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Resumo 



Nogueira, JE. Efeito do exercício físico na sinalização febrigênica é modulado pela 

produção de sulfeto de hidrogênio pré-óptico. (Tese). Ribeirão Preto: Universidade 

de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2019. 

 

O exercício físico causa alterações estruturais e funcionais em vários sistemas 

fisiológicos, incluindo o sistema imune. Variações importantes da temperatura 

corporal (Tc) são observadas durante o desafio imune induzido pela endotoxina 

lipopolissacarídeo (LPS). Essas variações da Tc são finamente reguladas por 

neurotransmissores frente à inflamação sistêmica causada pelo LPS. Entre os 

moduladores, o neurotransmissor gasoso sulfeto de hidrogênio (H2S) participa dessa 

regulação modulando a inflamação sistêmica induzida pelo LPS em ratos. O H2S 

atua como uma molécula anti-inflamatória e criogênica, embora não são 

completamente entendidos seus mecanismos de ação. Assim, testamos a hipótese 

de que o H2S, na área pré-ótica (POA) do hipotálamo, modula a sinalização 

febrigênica de forma diferente em ratos sedentários e treinados, em um modelo de 

inflamação sistêmica. Os ratos correram durante 4 semanas em uma esteira antes 

de receber uma injeção intraperitoneal de LPS (100 μg/kg) ou salina (1 ml/kg). 

Analisamos a taxa de produção do H2S e das expressões proteicas das enzimas 

relacionadas com o H2S, a cistationina beta-sintase (CBS), 3-mercaptopiruvato 

enxofre transferase (3-MPST) e cistationina gama-liase (CSE) na POA. Também 

medimos a temperatura corporal (Tc), níveis plasmáticos do fator de necrose 

tumoral-α (TNF-α), das interleucinas (IL)-1β e IL-6 e corticosterona (CORT). A 

magnitude das mudanças da Tc durante a febre induzida pelo LPS encontrada foi 

semelhante entre os ratos sedentários e treinados. Nos ratos sedentários, a 

produção de H2S não foi afetada pelo LPS. Por outro lado, nos ratos treinados, o 



 

 

LPS causou um aumento acentuado da taxa de produção do H2S que foi 

acompanhada do aumento da expressão da CBS, enquanto as expressões da 3-

MPST e da CSE foram mantidas relativamente constantes. Os ratos sedentários 

tiveram significativa liberação da citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-6) induzida pelo LPS, 

que foi praticamente abolida nos animais treinados. Foi observada correlação entre 

H2S e TNF-α, bem como H2S e IL-6. Os níveis de CORT estavam aumentados após 

a injeção de LPS em ambos os grupos. Encontramos correlações entre H2S e 

CORT, e entre CORT e IL-1β. Esses dados são coerentes com o fato de que as 

respostas à inflamação sistêmica são rigorosamente reguladas por meio de ajustes 

na produção do H2S na POA que pode desempenhar um papel anti-inflamatório, 

reduzindo os níveis de citocinas plasmáticas (TNF-α, IL-1β e IL-6) e aumentando a 

liberação de CORT. 

 

Palavras-chaves: H2S, CBS, CSE, 3-MPST, hipotálamo, febre, citocinas, 

endotoxina, corticosterona, treinamento físico, ratos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 



 

 

Nogueira, JE. Effect of physical exercise on the febrigenic signaling is modulated by 

preoptic hydrogen sulfide production. (Thesis). Ribeirão Preto: University of São 

Paulo, School of Medicine of Ribeirão Preto; 2019. 

