animais foram acompanhados na propriedade 

onde são alojados nos dias 3 (M3), 7 (M4) e 14 (M5) após a prova. 

Após cada prova e cada viagem, todo o sangue foi levado ao laboratório da FMVZ 

– USP, para a devida separação, processamento exigido para cada análise e 

congelamento. 

Todas as amostras foram mantidas sob refrigeração até serem levadas ao 

laboratório. Os tubos sem anticoagulante foram centrifugados a 5000 rpm por 10 

minutos para a obtenção do soro, que foi aliquotado e armazenado em freezer a        

- 80º C. O sangue dos tubos com EDTA foi utilizado para a realização do 

hemograma que foi feito através do contador automático BC 2800Vet (Mindray, 

United States) e as lâminas coradas pelo método de May-Griinwald-Giemsa 

modificado. 

Três tubos de sangue com heparina sódica, de cada cavalo, foram centrifugados 

a 1800 rpm por 10 minutos a 4º C, o botão de leucócitos foi removido e depositado 

em 1 mL de PBS e os eritrócitos lisados 3 vezes. Os leucócitos totais foram 

contados, suspendidos em solução de soro fetal bovino e DMSO a 10% e 

congelados gradualmente a – 80º C. 

O sangue dos tubos com heparina sódica foi centrifugado a 1900 x g por 15 

minutos a 4º C. As hemáceas foram ressuspendidas em solução salina tamponada 

(PBS) e centrifugadas novamente. Esse procedimento de lavagem foi repetido três 

vezes e as hemáceas acondicionadas em microtubos tipo Eppendorfs e congeladas 

a – 80ºC. Para as análises da catalase, as hemáceas foram armazenadas com uma 
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solução de EDTA e mercaptoetanol. A determinação da concentração de 

hemoglobina foi realizada pelo método de Drabkin’s, onde a presença desse 

reagente forma um composto, a cianometahemoglobina, que absorve em 540 m 

(absorbância).  

A análise da glutamina sérica e amônia foi realizada em analisador bioquímico 

(Daytona®, Randox, United Kingdom). A glutamina pelo método cinético 

colorimétrico com kit comercial (L-glutamine GLN GM1373, Randox) e a amônia pelo 

método enzimático utilizando-se kit comercial (AM3979, Randox). 

 

 

4.4  VARIÁVEIS DE ESTRESSE OXIDATIVO 

 

 

Para a determinação da GSH (glutationa reduzida) eritrocitária adicionou-se 1,8 

mL de água purificada em 200 μL de sangue total e 3 mL de solução precipitante. 

Após 5 minutos de repouso, é centrifugada a 1800 x g por 5 minutos. Aos 200 μL do 

sobrenadante, adicionou-se 800 μL de solução fosfato e em seguida foram 

adicionados 100L de DTNB (5,5'-dithiobis-(2-ácido nitrobenzóico) para a imediata 

leitura em espectrofotômetro a 412 m (absorbância). 

 A determinação do MDA (malondialdeído) plasmático foi realizada adicionando-

se 2 mL de solução de ácido tricloroacético (TCA) 10% a 1 mL de plasma e 

centrifugando por 15 minutos a 15º C. A 750 μL de sobrenadante foi adicionado 750 

L de ácido tiobarbitúrico 1% (TBA) e aquecido em banho de água fervente por 10 

minutos. Os tubos foram resfriados em água gelada e foi feita a leitura de 

absorbância em espectrofotômetro a 532 m. 

A atividade da catalase foi mesurada de acordo com Aebi (1984) modificado, 

adicionado-se 20 μL do hemolisado em 980 μL de tampão fosfato 50 mmol/L 

contendo peróxido de hidrogênio 10 mmol/L. A absorbância foi lida em 

espectrofotômetro a 240 m. 

A determinação da SOD (superóxido dismutase) foi realizada a partir da diluição 

de utilizando-se de kit comercial (Ransod kit; Randox, United Kingdom) em 

analisador bioquímico automático Labmax 240 (marca Labtest).  
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A determinação da GPx (glutationa peroxidase) foi realizada utilizando-se kit 

comercial (Ransel kit; Randox, United Kingdom) e a leitura realizada em analisador 

bioquímico automático Labmax 240 (marca Labtest). 

Para a correção dos resultados de CAT, SOD e GPx foram realizados as analises 

de hemoglobina das amostras congeladas. 

 

 

4.5  ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO -  ELISA 

 

 

O soro foi utilizado para as determinações das concentrações de Cortisol, GH, 

interleucinas IL-2, IL-4 e IL-10 e IFNγ seguindo as metodologias descritas nas bulas 

de cada kit comercial utilizado recomendada pelo fabricante. Para a determinação 

das concentrações de cortisol utilizou-se o kit multiespécie da marca Enzo (ADI-901-

071). Para a determinação do GH utilizou-se kit para equinos da marca USCN 

(E90044Eq). As interleucinas IL-2, IL-4 e IL-10 foram determinadas através dos 

Duosets específicos para equinos da marca R & D Systems (DY 1613, DY1809 e 

DY1605, respectivamente). O IFNγ foi determinado através do kit para equinos da 

marca Bethyl (E-77-806).  

Todas as placas foram lidas na leitora EL 808 (Bio-Tek Instruments, United 

States). 

 

 

4.6  ESTUDO PILOTO DE CONGELAMENTO E VIABILIDADE DE LEUCÓCITOS  

 

 

Estudos a campo são complicados quanto à conservação das amostras, 

transporte ao laboratório e processamento. As provas mais longas de 160 km 

iniciam as 5:00 h e terminam, aproximadamente, 20:00 h. Nesse estudo, no dia da 

prova, o primeiro momento de coleta foi antes da largada, ou seja, aproximadamente 

as 4:30 h e o último, 3 horas após o término, entre 23-24 h. Um estudo piloto foi 

conduzido com o intuito de averiguar a viabilidade dos leucócitos após 

permanecerem mais de um dia na geladeira e serem submetidos a um processo de 

congelamento.  
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Nove tubos contendo heparina foram coletados de 15 cavalos sadios. Três 

amostras de cada animal foram imediatamente processadas e congeladas. Três 

outras amostras foram armazenadas a 4º C por 24 horas e as últimas três amostras, 

armazenadas  a 4º C por 48 horas antes de serem processadas e congeladas. Tanto 

as amostras de sangue fresco quanto as de sangue armazenados em geladeira 

foram centrifugadas a 1800 rpm por 10 minutos, o botão de leucócitos removido e 

depositado em PBS e os eritrócitos lisados três vezes. Os leucócitos totais foram 

contados, suspendidos em solução de FBS e DMSO a 10% e congelados 

gradualmente a – 80º C. Três meses depois, todas as amostras foram 

descongeladas e os leucócitos recontados. 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e 

posteriormente analisados através do teste de comparação Tukey pareado. Todas 

as análises foram realizadas com um grau de 5% de significância (P < 0.05). 

 

 

4.7  IMUNOFENOTIPAGEM 

 

 

A imunofenotipagem consiste no isolamento de populações de células distintas 

com diferentes antígenos de superfície marcados com anticorpos fluorescentes 

específicos. A avaliação da intensidade da fluorescência ocorre para a detecção de 

antígenos de superfície diferentes marcados com anticorpos monoclonais 

específicos ligados a compostos químicos fluorescentes ou fluorocromos. 

Os leucócitos foram descongelados rapidamente em banho-maria a 37º C, 

centrifugados a 800 rpm por 5 minutos, ressuspendidos em 1 mL de PBS e 

recontados. 1 x 106 células foram depositadas em 1 mL de PBS em cada tubo. Para 

cada amostra, utilizou-se 3 tubos, o primeiro como branco, o segundo para 

anticorpos monoclonais equinos anti CD2 (rat IgG2a anti-horse CD2, Serotec 

MCA1278) e CD4 (mouse IgG1 anti-horse CD4, Serotec MCA1078) e o terceiro tubo 

para anticorpos monoclonais equinos anti CD2 e CD8 (mouse IgG1 anti-horse CD8, 

Serotec MCA 2385). Após meia hora de incubação a temperatura ambiente e 

segunda lavagem procedeu-se a marcação com anticorpos secundários goat anti-rat 

IgG RPE (Serotec 303009) e goat anti-mouse IgG FITC (Serotec 103002) , outra 

incubação de meia hora no escuro e última lavagem. As células marcadas foram 
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ressuspendidas em 1 mL de PBS e submetidas à análise no citômetro de fluxo (BD 

FACS Calibur, United States) para identificação e contagem das subpopulações 

linfocitárias. 

Os dados lidos no citômetro de fluxo foram analisados por um programa de 

computador (software Flow Jo), que forneceu o histograma e tabela com a 

quantidade de células detectadas pela imunofenotipagem. 

   

 

4.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Com o objetivo de avaliar a ocorrência de diferença estatística entre os resultados 

obtidos em animais que receberam ou não suplementação de L-glutamina, a prova 

não paramétrica U de Mann-Whitney foi adotada a 0,05 de significância. 

A fim de comparar os parâmetros avaliados entre os três grupos submetidos à 

prova de enduro de 80, 120 e 160 km, foi conduzido o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis (α=0,05). A análise post hoc foi realizada por meio de comparações 

múltiplas disponíveis no pacote “pgirmess” do software livre R (α=0,05). 

Foi realizada, ainda, a comparação de todas as variáveis segundo o momento de 

estudo. Para tanto, o teste de Friedman foi utilizado (α=0,05). A análise post hoc foi 

realizada por meio de comparações múltiplas disponíveis no pacote “agricolae” do 

software livre R (α=0,05). 

Buscando identificar possível correlação entre as variáveis de estudo, o 

coeficiente de correlação de Spearman foi adotado a 0,05 de significância. 

Todas as provas, exceto as análises post hoc, foram realizadas com o auxílio do 

software SPSS v. 9.0. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A média de temperatura e umidade relativa do ar (URA) foi calculada levando-se 

em consideração o valor mínimo e máximo durante o evento. A primeira prova 

realizada em junho de 2011 na cidade de Pirassununga apresentou temperatura 

média de 20,0º C e 53% de URA. A segunda, realizada em setembro de 2011 em 

Campinas, apresentou 23,6º C e 56,5% de URA. A terceira, realizada em abril de 

2012 em Bragança Paulista, apresentou 18,4º C e 76% de URA. A quarta, realizada 

em Sorocaba, apresentou 18,8º C e 54% de URA.  

A média de velocidade que os cavalos competiram nas quatro provas foi 19,04 ± 

1,03 km/h para 80 km, 19,27 ± 2,27 km/h para 120 km e 17,85 ± 0,69 km/h para 160 

km segundo dados oficiais divulgados pela comissão organizadora dos eventos. A 

velocidade das provas está crescendo a cada dia e considerando que o enduro é um 

esporte praticado ao ar livre, onde a maioria das competições aqui no Brasil são 

realizadas no calor e muitas vezes, com alta umidade relativa do ar, onde há grande 

diversidade de relevo (o que constitui uma dificuldade), essas médias de velocidade 

apresentadas por esses cavalos podem ser consideradas altas. 

O aumento do fluxo de oxigênio para a musculatura esquelética durante o 

exercício aeróbico resulta na formação de espécies reativas de oxigênio, 

substâncias conhecidas simplesmente como radicais livres. A produção dessas 

moléculas aumenta nos exercícios de alta intensidade e extenuantes e foram 

relacionadas a um grande número de doenças. Por outro lado, sabe-se que a 

atividade física é uma conhecida forma de estresse e a exposição crônica a ela, 

chamada de treinamento físico, é capaz de produzir adaptações em resposta ao 

aumento da produção de EROS. Os radicais livres são produzidos naturalmente no 

organismo através de processos metabólicos oxidativos e, muitas vezes, são de 

extrema utilidade, como nas situações em que há necessidade de ativação do 

sistema imunológico (como exemplo, macrófagos utilizam peróxido de hidrogênio 

para destruir bactérias); na desintoxicação de drogas e na produção do óxido nítrico, 

fator relaxante do endotélio, extremamente importante nos processos de 

vasodilatação. O estresse oxidativo ocorre quando um desequilíbrio entre os 

sistemas pró-oxidantes e antioxidantes, de maneira que os primeiros sejam 

predominantes. Um dos principais mecanismos de lesão é a lipoperoxidação, ou 
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seja, a oxidação da camada lipídica da membrana celular. Além disso, o estresse 

oxidativo pode gerar danos a proteínas e ao DNA, provocando diversas alterações 

na função celular e, portanto, tecidual (SCHNEIDER; OLIVEIRA, 2004). 

Os valores das medianas, primeiro e terceiro quartis das variáveis SOD, GPx, 

GSH, MDA e CAT nos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 km, 

suplementados ou não com glutamina estão expressos na tabela 1. 

  



 
 

3
7

 

Tabela 1 -  Valores das medianas, primeiro e terceiro quartis das variáveis SOD, GPx, GSH, MDA e CAT nos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 km,  
suplementados ou não com glutamina 

  SOD (U/gHb) GPX (U/gHb) GSH (μmol/L) MDA (μmol/L) CAT (K/gHb) 

DISTÂNCIA T 
 

NÃO SUPL 
 

SUPL 
 

NÃO SUPL 
 

SUPL 
 

NÃO SUPL 
 

SUPL 
 

NÃO SUPL 
 

SUPL 
 

NÃO SUPL 
 

SUPL 

 0 
1834,0 

(1647,4 - 2095,4) 
2260,9 

(1834,0 - 2648,5) 
537,1

 A
 
*
 

(394,8 – 633,4) 

566,2 * 
(392,6 – 628,5) 

28,3 
(24,2 – 31,8) 

29,4
 A

 
(24,2 – 33,0) 

0,32
A *

 
(0,32 – 0,37) 

0,32
 A *

 
(0,26 – 2,23) 

2157,1 
(2010,5 – 2346,1) 

2000,4 
(1993,4 – 2157,1) 

 1 
1934,0  

(1631,8 – 2095,4) 
2233,7 

(2078,4 – 2674,5) 
418,3

 A
 

(377,8 – 593,2) 

573,1 
(432,6 – 593,2) 

31,6 
(22,3 – 33,0) 

29,8
 A

 

(22,3 – 34,3) 

0,56
B *

 

(0,52 – 0,87) 

0,60
 A *

 

(0,50 – 2,10) 
2205,7 

(2103,7 – 2360,0) 
2288,6 

(2021,8 – 2360,3) 

80 KM 2 
2402,1 

(1017,0 – 2669,8) 
2488,8 

(2445,6 – 2669,8) 
460,9

 A *
 

(278,8 – 597,6) 

405,9 * 
(357,5 – 597,6) 

29,3 
(15,6 – 33,1) 

21,3
 A

 
(17,5 – 29,2) 

0,37
A
 

(0,26 – 0,48) 
0,41

 A
 

(0,26 – 2,90) 
2110,4  

(2076,9 – 2469,2) 
2092,2  

(2074,6 – 2208,1) 

 3 
2531,0 

(1014,1 – 3091,5) 
2528,8 

(2450,3 – 2648,6) 
259,1

B
 

(210,0 – 541,8) 

432,1 
(322,3 – 548,5) 

29,5 * 
(14,6 – 30,1) 

13,9
B *

 
(11,4 – 21,6) 

5,60
c
 

(0,63 – 6,75) 
3,33

B
 

(0,63 – 6,19) 
2237,6 

(2180,1 – 22479) 
2171,4 

(2022,7 – 2279,8) 

 4 
2362,0 

(1409,6 – 2831,6) 
2623,1 

(2362,0 – 3911,0) 
292,6 

B
 

(219,2 – 653,2) 

428,9 
(318,9 – 625,5) 

30,6 
(13,3 – 32,5) 

22,0
 A

 
(13,2 – 30,3) 

4,48
C
 

(1,15 – 4,67) 
1,08

C
 

(0,94 – 2,60) 
2134,0 

(2014,6 – 2574,5) 
2037,3 

(1924,3 – 2620,4) 

 5 
2109,2 

(948,3 – 2564,2) 
2436,8 

(1936,4 – 3024,3) 
320,2 

C
 

(264,2 – 481,7) 

482,1 
(334,8 – 544,5) 

29,5 
(24,3 – 33,0) 

26,0
 A

 
(21,5 – 32,1) 

0,46
 A

 
(0,31 – 0,49) 

0,54 
(0,37 – 0,60) 

2085,1 
(1805,7 – 2324,1) 

2021,5 
(1805,7 – 2130,3) 

 0 
2135,3 

(2067,4 – 2408,5) 
2245,5 

(2041,2 – 2706,6) 
397,1 

(371,3 – 516,8) 
556,3 

(445,3 – 608,6) 
27,9

 A
 

(27,8 – 30,3) 
28,0

 A
 

(25,6 – 30,7) 
0,26 

(0,21 – 0,28) 
1,73

 A
 

(0,34 – 1,96) 
2107,4 

(1529,9 – 2242,1) 
2010,5 

(1743,2 – 2316,0) 

 1 
1972,6 

(1795,9 – 2131,5) 
2196,6 

(1770,1 – 2520,7) 
470,8 

(391,2 – 479,5) 
563,5 

(463,2 – 584,8) 
28,7

 A
 

(27,1 – 33,8) 
29,8

 A
 

(26,0 – 32,9) 
0,39 

(0,26 – 0,41) 
2,08

B
 

(0,63 – 2,27) 
2127,3 

(2110,0 – 2286,7) 
2091,7 

(2088,1 – 2118,7) 

120 KM 2 
1988,8 

(1979,4 – 2223,8) 
2301,7 

(2054,3 – 2757,6) 
426,7 

(405, 9 – 456,9) 
599,3 

(460,9 – 624,2) 

27,1
 A

 

(27,1 – 31,8) 

27,0
 A

 

(25,1 – 33,1) 
0,31 

(0,27 – 0,33) 

0,69
C
 

(0,33 – 2,81) 
2075,0 

(2036,5 – 2086,0) 
2335,8 

(2257,1 – 2469,2) 

 3 
2362,7 

(1716,5 – 1658,9) 
2608,7 

(1722,1 – 2667,3) 
426,8 

(252,2 – 560,2) 
560,5 

(344,1 – 607,5) 
18,8

B
 

(16,0 – 25,3) 
16,8

B
 

(12,1 – 27,4) 
0,26 

(0,17 – 5,60) 
5,54

D
 

(3,06 – 6,19) 
2097,6 

(2087,1 – 2145,7) 
2083,6 

(1839,5 – 2243,1) 

 4 
1716,5 

(1658,9 – 2858,8) 
2587,7 

(1158,5 – 2970,5) 
420,5 

(244,6 – 432,3) 
610,6 

(292,6 – 651,2) 
25,3

 A
 

(17,8 – 29,5) 
20,7

 A
 

(19,33 – 30,0) 
1,29 

(1,01 – 4,40) 
4,46

D
 

(2,31 – 5,00) 
2042,7 

(1869,8 – 3108,4) 
2134,4 

(2118,0 – 2144,7) 

 5 
2561,8 

(1617,6 – 2856,6) 
2847,1 

(1509,8 – 2937,5) 
403,3 

(283,2 – 455,9) 
669,6 

(351,4 – 736,8) 
27,4

 A
 

(21,1 – 29,4) 
27,1

 A
 

(21,5 – 32,6) 
0,66 

(0,37 – 0,73) 
0,50

C
 

(0,42 – 0,69) 
2138,2 

(2021,5 – 2192,4) 
2234,5 

(2033,2 – 2395,3) 

 0 
2150,9 

(1383,9 – 2918,2) 
2767,7 

(2552,3 – 2953,1) 
504,3 

(430,5 – 578,0) 
537,1

 
A 

(529,7 – 567,8) 
26,2 

(26,0 – 26,3) 
30,0 

(28,8 – 31,8) 
0,47 

(0,37 – 0,58) 
0,55 

(0,46 – 0,65) 
1944,6 

(1743,2 – 2146,0) 
1668,9 

(1470,9 – 2359,4) 

 1 
2447,5 

 (2281,2 – 2613,8) 
2048,3 

(1899,4 – 2203,1) 
455,5 

(413,2 – 497,7) 
418,3

 
A 

(405,2 – 633,2) 
26,1 

(24,6 – 27,5) 
33,5 

(28,6 – 38,0) 
0,28 

(0,26 – 0,29) 
0,66 

(0,46 – 0,86) 
2395,6 

(2091,7 – 2699,6) 
2142,0 

(2103,7 – 2586,8) 

160 KM 2 
1920,3 

(1584,6 – 2256,1) 
2392,4 

(2265,6 – 2402,1) 
482,8 

(452,9 – 512,7) 
493,7

 
A 

(480,8 – 562,4) 
23,3 

(20,1 – 26,4) 
32,3 

(27,0 – 37,5) 
0,26 

(0,19 – 0,33) 
0,33 

(0,22 – 0,48) 
2367,5 

(2189,5 – 2545,5) 
2259,5 

(2101,2 – 2274,0) 

 3 
1974,2 

(1524,2 – 2424,2) 
1449,5 

(1372,0 – 3091,5) 
439,5 

(237,0 – 641,9) 
279,1B 

(259,1 – 513,4) 
25,1 

(20,1 – 30,0) 
29,8 

(18,9 – 30,0) 
2,37 

(0,19 – 4,54) 
7,02 

(0,28 – 7,33) 
2156,6 

(2083,6 – 2229,5) 
1922,6 

(820,9 – 2230,8) 

 4 
1831,6 

(1592,8 – 2071,1) 
1808,5 

(1257,0 – 3373,2) 
422,6 

(417,4 – 427,8) 
318,0C 

(219,2 – 422,6) 
20,5 

(16,9 – 24,1) 
32,5 

(16,4 – 33,1) 
3,34 

(0,98 – 5,71) 
4,67 

(0,77 – 4,89) 
1993,8 

(1707,9 – 2279,6) 
2108,2 

(1946,5 – 3563,2) 

 5 
1797,5 

(1759,6 – 1835,4) 
1491,2 

(1395,3 – 2564,2) 
520,4  

(457,4 – 583,4) 
394,0 C 

(320,2 – 514,6) 
24,0 

(21,1 – 27,0) 
31,1 

(13,9 – 34,8) 
0,49 

(0,35 – 0,63) 
0,69 

(0,40 – 0,97) 
2146,5 

(2033,2 – 2253,5) 
2100,9 

(2056,1 – 2319,8) 

Letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença (p < 0,05) entre os momentos. * na mesma linha indica diferença (p < 0,05) quanto à suplementação com 
glutamina no mesmo momento. 
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Algum grau de fadiga, na qual a produção de EROS desempenha papel 

importante, é esperada após provas de longa distância. Enquanto que o exercício 

regular é benéfico para a saúde, sessões agudas de exercício intenso podem induzir 

estresse oxidativo. Kinnunen et al. (2005) demonstraram que a proteção antioxidante 

dependente da glutationa na musculatura esquelética é fortemente influenciada pelo 

treinamento de resistência e que níveis basais de antioxidantes. 

As enzimas antioxidantes mais importantes são a superóxido dismutase (SOD), a 

catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx). A SOD possui atividade catalítica 

que permite a transformação de ânions superóxido em peróxido de hidrogênio e 

água, inativando assim, os oxidantes (KIRSCHVINK et al., 2008). A CAT promove a 

catálise do peróxido de hidrogênio até água. A GPx converte a glutationa reduzida 

(GSH) à glutationa oxidada (GSSG), removendo o peróxido de hidrogênio e 

formando água. Dessa forma, tanto a CAT quanto a GPx evitam o acúmulo de 

radical superóxido e do peróxido de hidrogênio para que não haja produção do 

radical hidroxil, contra o qual não existe sistema enzimático de defesa (SCHNEIDER; 

OLIVEIRA, 2004). A GSH é um dos antioxidantes endógenos mais importantes, 

existente tanto no citosol, quanto na mitocôndria. O fígado é o responsável por sua 

síntese que supre 90 % da GSH circulante e exporta GSH para o plasma durante 

exercícios prolongados (SUN et al., 2010). 

A SOD e a CAT não apresentaram nenhuma alteração significativa em relação à 

distância percorrida, momentos de coleta e nem quanto à suplementação com 

glutamina. Teixeira Neto (2006) avaliou cavalos de enduro e também não encontrou 

alteração na atividade da catalase. É sabido que o treinamento aumenta os níveis 

das enzimas antioxidantes, como um mecanismo de defesa aos desafios oxidativos 

(VINA et al., 2006). Todos os cavalos que participaram desse estudo são treinados 

há, no mínimo 2 anos, já que existe obrigatoriedade quanto à graduação dos 

animais de velocidade livre. Portanto, mesmo correndo em altas velocidades, a 

atividade das enzimas antioxidantes foi suficiente para não permitir que houvesse 

estresse oxidativo. 

Os cavalos de 160 km não apresentaram nenhuma alteração nos níveis de GSH, 

porém, nos cavalos de 120 km houve uma acentuada diminuição três dias após a 

prova, tanto nos animais suplementados, quanto nos não suplementados. Nos 

cavalos de 80 km que receberam suplementação, não houve alteração significativa 
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em nenhum momento, porém, nos suplementados, houve diminuição em M3, 

exatamente como ocorreu nos de 120 km.  

Balogh et al. (2001) trabalharam com cavalos de enduro em prova de 140 km e 

perceberam que a GSH eritrocitária não diminuiu imediatamente após a prova, mas 

sim em 24 horas. Resultados semelhantes foram encontrados por Hargreaves et al. 

(2002 a) que estudaram cavalos de 80 e 160 km, Hargreaves et al. (2002 b) que 

estudaram cavalos em provas de 80 km e Marlin et al. (2002) que estudaram 

cavalos em provas de 140 km. Em humanos, redução nos níveis de GSH eritrocitária 

tem sido observada após meias maratonas, mas não imediatamente após exercício 

exaustivo, somente dentro de algumas horas, provavelmente por efeito da 

estimulação adrenérgica durante e após o exercício que diminui a síntese hepática 

de GSH (SASTRE et al., 1992).  