 

Physical exercise causes structural and functional changes in many physiological 

systems, including the immune system.  Important changes in body temperature (Tb) 

are observed during endotoxin (lipopolysaccharide - LPS)-induced immune 

challenge. These Tc changes are finely regulated by neurotransmitters against 

systemic inflammation caused by LPS. Among the modulators, hydrogen sulfide 

(H2S) gaseous neurotransmitter modulates the systemic inflammation induced by 

LPS in rats. H2S play as an anti-inflammatory and cryogenic molecule, although their 

mechanisms of action are not fully understood. Therefore, we tested the hypothesis 

that the H2S in the preoptic area (POA) of the hypothalamus modulates the febrigenic 

signaling differently in sedentary and trained rats, in an animal model of systemic 

inflammation. Rats run for 4 weeks on a treadmill before receiving an intraperitoneal 

injection of lipopolysaccharide (LPS, 100 µg/kg) or saline (1 ml/kg). We measured 

H2S production rate and protein expressions of H2S-related synthases cystathionine 

β-synthase (CBS), 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3-MPST) and cystathionine 

γ-lyase (CSE) in the POA. We also measured deep body temperature (Tb), 

circulating plasma levels of tumor necrosis factor- α, interleukin (IL)-1 β and IL-6, and 

corticosterone (CORT). The magnitude of changes of Tb during the LPS-induced 

fever was found to be similar between sedentary and trained rats. In sedentary rats, 

H2S production was not affected by LPS. Conversely, in trained rats LPS caused a 

sharp increase in H2S production rate that was accompanied by an increased CBS 



expression profile, whereas 3-MPST and CSE expressions were kept relatively 

constant. Sedentary rats showed a significant LPS-induced release of cytokines (IL-

1β, IL-6, and TNF-α) which was virtually abolished in the trained animals. Correlation 

between POA H2S and IL-6 as well as TNF-α was observed. CORT levels were 

augmented after LPS injection in both groups. We found correlations between H2S 

and CORT, and CORT and IL-1β. These data are consistent with the notion that the 

responses to systemic inflammation are tightly regulated through adjustments in POA 

H2S production which may play an anti-inflammatory role downmodulating plasma 

cytokines levels and upregulating CORT release. 

 

 

Keywords: H2S, CBS, CSE, 3-MPST, hypothalamus, fever, cytokines, endotoxin, 

physical training, corticosterone, rats. 
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1.1. Sulfeto de hidrogênio 

O Sulfeto de hidrogênio (H2S) é um gás incolor, inflamável e tóxico que possui 

um odor característico forte. É encontrado em gases vulcânicos, gás natural e 

também como resultado da decomposição bacteriana de matéria orgânica na 

ausência de oxigênio (digestão anaeróbia) (Powell et al., 2017). 

Muitos estudos sobre o H2S abordam sua toxicidade desde a primeira 

descrição em 1713 (Warenycia et al., 1989; Kombian et al., 1993). Um exemplo do 

efeito tóxico deste gás é a perda de memória, comum em sobreviventes com 

intoxicações pelo sulfeto. Os altos níveis de H2S encontrados no encéfalo de ratos, 

humanos e bovinos (Goodwin et al., 1989; Warenycia et al., 1989; Savage e Gould, 

1990) são evidências que este gás pode ter uma função fisiológica (Kimura, 2010). 

Apesar dos estudos sobre os efeitos tóxicos do H2S, pouco é conhecido sobre sua 

função fisiológica. 

O H2S tem sido descrito como o terceiro membro entre os transmissores 

gasosos que inclui o óxido nítrico (NO) e o monóxido de carbono (CO) (Wang, 2002; 

Szabo, 2007). O H2S foi inicialmente descrito como molécula sinalizadora, 

possivelmente com função neuromoduladora (Abe e Kimura, 1996). Além disso, atua 

como protetor contra o estresse oxidativo em neurônios (Kimura e Kimura, 2004). 

Apesar dos mecanismos de liberação não serem ainda totalmente compreendidos, 

este pode ser produzido por reações enzimáticas e imediatamente liberado após a 

sua produção (Abe e Kimura, 1996). A principal via metabólica de produção do H2S 

tem como precursor o aminoácido cisteína. Três enzimas participam desta via: 

cistationina beta-sintase (CBS), cistationina gama-liase (CSE) e 3-mercaptopiruvato 

enxofre transferase (3-MPST) (Tanizawa, 2011). No encéfalo, este gás é produzido 
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principalmente por meio da enzima CBS, enquanto a enzima CSE é 

predominantemente encontrada nos tecidos periféricos e a enzima 3-MPST pode ser 

encontrada tanto no sistema nervoso central (SNC) quanto nos tecidos periféricos 

(Powell et al., 2018). 

 O H2S desempenha papéis importantes em várias condições fisiopatológicas. 

No encéfalo, este gás modula a atividade sináptica (Abe e Kimura, 1996; Kimura, 

2014), aumenta a taxa de sobrevivência de ratos expostos a hipóxia letal 

(Blackstone e Roth, 2007), parece desempenhar um importante papel anti-

inflamatório (Kimura et al., 2005) e está presente na área pré-óptica do hipotálamo 

(POA) (Kwiatkoski et al., 2013), a região hierarquicamente mais importante envolvida 

na termorregulação (Blatteis, 2006). 

 

1.2. Termorregulação 

 Os animais homeotérmicos são capazes de manter sua temperatura corporal 

(Tc) relativamente constante em diferentes temperaturas ambientais. A regulação da 

Tc dá-se pelos mecanismos comportamentais e autonômicos que alteram as taxas 

de produção e dissipação de calor (Romanovsky, 2007).  

 A busca por uma temperatura ambiente (Ta) confortável (Romanovsky et al., 

2002), o aumento da salivação em roedores (Schwimmer et al., 2004) e os ajustes 

da postura em relação à área corporal exposta ao ambiente (Nagashima et al., 2000) 

estão relacionados aos mecanismos comportamentais. Por outro lado, os 

mecanismos autonômicos são divididos entre os responsáveis pela produção e 

dissipação de calor. A produção de calor é decorrente do metabolismo celular 

(Ricquier, 2006), tremor e mobilização do metabolismo do tecido adiposo marrom 
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(Nagashima et al., 2000). A dissipação de calor baseia-se essencialmente na 

modulação da vascularização cutânea. Além disso, ainda existe a possibilidade de 

perda de calor evaporativo, pela sudorese em humanos e salivação em ratos (Stocks 

et al., 2004). Ainda em ratos, salienta-se que o aumento do fluxo sanguíneo 

provocado pela vasodilatação periférica facilita a dissipação de calor através da 

cauda. 

A regulação da Tc é mediada por neurônios presentes no SNC, 

principalmente da área pré-óptica do hipotálamo anterior (POA) que são sensíveis 

ao calor e ao frio (Nagashima, 2006; Tansey e Johnson, 2015). O controle 

autonômico da Tc sofre variações de acordo com a temperatura do ambiente (Ta) 

(Nagashima et al., 2000), entre vários outros fatores. 

 As alterações da Ta, captadas por termorreceptores cutâneos, ativam as 

áreas do SNC responsáveis pelas respostas termorregulatórias. A POA é 

considerada a região hierarquicamente mais importante para o controle da Tc 

(Gordon, 1990). A POA processa as informações dos termorreceptores periféricos, 

situados na pele, bem como aqueles localizados nas vísceras e no próprio SNC 

(Mccleskey, 1997). Os neurônios sensíveis ao calor produzem sinais excitatórios 

para a dissipação de calor e inibitórios para produção de calor através do bloqueio 

dos neurônios sensíveis ao frio. Assim, os neurônios sensíveis ao calor são os 

principais efetores tanto da perda quanto da produção de calor (Boulant, 2000; 

Nagashima, 2006; Romanovsky, 2007). 

 Este sistema de controle da Tc pode sofrer ajustes finamente regulados 

(Branco et al., 2014). Por exemplo, a eficiência do sistema imune pode aumentar 

elevando-se a Tc (febre), como acontece frente à infecção (Kluger, 1991). A febre é 
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o aumento controlado da Tc e a maior característica da resposta de fase aguda. Ela 

pode ser induzida por pirógenos exógenos e/ou endógenos, originada por meio da 

coordenação de eventos regulados e modulados por mediadores pró- e anti-

inflamatórios (Blatteis, 2006).  