A atividade da GPx mostrou-se diminuída após 3, 7 e até 14 dias após a prova 

nos cavalos de 80 que não receberam suplementação e 3 dias após a prova nos 

cavalos de 160 km suplementados. A atividade da GPx é um componente chave 

para a homeostase da glutationa, protegendo a célula contra a peroxidação lipídica. 

Os cavalos de 80 km também tiveram um aumento em MDA três e sete dias após a 

prova tanto nos animais sem suplementação quanto nos suplementados. Um dos 

principais e mais conhecidos produtos da peroxidação lipídica é o malondialdeído, 

que serve como confiável marcador de peroxidação lipídica de membrana celular. 

Talvez, pelo fato dos cavalos de 80 km serem menos experientes, ou seja, possuam 

menor tempo de trabalho e participação em provas fortes, tenha ocorrido algum grau 

de lesão muscular. Esses cavalos encontram-se num período de transição entre as 

provas de regularidade (baixa intensidade) e as de longa distância. Provavelmente, 

os sistemas antioxidantes tenham sido menos eficientes, pois houve peroxidação 

lipídica, mas ainda sem sinais de estresse oxidativo, já que as outras enzimas não 

sofreram alterações importantes.  

Os cavalos de 80 km que receberam suplementação com glutamina 

apresentaram menor aumento de MDA e não apresentaram alteração em GPx e 

GSH no período pós prova. A glutationa é um tripeptídeo sintetizado a partir do 

glutamato, cisteína e glicina via enzimas citosólicas glutamato cisteína ligase (GCL) 

e glutationa sintetase (GS). A glutamina é hidrolisada em glutamato pela 

glutaminase eritrocitária, produzindo amônio (NH4+) como subproduto, sendo assim, 

importante fonte de glutamato. A concentração plasmática de substratos, a taxa de 
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transporte através da membrana eritrocitária e a conversão enzimática do glutamato 

determinam a síntese de GSH (WILLIER et al., 2011). 

A glutamina (C5H10N2O3) é um L-α-aminoácido, tem peso molecular de 

aproximadamente 146,15 kda e pode ser sintetizada por todos os tecidos do 

organismo, sendo o aminoácido livre mais abundante principalmente no plasma e 

tecido muscular esquelético. A proliferação e desenvolvimento de células, em 

especial do sistema imune, o balanço acidobásico, o transporte da amônia entre os 

tecidos e a doação de esqueletos carbônicos para a gliconeogênese, são algumas 

das funções em que a glutamina está envolvida (CRUZAT et al., 2009). A L-

glutamina é um precursor importante da síntese de proteínas, aminoácidos, purinas 

e pirimidinas, ácido nucleico e é também fonte de carbono para oxidação em 

algumas células. O produto imediato do metabolismo da glutamina na maioria das 

células é o L-glutamato, que é produzido pela ação da glutaminase, enzima 

encontrada em grande quantidade nas mitocôndrias das células que utilizam 

glutamina como fonte de energia. O aminoácido intracelular mais abundante é o L-

glutamato e não tem a capacidade de transpor a membrana celular, necessitando de 

um transportador, ao passo que a L-glutamina é o extracelular encontrado em maior 

quantidade e entra com facilidade nas células. Dentro da célula o glutamato pode 

ser convertido em ácido γ-amino butírico (GABA), ornitina, glicose ou glutationa, 

assim como pode doar grupo amina para a síntese de novos aminoácidos 

(transaminação). Em alguns tecidos como fígado, musculatura esquelética ou 

astrócitos, glutamato e NH4+ podem se combinar, pela ação da glutamina sintase 

para produzir glutamina, que será exportada para fora da célula (NEWSHOLME et 

al., 2003). 

O transporte da glutamina para o meio intracelular promove elevação da captação 

de sódio, alterando o volume da célula. O aumento no volume celular pode ser 

considerado um sinal anabólico, uma vez que altera favoravelmente o turnover 

proteico, promovendo a síntese proteica e aumentando a disponibilidade de 

substratos para diversos sistemas envolvidos no processo de reparação e 

recuperação tecidual (CRUZAT et al., 2009). Varnier et al. (1995) observaram que a 

administração parenteral de glutamina, após exercício de alta intensidade, promoveu 

o aumento dos estoques de glicogênio muscular, fato que pôde beneficiar a 

recuperação da lesão induzida pelo exercício exaustivo. 
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O exercício provoca mudanças na utilização de substratos energéticos, 

sensibilidade à insulina, turnover proteico e afeta a disponibilidade de aminoácidos 

ligados ao metabolismo energético (AGOSTINI; BIOLO, 2010). Diferentes tipos de 

exercício afetam de modo diferente a produção de glutamina pela musculatura 

esquelética. O enduro, exercício intenso e prolongado, produz um efeito negativo na 

concentração plasmática de glutamina maior que exercícios curtos. Isso se deve ao 

aumento da sua contribuição para processos como a gliconeogênese e ativação das 

células do sistema imunológico. Estudos sobre acompanhamento de atletas 

humanos após esforço intenso confirmam haver depleção dos níveis séricos e em 

fibras musculares do tipo I, de glutamina por 1 a 2 semanas após o exercício 

(KARGOTISH et al., 2005; AGOSTINI; BIOLO, 2010). Ao contrário dos exercícios 

extenuantes, sessões de exercício aeróbico moderado normalmente não causam 

significante diminuição dos níveis sanguíneos de glutamina, porém, um adequado 

programa de treinamento pode aumentar os níveis séricos em repouso, o que reflete 

um aumento da disponibilidade (KARGOTISH et al., 2007). 

A suplementação com L-glutamina tem sido amplamente utilizada em humanos 

administrada de forma parenteral em casos de doenças como câncer, HIV, 

queimaduras e em pós-cirúrgicos, principalmente gastrointestinais. Também é 

bastante utilizada em atletas de resistência administrada oralmente. Déchelotte et al. 

(1991) verificaram que, no estado pós-absortivo, a suplementação oral com 

glutamina em indivíduos saudáveis e sedentários promoveu aumento na 

concentração de glutamina e glutamato plasmáticos. Em atletas em estado de 

repouso, Castell e Newsholme (1997) observaram que a concentração plasmática 

de glutamina aumentou cerca de 30 minutos após a ingestão oral de uma solução 

com L-glutamina (100 mg/kg de peso corporal), e retornou aos valores basais no 

decorrer de 2 horas. Em indivíduos fisicamente ativos, Bowtell et al. (1999) 

verificaram o efeito da suplementação oral com L-glutamina sobre a glutaminemia e 

os estoques de glicogênio muscular, após sessão de exercício intenso de corrida. A 

suplementação (8 g de glutamina em 330 mL de água) aumentou a concentração 

plasmática de glutamina no período de recuperação em 46 %. Em um estudo com 

porcos, Arnaud et al. (2004), avaliaram a digestibilidade aparente da glutamina em 

diferentes segmentos do intestino delgado e constataram que é absorvida em maior 

quantidade no jejuno e a digestibilidade foi de 75 % do ingerido via oral. 
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Harris et al. (2006), testaram diferentes doses de suplementação oral de 

glutamina em equinos saudáveis e concluíram que a dose de 60 mg/kg de peso vivo 

produziu aumento das concentrações séricas de glutamina alguma horas depois, 

sem aumentar os níveis de amônia e sem provocar nenhum outro efeito colateral. A 

partir desses dados, foi estabelecida a dose utilizada nesse estudo. 

 
 
Tabela 2 - Valores da mediana, primeiro e terceiro quartis de glutamina e amônia séricas nos cavalos      

que competiram em 80, 120 e 160 km, suplementados ou não com glutamina 

 
  GLUTAMINA (mmol/L) AMÔNIA (mmol/L) 

 
DISTÂNCIA 

 
T 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 0 1,87 
(1,75 – 2,10) 

1,77 
(0,89 – 2,50) 

100,17
A

 

(72,51 – 127,20) 

93,28
A

 

(85,30 – 120,56) 

 1 1,43 
(1,30 – 2,89) 

1,93 
(1,15 – 2,13) 

177,63
B

 

(152,51 – 187,58) 

169,28
B

 

(157,90 – 179,97) 

80 KM 2 1,70 
(1,11 – 1,76) 

1,39 
(1,17 – 1,68) 

120,12
C

 

(88,29 – 152,44) 

113,54
C

 

(76,39 – 152,44) 

 3 1,70 
(1,56 – 1,88) 

1,51 
(0,41 – 2,00) 

87,25
A

 

(73,56 – 99,98) 

87,07
A

 

(86,28 – 98,94) 

 4 1,89 
(1,02 – 1,93) 

1,78 
(1,10 – 2,52) 

94,62
A

 

(81,63 – 111,03) 

98,00
 A

 

(87,56 – 103,56) 

 5 1,57 
(1,43 – 2,15) 

1,91 
(0,68 – 2,34) 

89,89
A

 

(83,59 – 107,40) 

87,53
 A

 

(85,76 – 90,79) 

 0 2,17 
(1,43 – 2,33) 

1,70 
(1,23 – 2,34) 

89,79
A

 

(77,23 – 127,39) 

91,16
A

 

(76,22 – 96,84) 

 1 2,13 
(1,33 – 2,31) 

1,89 
(1,21 – 2,32) 

140,18
B*

 

(127,99 – 152,13) 

165,04
B*

 

(144,02 – 173,96) 

120 KM 2 1,40 
(1,17 – 1,71) 

1,23 
(1,06 – 1,70) 

98,54
C*

 

(95,45 – 98,54) 

113,95
A*

 

(86,09 – 133,66) 

 3 1,23 
(1,15 – 1,56) 

1,43 
(0,73 – 1,77) 

95,30
 C

 

(88,84 – 102,62) 

88,79
A

 

(84,83 – 121,19) 

 4 1,39 
(1,10 – 1,89) 

1,70 
(1,34 – 2,12) 

78,69
 D

 

(67,91 – 80,51) 

70,78
A

 

(66,98 – 76,45) 

 5 1,62 
(1,23 – 1,98) 

1,39 
(1,02 – 2,31) 

83,17
 C

 

(78,45 – 86,42) 

61,16
C

 

(56,76 – 65,26) 

 0 1,38 
(1,22 – 1,54) 

1,77 
(1,20 – 2,54) 

103,87
A *

 

(77,00 – 130,73) 

155,79
A *

 

(126,24 – 160,00) 

 1 1,22 
(1,11 – 1,34) 

1,81 
(1,67 – 2,77) 

85,20
B *

 

(64,77 – 105,63) 

181,98
B *

 

(178,65 – 193,57) 

160 KM 2 1,58 
(1,02 – 2,13) 

2,31 
(1,74 – 2,61) 

85,88
 B

 

(75,97 – 95,79) 

87,54
C

 

(78,87 – 141,63) 

 3 2,39 
(2,16 – 2,62) 

2,04 
(0,88 – 2,72) 

69,69
C

 

(69,29 – 70,09) 

80,44
 C

 

(68,63 – 92,96) 

 4 1,89 
(1,83 – 1,95) 

1,52 
(1,21 – 1,54) 

75,28
 B

 

(52,98 – 97,57) 

61,44
D

 

(60,62 – 109,86) 

 5 1,59 
(0,80 – 2,38) 

1,06 
(0,99 – 1,50) 

58,93
D

 

(49,61 – 69,24) 

65,87
 D

(54,91 – 

81,43) 

Letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença (p < 0,05) entre os momentos. * na mesma 
linha indica diferença (p < 0,05) quanto à suplementação com glutamina no mesmo momento. 

 

Os valores das medianas, primeiro e terceiro quartis das variáveis glutamina e 

amônia nos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 km, suplementados ou não 

com glutamina expressos na tabela 2 mostraram que não houve diferença nos 

valores de glutamina sérica entre os momentos de coleta, entre as distâncias 
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percorridas, nem entre animais suplementados ou não (p > 0,05). A concentração de 

glutamina no sangue é consequência do balanço entre a síntese a partir do 

glutamato e amônia numa reação dependente de ATP e da sua liberação e 

utilização por vários órgãos como rins, fígado, coração, cérebro e musculatura 

esquelética (SANTOS et al., 2007). A musculatura esquelética é um grande 

reservatório de glutamina, e o treinamento de resistência aumenta a taxa de síntese 

e liberação, porém, de forma balanceada (KARGOTICH et al., 2007). Isso pode 

explicar não ter havido diferença nesse estudo, já que os cavalos testados foram 

atletas saudáveis e treinados. Muitos estudos demonstraram diminuição acentuada 

nos níveis de glutamina no sangue após exercícios exaustivos tanto em humanos 

quanto em animais (WALSH et al., 1998; BASSIT et al., 2000; CUNHA et al., 2004), 

predispondo assim ao desenvolvimento de doenças do trato respiratório e na 

síndrome overtraining (BASSIT el al., 2000; CASTELL, 2003). Talvez, a mensuração 

da taxa de glutamina/glutamato fosse um método mais eficiente que somente a 

avaliação da glutamina.  