 Para se estudar os mecanismos responsáveis pelo desafio imune, o modelo 

mais utilizado pela comunidade científica baseia-se na administração de 

lipopolissacarídeo (LPS), caracterizando-se o modelo de inflamação sistêmica. 

Quando utilizado em baixas doses, o animal apresenta uma resposta febril polifásica 

(Romanovsky et al., 2005), enquanto doses altas causam uma resposta bifásica 

caracterizada, na maior parte das vezes, por hipotermia que antecede a resposta 

febril (Liu et al., 2012). O LPS é um componente da membrana externa de bactérias 

gram-negativas (Kluger, 1991) que é utilizado para reproduzir a febre através de 

injeção intraperitoneal (ip). O estado febril instala-se quando os mecanismos 

termorregulatórios passam a ser controlados mediante um novo set point, mais 

elevado que o do estado eutérmico (normal). A porção lipídica do LPS, denominada 

Lipídeo A, causa seus efeitos pirogênicos, estimulando os macrófagos a produzirem 

mediadores proteicos (pirógenos endógenos), lipídicos e radicais livres. Dentre os 

mediadores proteicos destacam-se principalmente as seguintes citocinas: o fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α), as interleucinas (IL)-1β, IL-6, IL-8 e o interferon-γ (IFN-γ) 

(Blatteis e Sehic, 1997; Blatteis, 2006). Por sua vez, a prostaglandina E2 (PGE2), a 

tromboxana A2 e o fator de ativação plaquetária são considerados os principais 

mediadores inflamatórios lipídicos. 
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1.3. Exercício físico 

O exercício físico provoca alterações estruturais e funcionais em diversos 

sistemas no organismo, incluindo o sistema imune (Malm, 2004). Estudos recentes 

indicam que o exercício físico regular parece ter ação anti-inflamatória no organismo 

(Pedersen e Hoffman-Goetz, 2000; Petersen e Pedersen, 2005; Pedersen e 

Febbraio, 2008; Gleeson et al., 2011; Pedersen e Febbraio, 2012). A redução da 

gordura visceral, o aumento da produção e liberação de citocinas pelo músculo 

(Petersen e Pedersen, 2005; Mathur e Pedersen, 2008; Pedersen e Febbraio, 2008) 

e a redução da expressão dos receptores do tipo Toll (Toll-like receptors) nos 

macrófagos e neutrófilos (Flynn e Mcfarlin, 2006) são sugeridos como possíveis 

mecanismos para explicar esse efeito anti-inflamatório do exercício físico.  

Estudos demonstram que o trabalho muscular parece ser responsável por 

aumentar a produção e liberação das citocinas durante e após o treinamento físico, 

em resposta aos micro-traumas ocasionados no sistema músculo-esquelético (Keller 

et al., 2001; Pedersen et al., 2001; Steensberg et al., 2001; Peake et al., 2015). Em 

sessão aguda de treinamento físico, é observado, de modo geral, aumento das 

citocinas pró- e anti-inflamátorias ao término do treinamento, com retorno aos 

valores basais dentro de algumas horas (Petersen e Pedersen, 2005; Mathur e 

Pedersen, 2008). No período pós-exercício, é possível que a IL-6 seja a primeira 

citocina a ter sua concentração aumentada no plasma, enquanto alguns estudos 

indicam que a IL-1β e TNF-α não apresentam alterações consistentes (Pedersen e 

Hoffman-Goetz, 2000; Pedersen et al., 2001; Febbraio e Pedersen, 2002). Além 

disso, há relatos que indicam que o exercício pode causar aumento no nível de 
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citocinas anti-inflamatórias inibidoras como o receptor antagonista da IL-1 (IL-1ra) e 

o receptor solúvel do TNF (sTNF-R) (Ostrowski et al., 1999; Ostrowski et al., 2000). 

Dessa forma, o exercício parece provocar um aumento da citocina IL-6, seguida pelo 

aumento do sTNF-R, IL-1ra e da interleucina 10 (IL-10) (Petersen e Pedersen, 

2005). A ação anti-inflamatória da IL-6 derivada do músculo requer investigações 

mais profundas, pois a IL-6 também é considerada uma citocina pró-inflamatória 

(Abeywardena et al., 2009). Além disso, a produção das citocinas em decorrência da 

sessão aguda do exercício físico, não se limita apenas ao músculo esquelético 

(Haahr et al., 1991; Lyngso et al., 2002). O aumento da IL-6 em resposta ao 

exercício agudo parece estar relacionado com a intensidade. Os aumentos nos 

níveis de IL-6 pode não ocorrer com exercícios de baixa e moderada intensidade 

(Fischer, 2006). Entretanto, mesmo com baixa ou moderada intensidade, o exercício 

físico pode reduzir os marcadores inflamatórios (Zoppini et al., 2006; Olson et al., 

2007). Portanto, outros mecanismos, além apenas da ação da IL-6, podem estar 

envolvidos na ação anti-inflamatória do exercício físico. 

Embora o aumento agudo da concentração de IL-6 seja considerado um 

efeito anti-inflamatório (Pedersen e Febbraio, 2008; 2012), muitas doenças crônicas 

apresentam um aumento crônico de IL-6. Assim, há uma controvérsia entre os 

benefícios dessa citocina. Entretanto, o aumento agudo e transitório da IL-6 durante 

o exercício é capaz de aumentar a oxidação de gorduras e reduzir a resistência à 

insulina (Pedersen e Fischer, 2007), enquanto que o aumento permanente levaria 

aos efeitos contrários citados (Senn et al., 2002). No entanto, o aumento agudo da 

IL-6, observado após o exercício, retorna aos valores basais dentro de duas a três 

horas (Pedersen e Hoffman-Goetz, 2000). O aumento temporário da IL-6, após o 
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treinamento, parece estar relacionado com o início de uma resposta anti-

inflamatória, que, após um período de treinamento, pode ter uma redução dos 

valores basais.  

Os efeitos crônicos do exercício seriam em função das somatórias das 

respostas observadas pelo exercício agudo (Pedersen, 2013). Ratos treinados na 

esteira durante quatro semanas tiveram TNF-α e IL-1β atenuados após 

administração de LPS (Chen et al., 2007) e ratos exercitados voluntariamente em 

roda durante oito semanas tiveram níveis plasmáticos de IL-10 e IL-1β aumentados 

e diminuídos, respectivamente. Não houve alteração significativa para os níveis 

plasmáticos de IL-6 e TNF-α (Rowsey et al., 2009). 

Estes estudos anteriores (Chen et al., 2007; Rowsey et al., 2009) não 

integram as respostas imunes (mensuradas por meio de dosagens das citocinas 

plasmáticas) com medidas da Tc (que representa o ‘marco’ da resposta de fase 

aguda, causada pela inflamação sistêmica). Neste trabalho, utilizamos o modelo 

(Romanovsky et al., 2005) mais bem aceito para estudo das respostas fisiológicas 

observadas durante a inflamação sistêmica, associado ao exercício físico crônico. 

O exercício físico pode causar estresse fisiológico para o animal, sendo capaz 

de ativar o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). Esta ativação resulta no 

aumento da secreção de glicocorticoides que, por sua vez, exercem inúmeras ações 

no organismo. Os níveis de corticosterona (CORT) plasmático parece ser 

aumentado após períodos curtos e agudos (Huang et al., 2006) e pode retornar aos 

níveis basais em períodos longos e crônicos do exercício físico (Kawashima et al., 

2004; Brown et al., 2007). O hormônio CORT possui ação antipirética, sendo capaz 
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de atenuar a febre na inflamação sistêmica (Coelho et al., 1992). Neste trabalho, 

avaliamos a participação do CORT em nosso modelo experimental. 