Os níveis de amônia no sangue também refletem o equilíbrio entre a produção e a 

remoção. O exercício intenso eleva muito esses níveis, pois há aumento do 

catabolismo dos aminoácidos de cadeia longa (BCAAs) e deaminação da adenosina 

monofosfato (AMP). A deaminação do AMP, responsável por manter a relação 

ATP/ADP, tem como produto final a iosina monofosfato (IMP) e amônia, que é 

liberada na corrente sanguínea. Há evidências que a atividade da enzima AMP 

deaminase é dependente da intensidade do esforço e da taxa de hidrólise do ATP, 

que é relativa à capacidade aeróbica das fibras musculares. Capacidade aeróbica 

reduzida conduz à isquemia muscular com consequente aumento da deaminação do 

AMP e hiperamonemia. Por outro lado, o treinamento aumenta a capacidade 

aeróbica dos músculos, tendo como consequência a diminuição da produção de 

amônia (YUAN; CHAN, 2000).  A remoção da amônia do sangue é de fundamental 

importância, pois o acúmulo leva ao prejuízo das funções motoras e sistema nervoso 

central.  

Durante o exercício os tecidos adiposo e muscular, ricos em enzima glutamina 

sintase, são os maiores responsáveis pela remoção da amônia e a utilizam, 

juntamente com o glutamato, para produzir glutamina (ESBJÖRNSSON et al., 2004). 

Houve aumento dos níveis de amônia logo após a prova em todas as categorias 

com e sem suplemento, porém, nas categorias de 80 e 120km, 3 horas após a prova 
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ainda houve essa alteração que já não foi vista nos cavalos de 160 km. Os cavalos 

de 120 e 160 km que receberam suplementação apresentaram níveis basais mais 

altos em relação aos que não receberam o que pode significar que esses animais 

com a musculatura e metabolismo mais treinados tenham tido um melhor 

aproveitamento e disponibilidade da glutamina suplementada.  

A glutamina sintetase é a enzima chave para a produção de glutamina e para a 

regulação do metabolismo celular do nitrogênio. É uma aminotransferase 

amplamente distribuída nos tecidos e sua atividade é regulada por hormônios tais 

como glicocorticoides, tireoidianos, hormônio do crescimento e insulina (CRUZAT et 

al., 2009). 

Os hormônios são particularmente importantes para a mobilização e utilização de 

substratos energéticos, como carboidratos e gorduras tanto intracelulares (glicogênio 

e triglicerídeos) como de estoques periféricos (glicogênio hepático e gordura do 

tecido adiposo).  

Durante o exercício, com a finalidade de melhorar a chegada do oxigênio nos 

músculos esqueléticos, dois sistemas de luta e fuga ou de estresse são ativados, o 

sistema nervoso simpático e o eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal. As 

catecolaminas, via receptores β-adrenérgicos, promovem a quebra do glicogênio 

muscular e hepático, aumenta a lipólise no tecido adiposo e inibe a secreção de 

insulina. Com isso, há um aumento das concentrações de ácidos graxos não 

esterificados e glicose no sangue, aumentando assim a disponibilidade desses 

substratos para o músculo (HYYPPÄ, 2005). A glândula pituitária aumenta a 

produção e liberação do hormônio corticotrófico (ACTH), que por sua vez, estimula a 

glândula adrenal a aumentar a síntese de cortisol e receptores de proteínas de baixo 

peso molecular (LDL).  

O cortisol estimula a mobilização de substratos, aumentando a gliconeogênese e 

mobilização de ácidos graxos livres. Ao mesmo tempo, diminui a utilização de 

glicose em alguns tecidos para poupar esse substrato para o sistema nervoso 

central. Outro objetivo desse estado catabólico é criar um pool de aminoácidos 

livres. Durante o exercício, aminoácidos de cadeia ramificada e outros com potencial 

gliconeogênicos podem ser utilizados como fonte adicional de energia quando os 

níveis de glicose começam a cair. Outra importante ação do cortisol durante o 

exercício é a indução de enzimas para a síntese de catecolaminas. Além disso, o 
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cortisol modula a função das células do sistema imune, agindo como agente anti-

inflamatório e suprimindo reações imunológicas (GRAAF-ROELFSEMA et al., 2007). 

O hormônio do crescimento (GH), também chamado de somatotropina é 

secretado em pulsos pela porção anterior da glândula pituitária. A maioria dos suas 

ações é realizada através de intermediários, chamadas de somatomedinas ou 

fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGF) (HYYPPÄ, 2005). O GH 

promove crescimento em quase todos os tecidos através do aumento do tamanho 

das células e da mitose. Também aumenta a utilização de aminoácidos e síntese 

proteica nas células de defesa (GRAAF-ROELFSEMA et al., 2007). 

Os valores das medianas, primeiro e terceiro quartis das variáveis cortisol e GH 

nos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 km, suplementados ou não com 

glutamina estão expressos na tabela 3. 
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Tabela 3 - Valores da mediana, primeiro e terceiro quartis de cortisol e hormônio do crescimento (GH) 
nos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 km, suplementados ou não com glutamina 

     

  CORTISOL (pg/mL) GH (pg/mL) 

 
DISTÂNCIA 

 
T 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 0 1332,87
A

 

(1165,98 – 1732,03) 

1490,49
 A

 

(1106,46 – 1732,03) 

2,82 
(2,02 – 3,50) 

2,31 
(1,99 – 2,68) 

 1 9865,63
B *

 

(4822,97 – 9865,63) 

4327,68
 B

 * 

(2380,11 – 7133,49) 

2,49 
(2,04 – 3,52) 

2,38 
(2,30 – 2,68) 

80 KM 2 3202,44
 C

 

(1354,30 – 4403,89) 

761,88
C

 

(465,38 – 1866,90) 

2,08 
(1,66 – 3,27) 

2,61 
(2,20 – 2,93) 

 3 432,06
D

 

(149,07 – 2723,48) 

670,76
 C

 

(250,90 – 1654,13) 

2,25 
(1,91 – 3,02) 

2,26 
(2,08 – 2,78) 

 4 892,76
D
 

(453,57 – 1108,52) 
862,77

 C
 

(411,38 – 988,28) 

2,86 
(2,52 – 2,98) 

3,34 
(2,87 – 3,55) 

 5 504,03
D
 

(338,99 – 1019,09) 
572,95

 C
 

(453,57 – 973,50) 

2,50 
(1,73 – 3,17) 

2,54 
(2,09 – 2,90) 

 0 1850,84
 A

 

(1231,88 – 2137,03) 

1783,48
 A

 

(1219,11 – 2522,49) 

2,27 
(1,80 – 2,68) 

2,25 
(1,92 – 2,68) 

 1 8072,62
 B

 

(5056,12 – 8654,99) 

8747,25
 B

 

(6845,32 – 10492,20) 

2,58 
(2,51 – 2,60) 

2,21 
(1,93 – 2,40) 

120 KM 2 2044,54
A

 

(1161,22 – 7463,28) 

2401,96
 C

 

(1035,09 – 2976,98) 

2,08 
(1,87 – 2,96) 

2,24 
(2,10 – 2,43) 

 3 360,05
 C

 

(274,96 – 1086,26) 

486,12
D

 

(388,72 – 1509,12) 

2,57 
(2,12 – 2,59) 

2,28 
(2,16 – 2,45) 

 4 674,89
 C

 

(403,00 – 1854,30) 

954,55
 D

 

(493,45 – 1103,49) 

2,47 
(2,31 – 3,05) 

2,52 
(2,12 – 3,12) 

 5 372,89
 C

 

(353,17 – 1081,21) 

793,27
 D

 

(472,44 – 950,04) 

2,76 
(2,10 – 2,84) 

2,48 
(2,06 – 2,89) 

 0 4434,17
A

 

(3470,46 – 5397,88) 

2021,56
A

 

(1255,12 – 5256,76) 

2,55 
(1,83 – 3,28) 

1,97 
(1,89 – 2,24) 

 1 9140,37
B *

 

(7788,54 – 10492,20) 

6358,57 
B *

 

(2830,49 – 7699,91) 

2,50 
(2,10 – 2,90) 

2,38 
(1,90 – 2,93) 

160 KM 2 976,55
C

 

(444,23 – 1508,87) 

848,91
 C

 

(540,66 – 1539,50) 

2,41 
(1,73 – 3,08) 

2,26 
(1,76 – 2,29) 

 3 659,82
C

 

(481,57 – 838,07) 

380,40
D

 

(327,96 – 843,25) 

2,08 
(1,91 – 2,25) 

1,91 
(1,84 – 2,05) 

 4 1320,59
C

 

(936,26 – 1704,91) 

1074,88
 C

 

(976,25 – 1239,06) 

2,75 
(2,52 – 2,98) 

2,29 
(2,03 – 2,57) 

 5 929,87
 C

 

(805,76 – 1053,99) 

1256,94
 C

 

(697,21 – 2141,62) 

2,28 
(2,06 – 2,50) 

2,84 
(1,87 – 3,18) 

Letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença (p < 0,05) entre os momentos. * na mesma 
linha indica diferença (p < 0,05) quanto à suplementação com glutamina no mesmo momento. 

 
 
 

 

Elevações nas concentrações plasmáticas de cortisol relacionadas ao exercício 

têm sido amplamente documentadas em cavalos (MALINOWSKI et al., 1993; 

NESSE et al., 2000; KRAEMER et al., 2003), e o presente experimento corrobora 

estes estudos. É sabido que o treinamento físico altera a quantidade de cortisol 

produzido em cavalos que treinam e competem em diversas modalidades 

(MCKEEVER, 2002; CAYADO et al., 2006; FERRAZ et al., 2010; MARC et al., 2013) 

e esses autores concluíram que a elevação do cortisol está mais relacionada à 

duração do que à velocidade (intensidade) do esforço. 
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Todos os cavalos de todas as categorias apresentaram aumento dos níveis de 

cortisol imediatamente após a prova, retornando próximo aos valores basais 3 horas 

após, sendo que esse aumento foi maior nos cavalos de 80 km, seguido pelos de 

120 km e menor nos de 160 km.  

Como se tratou de provas FEI, todos os cavalos dormiram no local da competição 

em baias controladas por fiscais do evento. Todos os animais apresentaram valores 

basais de cortisol acima dos encontrados quando esses já se encontravam em seus 

respectivos haras (M3, M4 e M5). Esse fato pode demonstrar que estão estranhando 

o ambiente ou certa ansiedade em competir, pois apesar de serem cavalos 

experientes, o nível de experiência entre eles é diferente e podemos observar que o 

aumento foi proporcional à distância da competição, ou seja, cavalos de 160 km (os 

mais experientes) apresentaram níveis basais maiores que os de 120 km, que por 

sua vez, maiores que os de 80 km. Além disso, a liberação de cortisol segue um 

ritmo circadiano, inclusive nos cavalos, onde a maior concentração sérica é 

alcançada pela manhã (IRVINE; ALEXANDER, 1994).  

O aumento de cortisol em M1 foi menor nos cavalos de 80 e 160 km que 

receberam suplementação com glutamina. Como o cortisol é o hormônio 

responsável por formar um estoque de aminoácidos livres para utilização em 

exercícios prolongados e no período de recuperação, a suplementação com 

glutamina pode ter sido útil em fornecer aminoácido com essa finalidade e não tenha 

havido necessidade de liberação de tanto hormônio quanto nos cavalos que não 

tiveram esse aporte. Os animais de 120 km são intermediários na quanto à distância 

percorrida e o fato do cortisol em M1 não ter sido diferente nos cavalos que 

receberam dos que receberam, talvez indique um maior esforço desses animais, 

pois, os cavalos de 80 km apesar de também terem corrido em velocidade alta e 

serem menos experientes, a distância e o aporte de aminoácidos podem ter sido 

suficientes para haver menor ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário. Já os 

cavalos de 160 km, apesar de a distância ser maior, são mais experientes e correm 

em velocidade menor. As figuras 2, 3 e 4 ilustram a diferença do cortisol entre os 

momentos de coleta e suplementação dos animais de 80, 120 e 160 km que 

apresentaram diferença, segundo o teste de Friedman. 
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Figura 2 - Diferença entre momentos de coleta do cortisol nos cavalos de 80 km, suplementados 
ou não com glutamina 

 

 

Figura 3 - Diferença entre momentos de coleta do cortisol nos cavalos de 120 km, suplementados 
ou não com glutamina 
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Figura 4 - Diferença do cortisol entre os momentos de coleta dos cavalos de 160 km 
suplementados com glutamina 

 

 

Não houve diferença nos valores de GH entre os momentos de coleta, distâncias 

ou quanto à suplementação com glutamina. A concentração de GH no sangue é um 

reflexo de três processos simultâneos, secreção basal, secreção pulsátil e liberação. 

Em humanos a pulsação de GH ocorre durante a noite durante a onda lenta do sono 

e durante o dia, níveis séricos desse hormônio são praticamente indetectáveis 

(GRAAF-ROELFSEMA et al., 2009). Pela sua natureza de presa, a necessidade de 

sono é bem menor nos cavalos que nos humanos, porém, há estudos indicando que 

o período de maior pulsação do GH é o da noite (CAHIL et al., 1994; 

CHRISTENSEN et al., 1997), o que pode dificultar a detecção de alterações durante 

o dia. Também há evidências que os hormônios do estresse como catecolaminas e 

cortisol podem inibir a secreção de GH, diminuindo assim sua ação anabólica 

(GRAAF-ROELFSEMA et al., 2009). 

No início dos anos 80 foi demonstrado que células do sistema imune produzem 

adrenocorticotropina, endorfinas, hormônio estimulador da tireoide e hormônios 

proteicos como prolactina e GH (WEIGENT, 1996). O GH produzido por leucócitos 

contém RNAm e outras moléculas idênticas em termos de peso molecular e 
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antigenicidade ao GH produzido na pituitária. Outros estudos (KELLEY, 2004; ZHU 

et al., 2005), tratando leucócitos com GH, conseguiram modular a resposta humoral 

e celular através da produção de imunoglobulinas pelas células B, secreção de 

timulina pelas células epiteliais do timo, aumento da resposta de células NK, 

fagocitose e burst oxidativo em macrófagos e neutrófilos. Além disso, o GH derivado 

de linfócitos regula a sensibilidade e produção de IGF-I e é ativo na proteção contra 

apoptose. O GH linfocitário também estimula a síntese de IFNγ e pode ser inibido 

pelo cortisol e norepinefrina (KELLEY et al., 2007). 

Muitas evidências sugerem que o exercício extenuante de alta intensidade ou de 

longa duração pode promover imunossupressão que pode conduzir a um aumento 

da susceptibilidade à doença em atletas humanos e equinos. Acredita-se que essa 

condição resulta de alterações tanto em número quanto em funções dos leucócitos 

circulantes e vários estudam confirmam isso (HINES et al.,1996; NIEMAN, 1997; 

ROBSON et al., 2003). No entanto, os resultados são muito variáveis, sugerindo que 

a resposta é heterogênea (CYWINSKA et al., 2012). 

A tabela 4 mostra os valores das medianas, primeiro e terceiro quartis de 

eosinófilos, neutrófilos e linfócitos dos cavalos de 80, 120 e 160 km, suplementados 

ou não com glutamina. 

  



 
 

5
1 

Tabela 4 - Valores da mediana, primeiro e terceiro quartis de eosinófilos, neutrófilos e linfócitos nos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 km, suplementados 
ou não com glutamina 

 

  EOSINÓFILOS  NEUTRÓFILOS  LINFÓCITOS  

DISTÂNCIA T  
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 0 1,00 
A

 

(0,00 – 2,00) 

0,50
 A

 

(0,00 – 1,00) 

53,00
 A

 

(48,00 – 52,00) 

58,50
 A

 

(55,00 – 61,00) 

47,00
 A

 

(38,00 – 50,00) 

42,50 
A

 

(39,00 – 45,00) 

 1 0,00
 A

 
(0,00 – 0,00) 

0,00
 A

 

(0,00 – 0,00) 

81,00 
B

 

(72,00 – 84,00) 

80,50 
B

 

(77,00 – 87,00) 

19,00
 B

 

(15,00 – 28,00) 

 19,00 
B

 

(13,00 – 22,00) 

80 KM 2 0,00
 A

 

(0,00 – 0,00) 

0,00
 A

 

(0,00 – 0,00) 

87,00 
B

 

(66,00 – 88,00) 

78,00 
B

 

(68,00 – 82,00) 

13,00
 B

 

(11,00 – 34,00) 

22,00
 B

 

(16,00 – 28,00) 

 3 8,00 
B

 

(7,00 – 10,0) 

6,50 
B

 

(6,00 – 9,00) 

52,00
 A

 

(48,00 – 70,00) 

50,00
 A

 

(39,00 – 57,00) 

23,00
 B

 

(12,00 – 41,00) 

43,50
 A

 

(37,00 – 55,00) 

 4 4,00 
C

 

(3,00 – 6,00) 

3,00 
C

 

(2,00 – 6,00) 

56,00
 A

 

(46,00 – 63,00) 

61,00
 A

 

(60,00 – 62,00) 

42,00
 A

 

(33,00 – 50,00) 

35,00 
C

 

(32,00 – 37,00) 

 5 2,00
 A

 

(1,00 – 4,00) 

3,00
 C

 

(2,00 – 4,00) 

50,00
 A

 

(48,00 – 61,00) 

57,50
 A

 

(56,00 – 60,00) 

48,00
 A

 

(35,00 – 50,00) 

37,50
 C

 

(37,00 – 39,00) 

 0 2,00 
A

 

(2,00 – 3,00) 

1,00
 A

 

(1,00 – 2,00) 

60,00
 A

 

(53,00 – 64,00) 

54,00 
A

 

(54,00 – 59,00) 

38,00
 A

 

(30,00 – 42,00) 

43,00
 A

 

(40,00 – 43,00) 

 1 1,00 
B

 

(0,00 – 1,00) 

0,00 
B

 

(0,00 – 0,00) 

81,00 
B

 

(71,00 – 84,00) 

78,00 
B

 

(75,00 – 87,00) 

16,00 B 
(16,00 – 24,00) 

22,00 B 
(13,00 – 24,00) 

120 KM 2 0,00
 C

 

(0,00 – 0,00) 

0,00 
B

 

(0,00 – 0,00) 

78,00 
B

 

(66,00 – 84,00) 

82,00 
B

 

(74,00 – 86,00) 

21,00
 B

 

(18,00 – 28,00) 

19,00 
B

 

(14,00 – 23,00) 

 3 7,50 
D

 

(7,00 – 9,00) 

6,00 
C

 

(5,00 – 8,00) 

48,00 
C

 

(48,00 – 52,00) 

52,00
 A

 

(45,00 – 55,00) 

41,00
 A

 

(40,00 – 41,00) 

42,00
 A

 

(41,00 – 47,00) 

 4 4,00 
E

 

(2,00 – 5,00) 

6,00
 C

 

(3,00 – 8,00) 

59,00
 A

 

(57,00 – 68,00) 

49,00
 A

 

(48,00 – 54,00) 

36,00
 A

 

(27,00 – 39,00) 

43,00
 A

 

(38,00 – 48,00) 

 5 3,00
 A

 

(2,00 – 3,00) 

2,00 
D

 

(2,00 – 3,00) 

59,00
 A

 

(59,00 – 60,00) 

49,00
 A

 

(47,00 – 54,00) 

35,00
 A

 

(34,00 – 38,00) 

48,00
 A

 

(44,00 – 52,00) 

 0 1,50 
(1,00 – 2,00) 

0,00 
(0,00 – 0,00) 

51,50
 A

 

(47,00 – 56,00) 

55,00
 A

 

(51,00 – 59,00) 

43,50
 A

 

(39,00 – 48,00) 

43,00
 A

 

(37,00 – 43,00) 

 1 0,00 
(0,00 – 0,00) 

0,00 
(0,00 – 0,00) 

85,00
 B

 

(79,00 – 91,00) 

87,00
 B

 

(73,00 – 92,00) 

12,50
 B

 

(8,00 – 17,00) 

10,00
 B

 

(8,00 – 27,00) 

160 KM 2 1,00 
(0,00 – 2,00) 

0,00 
(0,00 – 0,00) 

88,00
 B

 

(87,00 – 89,00) 

78,00
 B

 

(76,00 – 89,00) 

11,50
 B

 

(10,00 – 13,00) 

21,00
 B

 

(13,00 – 23,00) 

 3 1,00 
(1,00 – 1,00) 

2,00 
(0,00 – 8,00) 

61,50
 A

 

(52,00 – 71,00) 

49,00
 A

 

(38,00 – 67,00) 

38,00
 A

 

(27,00 – 49,00) 

48,00
 A

 

(32,00 – 55,00) 

 4 2,00 
(0,00 – 4,00) 

2,00 
(1,00 – 2,00) 

60,00
 A

 

(59,00 – 61,00) 

60,00
 A

 

(53,00 – 76,00) 

37,00
 A

 

(37,00 – 37,00) 

38,00
 A

 

(22,00 – 44,00) 

 5 0,50 
(0,00 – 1,00) 

2,00 
(1,00 – 2,00) 

62,50
 A

 

(61,00 – 64,00) 

52,00
 A

 

(47,00 – 67,00) 

35,50
 A

 

(35,00 – 36,00) 

48,00
 A

 

(31,00 – 52,00) 

Letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença (p < 0,05) entre os momentos. * na mesma linha indica diferença (p < 0,05) quanto à suplementação com 
glutamina no mesmo momento.
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Houve pronunciado aumento do número de eosinófilos três dias após a prova nos 

cavalos de 80 e 120 km. Esse aumento ocorreu tanto nos animais que não 

receberam suplementação, quanto nos que receberam, embora nestes, o aumento 

tenha sido menor, como mostram as figuras 5 e 6. 

 

Figura 5 - Diferenças entre momentos no número de eosinófilos nos cavalos de 80 km, quanto à 
suplementação de glutamina 

 

 

Figura 6 - Diferenças entre momentos no número de eosinófilos nos cavalos de 120 km, quanto à 
suplementação de glutamina 
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Eosinófilos são granulócitos produzidos na medula óssea e acredita-se que para 

cada célula presente na circulação haja de 100-300 células nos tecidos, 

preferencialmente pulmões, pele e intestinos. Na medula, a produção de eosinófilos 

é regulada por diversos fatores de crescimento como IL-3, IL-5 e fator estimulador 

de colônia granulocítica-macrofágica (GM-CSF). Os eosinófilos produzem diferentes 

tipos de proteínas em seus grânulos responsáveis pela sua ação nos patógenos e 

produzem também algumas citocinas, como IL-2, IL-6, IL-8, TGFα e TGFβ. A maioria 

dessas citocinas age como fatores de crescimento para outros eosinófilos e ativação 

de células maduras, o que potencialmente interfere nos processos inflamatórios 

(VENGE, 1998). 

Os eosinófilos são reconhecidos como células pró-inflamatórios do trato 

respiratório, com considerável potencial de causar danos. O exercício aeróbico de 

resistência afeta tanto compartimentos sistêmicos quanto as vias respiratórias, 

aumentando a incidência de doenças infecciosas e alérgicas que provocam 

broncoconstrição e hiper-responsividade do epitélio respiratório (MCKUNE et al., 

2004). Um efeito similar tem sido encontrado nos equinos atletas, principalmente os 

de corrida que são predispostos a desenvolver pleuropneumonia, porém, os 

macrófagos pulmonares dos cavalos parecem possuir interação mais complexa com 

o meio ambiente e com outras células do sistema imune que os dos humanos 

(RAIDAL et al., 2001). Tanto o exercício de resistência quanto o de força em 

humanos podem ativar eosinófilos por via não alérgica, pois essas células também 

participam do processo de regeneração da musculatura lesionada através da 

modificação da produção de glicosaminoglicanos pelos fibroblastos. Outra possível 

explicação é que a resposta de fase aguda na musculatura lesionada ativa o sistema 

complemento (C3, C4 e C5) e esses fragmentos podem ativar os eosinófilos 

(DUFAUX et al., 1993). McKune et al. (2004) estudaram concentrações séricas de 

proteína eosinofílica catiônica (ECP) em ultramaratonistas humanos perceberam que 

tanto a ECP quanto o número de eosinófilos permaneceram alterados após 72 horas 

da prova, exatamente como ocorreu no presente estudo. Os cavalos de 160 km não 

sofreram essa alteração, talvez pela experiência e maior tempo de treinamento que 

os demais, possuam a musculatura mais adaptada. 

O esforço físico é associado a alterações na contagem de células brancas, 

dependentemente da duração e intensidade. Modificações nos hormônios do 

estresse, concentração de citocinas, temperatura corporal, aumento do fluxo 
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sanguíneo, vasoconstrição e desidratação são mecanismos envolvidos na alteração 

da contagem de leucócitos, principalmente após exercício prolongado em alta 

intensidade. A adrenalina aumentada durante o exercício recruta linfócitos, 

principalmente do baço onde existe o maior estoque dessas células para o sangue, 

porém, sua ação é atenuada pelo aumento do cortisol no fim do exercício (NIEMAN, 

1997). O cortisol aumenta a liberação de neutrófilos da medula óssea na circulação 

e o aumento do débito cardíaco provoca turbilhonamento do sangue aumentando a 

mobilização de leucócitos de pools marginais como parede das veias (ROBSON et 

al., 2003). Esses fatores provocam uma alteração bifásica da contagem de células 

brancas na circulação, sendo que durante o exercício predomina linfocitose e no 

final, os neutrofilia (RISØY et al., 2003). 

Todos os cavalos sofreram aumento na contagem de neutrófilos e diminuição da 

contagem de linfócitos no pós prova e três horas depois, retornando ao normal a 

partir do terceiro dia. Robson et al. (2003); Cywińska et al. (2010) e Cywińska et al. 

(2012) estudaram cavalos de enduro de regularidade, velocidade livre curta e longa 

distância e todos encontraram a mesma alteração. A linfocitose pode vir 

acompanhada da ativação desses linfócitos (NIELSEN, 2003), o que foi visto em 

todos os cavalos desse estudo desde o pós prova até três dias. Robson et al. (2003) 

encontraram neutrofilia e linfopenia evidentes 1 hora e 1 dia após enduro de 80 km e 

retornou a normalidade somente 3 dias após, exatamente como ocorreu no presente 

estudo. Estudaram também a atividade dos leucócitos, onde encontraram diminuição 

do burst oxidativo tanto em neutrófilos quanto em monócitos 1 hora e 1 dia após a 

prova, retornando ao normal somente 8 dias após. Porém, quando se trata de 

linfócitos, a resposta parece ser bem heterogênea. Alguns autores (KURCZ et al., 

1998; LUNN et al., 2001) que trabalharam com cavalos em esteira rolante de alta 

velocidade encontraram supressão da resposta proliferativa de linfócitos, porém 

Cywińska et al. (2012), encontraram diminuição dessa resposta somente em cavalos 

de longa distância (160 km) e não nos cavalos de regularidade. 

Houve diferença quanto à suplementação de glutamina no número de linfócitos 

nos cavalos de 80 km e 120 km nos diferentes momentos de coleta, como ilustram 

as figuras 7 e 8, segundo o teste de Friedman. 
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Figura 7 - Diferença no número de linfócitos nos momentos de coleta dos cavalos de 80 
suplementados com glutamina 
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Figura 8 - Diferença no número de linfócitos nos momentos de coleta dos cavalos de 120 
suplementados com glutamina 

 

 

 

 

Como esse experimento foi realizado a campo, em cidades diferentes, com 

cavalos competindo em categorias diferentes, sendo que o horário de chegada de 

cada um era imprevisível, tornou-se impossível retornar ao laboratório no mesmo 

dia, então, optou-se por trabalhar com leucócitos congelados. Para tanto, foi 

realizado um estudo piloto prévio, onde se avaliou a viabilidade das células após 

diferentes tempos de estocagem em geladeira antes do congelamento e os efeitos 

da criopreservação após 3 meses de congelamento a – 80º C. Apesar de ter havido 

diminuição do número de células após o descongelamento de todas as amostras, 

não houve diferença do número de células vivas entre o sangue fresco e o sangue 

armazenado 24 horas (p = 0,1). Embora a criopreservação de células do sangue 

possa causar modificações em subpopulações de células brancas, devido à sua 

heterogeneidade, como resultado do processo de congelamento/descongelamento, 

estudos comprovaram que pode ser um método útil para imunofenotipagem, já que 

não ocorrem modificações em números CD3+CD4+ e CD3+CD8+, congelados até 48 
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horas após a coleta (SCHUMACHER; BURKHEAD, 2000; SPUTTEK et al., 2007; 

WEINBERG et al., 2009). 

A tabela 5 a seguir mostra os valores das medianas, primeiro e terceiro quartis da 

relação neutrófilos/linfócitos e LT CD4+/CD8+ dos cavalos de 80, 120 e 160 km, 

suplementados ou não com glutamina. 

 

Tabela 5 - Valores da mediana, primeiro e terceiro quartis das relações entre neutrófilos e linfócitos e 
linfócitos T CD4 e CD8 nos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 km, suplementados 
ou não com glutamina 

 
  NE/LINF  CD4/CD8  

 
DISTÂNCIA 

 
T 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 0 1,13
 A 

(0,96 – 1,63) 

1,46 
A

 

(1,22 – 1,51) 

1,13 
(0,93 – 2,00) 

0,93
A

 

(0,70 – 6,70) 

 1 4,20 
B

 

(2,57 – 5,40) 

4,24 
B

 

(3,50 – 6,69) 

1,36 
(0,91 – 1,86) 

1,06
 A

 

(0,77 – 6,09) 

80 KM 2 6,69 
C

 

(1,94 – 8,00) 

3,58 
C

 

(2,43 – 5,13) 

1,15* 

(0,78 – 1,35) 

0,60 
B *

 

(0,14 – 0,83) 

 3 3,04
 B

 

(1,24 – 4,18) 

1,15 
A

 

(0,71 – 1,54) 

0,87 
(0,49 – 1,54) 

1,61 
C

 

(0,40 – 2,73) 

 4 1,33
 A

 

(0,90 – 1,91) 

1,76
 A

 

(1,65 – 1,88) 

0,89* 
(0,15 – 0,92) 

2,00
C * 

(1,54 – 3,20) 

 5 1,04
 A

 

(0,96 – 1,74) 

1,51
 A

 

(1,42 – 1,62) 

0,90 
(0,54 – 1,20) 

1,21
 A

 

(1,00 – 1,50) 

 0 1,58 
A

 

(1,26 – 2,13) 

1,26 
A

 

(1,24 – 1,48) 

1,90
 A

 

(0,91 – 2,65) 

0,91
 A

 

(0,48 – 2,31) 

 1 5,06 
B

 

(2,96 – 5,25) 

3,35 
B

 

(3,27 – 6,69) 

2,07
 A 

 

(1,00 – 3,06) 

0,93
 A 

 

(0,80 – 1,00) 

120 KM 2 3,71
C

 

(2,32 – 4,67) 

4,32 
B

 

(3,22 – 6,14) 

0,32 
B

 

(0,20 – 0,44) 

0,30 
B

 

(0,19 – 0,67) 

 3 1,17 
D

 

(1,17 – 1,30) 

1,27 
A

 

(0,98 – 1,34) 

0,38
B

 

(0,15 – 1,00) 

0,61 
B

 

(0,37 – 1,00) 

 4 1,58
 D

 

(1,51 – 2,52) 

1,14
 A

 

(1,00 – 1,42) 

0,30 
B *

 

(0,07 – 1,16) 

1,16
 A *

 

(0,71 – 1,50) 

 5 1,69
 D

 

(1,55 – 1,76) 

1,02
 A

 

(0,92 – 1,23) 

0,15 
C *

 

(0,02 – 1,37) 

0,56 
B *

 

(0,38 – 2,00) 

 0 1,21
 A

 

(0,98 – 1,44) 

1,28 
A

 

(1,19 – 1,59) 

0,55
 A *

 

(0,04 – 1,06) 

2,74
 A *

 

(1,40 – 3,22) 

 1 8,02 
B

 

(4,65 – 11,38) 

8,70 
B

 

(2,70 – 11,5) 

1,52 
B *

 

(0,92 – 2,12) 

2,42
 A *

 

(0,17 – 3,38) 

160 KM 2 7,78 
B

 

(6,85 – 8,70) 

3,71
C

 

(3,30 – 6,84) 

4,80 
C

 

(3,81 – 5,79) 

3,04 
B

 

(2,90 – 5,4) 

 3 1,85
 A

 

(1,06 – 2,63) 

1,02
 A

 

(0,69 – 2,09) 

0,39
 D

 

(0,10 – 0,67) 

0,66 
C

 

(0,12 – 3,98) 

 4 1,62
 A

 

(1,59 – 1,65) 

1,58
 A

 

(1,20 – 3,45) 

0,59
 A

 

(0,44 – 0,74) 

1,47
 C

 

(0,32 – 4,41) 

 5 1,76
 A

 

(1,74 – 1,78) 

1,08
 A

 

(0,90 – 2,16) 

1,13 
B *

 

(1,03 – 1,23) 

2,05
 A *

 

(1,14 – 2,36) 

Letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença (p < 0,05) entre os momentos. * na mesma 
linha indica diferença (p < 0,05) quanto à suplementação com glutamina no mesmo momento. 
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Houve aumento na relação neutrófilos/linfócitos imediatamente após a prova e 

três horas depois em todos os cavalos, de todas as categorias independentemente 

da suplementação, porém, esse aumento foi atenuado em indivíduos suplementados 

nas três distâncias. Essa neutrofilia é esperada e muito bem relatada por outros 

autores (ROBSON et al., 2003; KRUMRYCH, 2006;  CYWINSKA et al., 2010; 

CYWYNSKA et al., 2012).  

Não houve alteração na relação CD4/CD8 nos cavalos de 80 km que não 

receberam suplementação e nos que receberam, houve diminuição três horas após 

a prova e aumento três e sete dias depois. Os cavalos de 120 km que não 

receberam suplementação apresentaram diminuição desde três horas até sete dias 

após a prova, já os que receberam apresentaram diminuição somente três horas a 

três dias após, retornando mais rapidamente ao normal. Os cavalos de 160 km com 

e sem suplementação apresentaram aumento três horas e diminuição em três dias 

após a prova, sendo que nos cavalos suplementados, a diminuição permaneceu até 

sete dias. Não houve alteração logo após a prova em nenhum cavalo, 

independentemente da distância e suplementação. As modificações foram mais 

tardias que as relatadas por todos os outros autores.  

Quase todos os estudos com humanos são unânimes em afirmar que o exercício 

prolongado causa uma redistribuição nos linfócitos T, diminuindo a relação 

CD4/CD8, ou seja, aumenta o número de LT CD8 e passa haver predominância de 

Th2 imediatamente após, o que está associado à imunossupressão no período de 

recuperação (PEDERSEN; HOFFMAN-GOETZ, 2000; StEENSBERG et al., 2001; 

GLEESON; BISHOP, 2005; LANCASTER et al., 2005). Segundo Nielsen (2003), as 

frações CD 16+ NK também aumentam juntamente com o LT CD8+. Apesar da 

diversidade de fatores que são ativados quando a integridade do corpo é desafiada, 

um conjunto estereotipado de vias neuroendócrinas é fortemente envolvido. A 

presença de receptores para os hormônios do sistema endócrino e o contato 

anatômico entre os sistemas linfoide e nervoso podem revelar a existência de vias 

de comunicação entre eles. A epinefrina e a norepinefrina aumentam de maneira 

quase linear durante o exercício e exponencialmente em relação à intensidade, 

expressa individualmente pelo VO2máx. A expressão de β-adrenoreceptores em 

células T, B, NK, macrófagos e neutrófilos permite que essas células sejam alvos 

das catecolaminas. Como os β-receptores em linfócitos estão ligados 

intracelularmente ao sistema de geração de segundo mensageiro, a quantidade 
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desses receptores pode mudar conforme há ativação e diferenciação dessas 

células. O número dos receptores adrenérgicos nas subpopulações de linfócitos 

pode determinar o grau que as células são mobilizadas em resposta a 

catecolaminas e as subpopulações possuem números diferentes de receptores, ou 

seja, existe uma correlação entre a quantidade de receptores adrenérgicos e a 

responsividade ao exercício. As células NK contêm o número mais elevado de 

receptores adrenérgicos, enquanto que os linfócitos T CD8+ são intermediários e os 

linfócitos T CD4+ são os que possuem menor número. Talvez isso faça com que as 

NK sejam mais responsivas ao exercício e a outros estressores e os LT CD4+, 

menos responsivos (PEDERSEN; HOFFMAN-GOETZ, 2000).  

  São poucos estudos que avaliam o efeito do exercício sobre essa possível 

inversão entre Th1 e Th2 em equinos atletas. Um experimento realizado por Hines et 

al. (1994) com 3 cavalos que completaram uma prova de 50 milhas (80 km), mostrou 

que também houve diminuição da relação CD4/CD8 após a prova. Já Foz et al. 

(2009), estudaram cavalos de polo de elite exercitados em esteira rolante de alta 

velocidade e perceberam um aumento do número tanto de LT CD4 quanto de LT 

CD8 após sprint e diminuição de ambas as células no desaquecimento e após, não 

alterando a relação entre elas. Todos os cavalos do presente estudo começaram a 

apresentar alterações, tanto de aumento, quanto de diminuição da relação CD4/CD8 

somente a partir de três horas após a prova. 

O cortisol é um hormônio com funções antagônicas à adrenalina quanto à 

mobilização de linfócitos e os níveis de todos os cavalos apresentaram-se elevados 

logo após o término da prova, diminuindo três horas após. Talvez, no momento em 

que a concentração de cortisol comece a normalizar, permita que ocorra a dinâmica 

dos linfócitos. Pelo fato do enduro equestre ser realizado em muitas horas de 

competição, a atuação da adrenalina deve ser em momentos pontuais como na 

largada, quando o cavaleiro peça galope mais aberto, em determinados trechos 

durante o percurso, e em relargadas ou em sprints finais (muito frequentes hoje em 

dia, inclusive em alguns cavalos desse estudo). Já o cortisol aumenta conforme 

aumenta o tempo e intensidade de exercício, sendo talvez, mais atuante nesses 

cavalos.  

As figuras 9 e 10 mostram a diferença na relação entre LT CD4/CD8 nas 

diferentes distâncias, sem suplementação e com, respectivamente, em M2, pois 

esse foi o momento onde as diferenças começaram a aparecer. 
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Figura 9 - Diferença na relação entre LT CD4/CD8 em M2 nas diferentes distâncias, sem 
suplementação, segundo o teste de Kruskal-Wallis 
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Figura 10 - Diferença na relação entre LT CD4/CD8 em M2 nas diferentes distâncias, com   
suplementação, segundo o teste de Kruskal-Wallis 

 

 

 

O exercício modula tanto o metabolismo de glicose quanto o de glutamina, o que 

influencia na função de linfócitos. A glutamina aumenta os níveis de GSH intracelular 

especialmente importante nos processos de ativação e proliferação linfocitária, 

através da sua conversão em glutamato, precursor de glutationa. Estresse oxidativo 

causa redução da resposta linfocitária a mitógenos ou antígenos e a GSH é o 

antioxidante mais abundante nas células de mamíferos. Concentração inadequada 

de glutamina pode comprometer a expressão de CD25 e CD45RO e diminuir a razão 

entre CD4/CD8, diminuir a produção de IL-2 e IFNγ (CHANG et al., 1999). Outras 

funções dos linfócitos dependentes de IL-2, como proliferação de células T, geração 

de blastos de LT CD8+, atividade citotóxica, ativação de células por linfocinas e 

células NK, também são particularmente sensíveis à depleção de GSH (DRÖGE; 

BREITKREUTZ, 2000). 

Os cavalos desse estudo que receberam suplementação com glutamina 

apresentaram diminuição da relação CD4/CD8 três horas após a prova e alguns até 
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três dias depois, porém, retornaram ao normal ou aumentaram essa relação mais 

rapidamente que os que não receberam, nos quais a diminuição permaneceu até 

sete dias após a prova. Estudos que avaliam a suplementação com glutamina sobre 

o sistema imune de humanos são controversos, Castell et al. (1997) avaliaram 18 

corredores de maratona e não encontraram nenhum efeito sobre LT CD4, CD8, IL-1, 

IL-2 e IL-6. Rohde et al. (1998) avaliaram 16 corredores de maratona e também não 

encontraram nenhum efeito da glutamina sobre LT CD4, CD8, CD16, neutrófilos, 

resposta proliferativa a PHA e atividade de células NK. Porém, estudos in vitro, 

mostraram que a glutamina aumenta a proliferação de linfócitos (ARDAWI; 

NEWSHOLME, 1983; GRIFFITHS; KEAST, 1990; PARRY-BILLINGS et al., 1990; 

YAQOOB; CALDER, 1997).  

Wells et al. (1999) avaliaram a suplementação crônica de glutamina via oral (6 

semanas) em camundongos e perceberam que houve aumento das citocinas de Th1, 

especialmente de IL-2 e IFNγ, assim como houve aumento na proporção de LT 

CD4/CD8. A suplementação crônica (45 dias) dos cavalos do presente estudo 

parece ter atenuado a diminuição da relação CD4/CD8, porém, só é possível afirmar 

isso em relação aos não suplementados e não em comparação a outros estudos 

com equinos, pois os que avaliam o efeito do exercício sobre o sistema imune têm 

como foco a proliferação celular in vitro (CYWINSKA et al., 2012) ou utilizam lavado 

broncoalveolar e não sangue (RAIDAL et al., 2000; RAIDAL et al., 2001; DEATON et 

al., 2002). 

Brown et al. (2013) estudaram o efeito do exercício na redistribuição de 

populações de linfócitos em atletas humanos e perceberam que tanto os linfócitos T 

CD4 quanto os CD8 efetores e de memória com perfil senescente eram 

preferencialmente mobilizados da circulação. Linfócitos senescentes são aqueles 

que já não reconhecem antígenos novos, porém ainda permanecem com funções 

efetoras imediatas como morte de células viralmente infectadas. Essa mobilização 

de linfócitos senescentes em resposta ao exercício fornece espaço para linfócitos 

virgens, pois ao final do exercício, quando egressam aos tecidos periféricos sofrem 

apoptose. Perceberam também que indivíduos treinados possuíam menos linfócitos 
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senescentes (CD4 e CD8) que os não treinados, assim como a redistribuição de 

linfócitos T CD8+ virgens também era maior em atletas. (no prelo)1 

O exercício físico extenuante induz lesões musculares que produzem uma 

resposta inflamatória inespecífica. Depois do processo inflamatório ser ativado, as 

células proveem ampla variedade de mediadores inflamatórios e fatores de 

crescimento. Leucocitose, com aumento de neutrófilos e monócitos e diminuição de 

linfócitos, é um fenômeno bem descrito em maratonistas humanos e coincide com o 

aumento de marcadores inflamatórios como CK, CRP e IL-6 (SHIN; LEE, 2013). 

A tabela 6 mostra os valores das medianas, primeiro e terceiro quartis das 

interleucinas IFNγ, IL-2, 1L-4 e IL-10 dos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 

km, suplementados ou não com glutamina. 

  

                                                           
1
 BROWN, F. F.; BIGLEY, A. B.; SHERRY, C.; NEAL, C. M.; WITARD, O. C.; SIMPSON, R. J.; 

GALLOWAY, S. D. R. Training status and sex influence on senescent T lymphocyte redistribution in 
response to acute maximal exercise. Brain Behavior and Immunology, 2013. (no prelo) 
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Tabela 6 - Valores da mediana, primeiro e terceiro quartis de IFNγ, IL-2, IL-4 e IL-10 nos cavalos que competiram em 80, 120 e 160 km, com ou sem 
suplementação de glutamina 

  IFN γ (pg/mL) IL-2 (pg/mL) IL-4 (pg/mL) IL-10 (pg/mL) 

DISTÂNCIA T  
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 
NÃO SUPL 

 
SUPL 

 0 0,45 
A

 

(0,07 – 1,93) 

0,31
 A

 

(0,11 – 0,53) 

4868,56
 A 

 

(1636,87 – 16624,46) 

1297,72
 A 

 

(523,27 – 4676,48) 

896,80
 A

 

(575,60 – 2360,96) 

412,01
 A

 

(281,01 – 1687,86) 

1244,37
 A

 

(1081,94 – 5717,91) 

4862,58
 A

 

(212,41 – 19410,25) 

 1 1,07
B 

 

(0,09 – 2,32) 

0,38
 A 

 

(0,07 – 1,66) 

6513,87 
B 

 

(2017,21 – 21639,04) 

1381,60
 A 

 

(768,57 – 5841 ,68) 

651,80
 A

 

(329,14 – 1398,45) 

1055,88
 B

 

(287,69 – 1298,45) 

1174,04
 A

 

(910,06 – 7848,19) 

3199,43
 A

 

(373,94 – 16039,30) 

80 KM 2 1,15
 B

 

(0,16 – 2,23) 

0,68
 A 

(0,44 – 0,94) 

17663,17
 C

 

(6345,60 – 40395,21) 

12211,70
 B

 

(4469,93 – 36580,61) 

965,07
 A

 

(274,48 – 1572,20) 

633,84
 A

 

(140,47 – 1404,68) 

7162,61
 B

 

(1118,95 – 9364,37) 

23099,73
 B 

(2190,96 – 37613,65) 

 3 0,48 
A

 

(0,11 – 1,36) 

0,88
 B

 

(0,15 – 1,31) 

15671,74
 D

 

(6900,58 – 19768,28) 

17034,23
 C 

 

(6795,10 – 27073,05) 

637,70
 A

 

(570,10 – 1279,80) 

524,24
 A

 

(240,20 – 1220,30) 

1118,71
 A

 

(942,88 – 8027,33) 

27052,53
 B

 

(2047,12 – 31337,75) 

 4 0,32 
A 

 

(0,08 – 1,64) 

1,47 
C 

 

(0,96 – 2,00) 

15306,17 
D 

 

(3186,90 – 23348,79) 

21357,60
 D 

 

(8103,17 – 33539,68) 

1124,15
 B

 

(468,60 – 2018,53) 

602,86
 A

 

(168,86 – 1688,63) 

1302,64
 A

 

(1022,99 – 10240,77) 

13388,40
 C

 

(2162,74 – 18271,30) 

 5 0,94
 B

 

(0,16 – 1,23) 

0,82
 B

 

(0,39 – 1,17) 

14504,56
 D 

 

(4243,65 – 21892,47) 

21209,68
 D 

 

(7497,74 – 31568,73) 

1072,90
 B

 

(566,20 – 2543,24) 

603,09
 A

 

(170,95 – 1709,52) 

812,37
 A

 

(662,07 – 12546,94) 

3241,85
 A

 

(812,31 – 5004,00) 

 0 0,24
 A

 

(0,18 – 0,26) 

0,27
 A

 

(0,09 – 1,28) 

11634,34
 A

 

(6980,60 – 13530,68) 

3741,27
 A

 

(1819,27 – 4035,97) 

420,43
 A

 

(315,77 – 570,36) 

915,20
 A

 

(452,83 – 1281,11) 

1127,60
 A

 

(288,55 – 83764,80) 

2503,83
 A

 

(1527,54 – 40296,90) 

 1 0,14
 A

 

(0,09 – 0,34) 

0,36
 A

 

(0,07 – 2,01) 

12274,38
 A

 

(10743,22 – 17905,37) 

2908,00
 A

 

(1792,19 – 5406,49) 

618,87
 B

 

(462,07 – 629,80) 

1241,28
 B

 

(500,08 – 1741,65) 

2911,50
 B

 

(1904,10 – 12896,40) 

5284,65
 B

 

(3886,72 – 104892,00) 

120 KM 2 0,97
 B 

 

(0,11 – 1,09) 

0,23
 A 

 

(0,08 – 1,44) 

12524,31
 A

 

(7514,59 – 14310,31) 

3056,00
 A

 

(1387,98 – 5550,25) 

576,10
 B

 

(362,85 – 584,33) 

1257,76
 B

 

(550,27 – 1404,68) 

4526,60
 C

 

(4526,60 – 9013,20) 

4863,82
 B

 

(4189,22 – 143876,80) 

 3 0,84
 B

 

(0,04 – 1,79) 

0,36
 A

 

(0,08 – 1,42) 

12882,52
 A *

 

(8462,87 – 14104,79) 

2147,09
 A 

* 

(1953,23 – 4094,99) 

434,60
 A *

 

(333,34 – 542,59) 

1422,10
 B *

 

(570,10 – 1496,64) 

10238,55
 D

 

(3623,50 – 10144,80) 

4496,30
 B

 

(3019,07 – 250495,20) 

 4 0,90
 B

 

(0,37 – 2,76) 

1,10
 B

 

(0,07 – 2,74) 

15954,22
 B

 

(15070,94 – 18597,42) 

2659,04
 A

 

(1980,93 – 5861,89) 

342,90
 A *

 

(256,27 – 698,09) 

1391,78
 B *

 

(469,35 – 1688,63) 

62947,10
 E

 

(2563,15 – 1808560) 

10157,28
 C

 

(3564,11 – 103411,20) 

 5 1,6 
C 

 

(0,43 – 2,66) 

0,94
 B 

 

(0,08 – 2,82) 

23833,08
 C *

 

(22161,63 – 23833,08) 

2540,45
 A *

 

(1275,40 – 4611,84) 

411,60
 A *

 

(264,53 – 701,13) 

1709,52
 C *

 

(1035,97 – 2341,26) 

16847,25
 A

 

(299,45 – 1829,40) 

15675,92
 D

 

(4014,14 – 96761,20) 

 0 3,16
 A

 

(1,39 – 4,92) 

1,89
 A

 

(0,67 – 3,58) 

7489,78
 A

 

(5506,08 – 9473,48) 

4008,39
 A

 

(177,57 – 6309,40) 

3051,22
 A

 

(162,77 – 5939,67) 

1412,55
 A

 

(130,28 – 2309,40) 

8871,13
 A

 

(3506,25 – 14232,00) 

 6327,80 
A
 

(728,55 – 6204,00) 

 1 3,04
 A

 

(1,32 – 4,77) 

0,86
 B

 

(0,08 – 3,88) 

5838,50
 B

 

(5557,48 – 6119,53) 

5312,32
 B

 

(1417,25 – 6973,78) 

4398,97
 B

 

(301,73 – 8496,20) 

1037,23
 B

 

(121,94 – 2066,61) 

42607,23
 B

 

(70440,45 – 781706,00) 

52400,35
 B

 

(7826,50 – 920220,00) 

160 KM 2 2,04
 B

 

(2,03 – 2,04) 

0,30 
C

 

(0,25 – 3,88) 

4837,75
 C

 

(3345 – 6330,04) 

7614,56
 C

 

(1243,72 – 10879,58) 

2961,66
 A

 

(145,58 – 5777,73) 

1635,58
 A

 

(132,47 – 2203,03) 

383192,48
 B

 

(72166,05 – 694218,90) 

76718,60
 C

 

(18265,20 – 199100,00) 

 3 1,72
 B

 

(1,65 – 1,79) 

0,75
 B

 

(0,02 – 3,79) 

5355,57
 B

 

(3819,48 – 6891,66) 

6860,88
 C

 

(869,95 – 7591,85) 

3113,39
 A

 

(71,98 – 6218,80 

1665,61
 A

 

(126,98 – 2270,72) 

101024,23
 C

 

(45246,60 – 156802,00) 

107546,80
 D

 

(8852,65 – 317820,00) 

 4 2,61
 A

 

(1,57 – 3,66) 

2,39 
D

 

(0,24 – 3,72) 

4973,18
 C

 

(3126,53 – 6819,83) 

7683,35
 C

 

(447,85 – 8348,20) 

7229,99
 C

 

(76,72 – 14383,25) 

1448,07
 A

 

(144,17 – 2018,15) 

122497,23
 D

 

(69922,95 – 175071,50) 

88701,90 
E

 

(4392,40 – 1887000,00) 

 5 2,33
 B

 

(1,31 – 3,36) 

0,46 
B

 

(0,40 – 2,62) 

4598,43
 C

 

(3991,22 – 5205,65) 

4012,68
 A

 

(886,32 – 6051,78) 

5350,53 
D

 

(208,91 – 10492,15) 

1667,66
 A

 

(117,30 – 1916,53) 

158696,43 
E

 

(132080,85 – 185312,00) 

64314,20
 E

 

(3826,90 – 873600,00) 

Letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença (p < 0,05) entre os momentos. * na mesma linha indica diferença (p < 0,05) quanto à suplementação com 
glutamina no mesmo momento.
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O exercício de resistência extenuante induz o recrutamento de linfócitos para a 

circulação, embora a contagem de linfócitos seja menor que os valores basais 

(IBFELT et al., 2002). Poucos linfócitos T helper (CD4+) e um número maior de 

linfócitos T citotóxicos (CD8+) são encontrados na circulação. As células T CD8+ são 

mais mobilizadas que as CD4+ e alguns autores (BRUUNSGAARD et al., 1999; 

CEDDIA et al., 1999) sugerem que as células mais recrutadas para o sangue são as 

células T de memória (CD45RO+) em relação às células T virgens (CD4RA+ e 

CD62L+). A existência de uma resposta funcional tanto para as células CD4 quanto 

para as CD8 dependem de citocinas que produzem; as Th1 produzem IFN e IL-2 e as 

Th2, IL-4 (STEENSBERG et al., 2001).  

INFγ é uma citocina pró-inflamatória sintetizada por linfócitos T helper e células 

NK. Age estimulando macrófagos, linfócitos T citotóxicos, células NK, linfócitos B e 

participa da síntese do óxido nítrico. Muitos estudos com outras espécies, 

principalmente humanos, relatam que exercício muito intenso ou longo provoca 

inibição na produção de IFNγ, e por isso sugerem que ocorra imunodepressão no 

período de recuperação (HAAHR et al., 1991; WEINSTOCK et al., 1997; 

NORTHOFF et al., 1998; SUZUKI et al., 2002). Outros autores, ainda trabalhando 

com humanos, relataram aumento nos níveis plasmáticos de IFNγ no pós-exercício e 

sugerem que a resposta desta citocina seja relativa ao esforço (BAUNN et al., 1997; 

KIMURA et al., 2001).  

No presente estudo, nos cavalos de 80 e 120 km que não receberam glutamina, 

houve aumento de IFNγ (80 km no final da prova, três horas após e quatorze dias 

depois e 120 km três horas, três dias e sete dias depois). Mas, os de 160 

apresentaram diminuição em três horas e três dias após. Os cavalos de 80 e 120 km 

suplementados apresentaram um aumento mais tardio (80 km, três, sete e quatorze 

dias e 120 km, sete e quatorze dias após a prova). Nos de 160 km houve diminuição 

logo após o final da prova, três horas, três dias e quatorze dias depois. 

 Liburt et al. (2010) avaliaram a expressão de citocinas inflamatórias em éguas de 

sela submetidas a exercícios incrementais em esteira rolante e também notaram 

aumento da expressão de RNAm para IFNγ seguido do aumento plasmático e o 

aumento dos níveis plasmáticos, por sua vez, foi seguido do aumento dos níveis 

musculares. Por esse fato, os autores sugerem que o IFNγ participe do processo de 

adaptação muscular ao exercício ou de reparo. O aumento mais importante dos 
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níveis sanguíneos nos cavalos desse estudo ocorreu tardiamente, de 3 a 14 dias 

após a prova, o que pode reforçar a hipótese dos autores anteriormente citados.  

A IL-2 aumentou em todos os momentos nos cavalos de 80 km e sete e quatorze 

dias depois nos de 120 km sem suplementação. Nos cavalos de 160 km houve 

diminuição em todos os momentos. Nos suplementados, houve aumento em três 

horas, três, sete e quatorze dias após nos cavalos de 80km. Nos de 120km não 

houve alteração e nos de 160 km aumentou logo após a prova, três horas, três e 

sete dias. 

Franchimont et al. (2000) e Elenkov e Chrousos (1999) demonstraram tanto com 

humanos quanto com camundongos, in vitro e in vivo, que as células T produtoras 

de IFNγ e IL-2 são suprimidas pela epinefrina e cortisol, hormônios que aumentam 

durante e em resposta ao exercício. O cortisol age inibindo a produção de IL-12 

pelas células apresentadoras de antígeno e diminuindo a habilidade dos linfócitos T 

de responderem a essa interleucina. A IL-12 pró-inflamatória produzida e secretada 

por macrófagos após a ativação pela célula apresentadora de antígenos e sua 

principal função é aumentar a secreção de IFNγ pelas células NK e pelos linfócitos T 

CD4. A epinefrina também suprime células T tipo 1 tanto pela diminuição da 

apresentação de antígenos quanto agindo diretamente sobre receptores dos 

linfócitos.  

Com a redução do glicogênio durante o exercício prolongado, há inflamação 

muscular localizada, o que aumenta os níveis de IL-6 que também contribui para o 

predomínio de células Th2 após o exercício. Essa interleucina estimula a produção 

de LT CD8+, influenciando no balanço Th1/Th2. Além disso, a inflamação muscular 

causa um influxo de células T CD4+ para o local, contribuindo assim, para a 

diminuição dessas células na circulação (STEENSBERG et al., 2001). Os cavalos 

não suplementados de 80 e 120 km desse estudo apresentaram aumento de IL-2 a 

partir de três horas após a prova, persistindo até 14 dias. Os cavalos de 160 km 

apresentaram diminuição. Porém, a dinâmica da IL-2 não condiz com a dinâmica da 

relação CD4/CD8 nesses cavalos, pois houve diminuição dessa relação nos animais 

de 80 km a partir de três dias depois e houve aumento da IL-2 a partir de três horas 

após a prova. Houve diminuição da relação CD4/CD8 nos cavalos de 120 km a partir 

de três horas, que permaneceu diminuída até quatorze dias após a prova e a IL-2 

aumentou sete e quatorze dias depois. Os cavalos de 160 km apresentaram 

aumento CD4/CD8 em no final da prova e três horas depois, diminuição três e sete 
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dias e aumento novamente quatorze dias após. As concentrações de IL-2 desses 

cavalos sofreu diminuição logo após a prova e permaneceram baixas até quatorze 

dias depois. Uma possível explicação é que apesar das células Th1 sofrerem 

diminuição na corrente sanguínea, pode ser que mantenham a capacidade de 

síntese e liberação de IL-2 ou que os linfócitos que migraram para a musculatura 

produziram IL-2 em níveis detectáveis na corrente sanguínea. O efeito da 

suplementação com glutamina foi visível nos cavalos de 120 km que apresentaram 

níveis de IL-2 inferiores aos que não receberam suplementação, como é ilustrado 

nas figuras 11 e 12. Nos cavalos de 160 km houve aumento desde M1 até M4, ao 

contrário do que ocorreu nos que não receberam suplementação.  

 

Figura 11 - Diferença na concentração de IL-2, em M3 nos cavalos de 120 km, quanto à 
suplementação com glutamina 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Figura 12 - Diferença na concentração de IL-2, em M5 nos cavalos de 120 km, quanto à 
suplementação com glutamina 

 

 

 

Elenkov e Chrousos (1999); Franchimont et al. (2000) e Ibfelt et al. (2002) 

estudaram o efeito do exercício extenuante sobre citocinas com perfil Th1 e Th2 em 

atletas humanos e camundongos e não encontraram alterações em IL-4 após o 

exercício, nem relação entre os hormônios cortisol e epinefrina nas concentrações 

dessa citocina. A dinâmica das concentrações de IL-4 nesse estudo pareceu mais 

coerente com a dinâmica da relação CD4/CD8. Houve aumento em M4 e M5 nos 

cavalos de 80 km sem suplementação, onde houve diminuição de CD4/CD8 e 

aumento após a prova nos com suplementação, onde também ocorreu diminuição 

de CD4/CD8. Nos cavalos de 120 km sem suplementação houve aumento de IL-4 

logo após a prova e três horas depois e diminuição de CD4/CD8 nos mesmos 

momentos, mas essa persistiu até quatorze dias. Nos suplementados, houve 

aumento de IL-4 desde o momento após a prova até quatorze dias, sendo que esse 

aumento foi significativamente maior que os não suplementados três, sete e 

quatorze dias, conforme ilustram as figuras 13, 14 e 15. Ambos os resultados 

mantiveram a coerência com a dinâmica de CD4/CD8. Nos animais de 160 km que 
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não receberam glutamina houve aumento em M1, M4 e M5porém a relação 

CD4/CD8 só estava diminuída em M4. Nos que receberam, houve diminuição de IL-

4 em M1, embora esses cavalos tenham apresentado níveis superiores dessa 

interleucina desde M0 em relação aos não suplementados.  

 

Figura 13 - Diferença na concentração de IL-4, em M3 nos cavalos de 120 km, quanto à 
suplementação com glutamina 
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Figura 14 - Diferença na concentração de IL-4, em M4 nos cavalos de 120 km, quanto à 
suplementação com glutamina 
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Figura 15 - Diferença na concentração de IL-4, em M5 nos cavalos de 120 km, quanto à 
suplementação com glutamina 

 

 

 

As concentrações de IL-10 aumentaram em três horas após a prova nos cavalos 

de 80 km sem suplementação e de três horas até sete dias nos com suplementação. 

Todos os cavalos de 120 km mostraram aumento desde o momento após a prova 

até sete dias depois, mas, nos que receberam suplementação esse aumento 

permaneceu até quatorze dias. Todos os cavalos de 160 km apresentaram aumento 

desde o pós prova até quatorze dias.  

A IL-10 é produzida por linfócitos Th2 (CD8+) e Treg e muitas outras como linfócitos 

B, mastócitos, eosinófilos, macrófagos e células dendríticas. Possui ampla gama de 

propriedades anti-inflamatórias como a inativação de macrófagos e maturação de 

células dendríticas, inibindo assim, a secreção de citocinas pró-inflamatórias (TNF) e 

expressão do MHC de classe II. Também inibe a produção de IL-12 por macrófagos 

e células dendríticas o que faz com que essa interleucina tenha um efeito supressor 

direto sobre a resposta de linfócitos Th1 (O’GARRA; VIEIRA, 2007). O aumento da 

IL-10 e IL-1ra na circulação após exercícios prolongados demonstra um efeito anti-

inflamatório, pois inibem a produção de IL-1α, Il-1β e TNFα e IL-8, citocinas e 



72 
 

quimiocinas que desempenham importantes papéis na ativação de granulócitos, NK 

e linfócitos T e B, assim como o recrutamento dessas células para o local da 

inflamação. Dessa forma, pode-se concluir que a IL-10 regula a resposta inflamatória 

que envolve principalmente a ativação de macrófagos e monócitos (PETERSEN; 

PEDERSEN, 2005). O aumento de IL-10 nos cavalos desse estudo que não 

receberam suplementação parece ter sido dependente do esforço, ou seja, da 

distância percorrida. Os cavalos de 80 km apresentaram aumento três horas após a 

prova, os de 120 km três horas, três e sete dias e os de 160 km em todos os 

momentos, sendo que níveis mais altos foram encontrados 14 dias após a prova.  

Se a inflamação muscular for proporcional à depleção de glicogênio e se os 

processos de reparação muscular e regeneração desse glicogênio ocorrem alguns 

dias após a competição, esses resultados mostram que a IL-10 também age nos 

equinos como age nos humanos, modulando a resposta inflamatória. Nos cavalos 

que receberam glutamina, esse aumento foi mais prolongado, ou seja, nos cavalos 

de 80 km permaneceu até sete dias após a prova e nos de 120 km até quatorze 

dias. Se linfócitos utilizam glutamina como fonte de energia, podemos concluir que 

houve uma ação nesse sentido, pois não só os níveis de IL-10 aumentaram em 

cavalos suplementados, mas também os de IL-2 e IL-4. 
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 6  CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com os dados obtidos nesse estudo não foi possível concluir que os cavalos 

submetidos a diferentes níveis de esforço, imposto pelas diferentes distâncias (80, 120 e 

160 km) apresentaram estresse.  

A alteração na relação CD4/CD8 foi mais tardia do que é descrito em outras espécies, 

ocorrendo somente três horas a três dias após a prova.  

Apesar de haver diminuição do número circulante de LT CD4, não houve alteração nas 

interleucinas de Th1. Por isso, não foi possível observar imunodepressão causada pelo 

enduro. 

A suplementação com glutamina atenuou o aumento de cortisol logo após o exercício 

nos cavalos de 80 e 160 km e teve um efeito nos linfócitos observado pelo aumento tanto 

da relação LT CD4/CD8 ou na manutenção desse equilíbrio quanto na produção de 

citocinas de Th1 e Th2. 
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