 Portanto, sabendo que (i) o H2S é produzido endogenamente na POA e 

modula a febre induzida pelo LPS e que (ii) o exercício físico afeta o sistema imune 

modulando a produção e liberação de citocinas e CORT, o presente estudo foi 

realizado para testar a hipótese de que o efeito inibitório do exercício físico sobre a 

sinalização febrigênica é regulado pela produção do H2S na POA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Objetivos



 

 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar os efeitos do exercício físico sobre a febre induzida pelo LPS em 

ratos treinados e sedentários.  

 

2.1. Objetivos Específicos 

2.1.1. Mensurar a taxa de produção do H2S e quantificar as expressões das 

enzimas CBS, 3-MPST e CSE na POA dos ratos treinados e sedentários após a 

realização do desafio imune com LPS. 

2.1.2. Quantificar os níveis plasmáticos das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6 nos 

ratos treinados e sedentários após a injeção do LPS e salina. 

2.1.3. Medir as concentrações do CORT plasmático em ratos treinados e 

sedentários após a administração do LPS e salina. 
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3. Materiais e Métodos 



44 

 

3.1. Desenho experimental  

Os animais foram adaptados, selecionados, passaram pelo teste de Vmáx e 

foram treinados na esteira durante 4 semanas. Foi realizada a cirurgia para a 

implantação do datalloger uma semana antes dos experimentos. Posteriormente, 

24h após a última sessão de treino, foram realizados os protocolos experimentais 

com aplicação do LPS ou salina e registros da Tc nos ratos treinados e sedentários. 

Após a eutanásia, o sangue foi coletado para análise das citocinas (TNF-α, IL-1β e 

IL-6) e o encéfalo para dosagens do H2S e quantificação das enzimas CBS, 3-MPST 

e CSE (Fig. 3). 

 

 

Figura 1. Ilustração do procedimento experimental. Adaptação (semana 1): os ratos foram 

adaptados na esteira durante 5 dias a 10, 12, 13, 14 e 15 m/min por dia e a velocidade foi de 

10, 15, 20, 25 e 30 min por dia (0% de inclinação), respectivamente. Teste de esforço 

(semana 1): o teste de esforço máximo foi realizado para determinar a velocidade máxima 

de corrida (Vmáx). Treinamento físico (semanas 2 a 5): os ratos correram na esteira 5 vezes 

por semana a 15 m/min (semana 2), 17 m/min (semana 3), 19 m/min (semana 4) e 20 m/min 

(semana 5) e a velocidade foi de 30 min (semana 2), 40 min (semana 3), 50 min (semana 4) 
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e 60 min (semana 5), respectivamente. Cirurgia (semana 4): a cirurgia foi realizada para 

implantação da cápsula (datalogger) que registra a temperatura abdominal dos ratos. 

Experimentos (semana 5): administração do LPS (100 µg/kg, ip) ou salina (1 ml/kg, ip) nos 

ratos treinados e sedentários (protocolos experimentais 1, 2 e 3). 

 

3.2. Animais 

 Ratos Wistar (140-150 g - início do programa de treinamento) foram obtidos 

do Biotério Central da Universidade de São Paulo (USP), campus de Ribeirão Preto. 

Os ratos foram acondicionados em caixas plásticas com maravalha e tampa 

metálica, tiveram livre acesso à água e comida e foram abrigados em uma câmara 

com a temperatura controlada em 24-25°C com ciclo claro-escuro de 12:12h. Os 

experimentos foram realizados entre 8h e 10h. Este projeto segue as normas do 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e os 

protocolos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA), da Faculdade de Odontologia do Campus de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (2015.1.973.58.7). 

 

3.3. Grupos experimentais 

Os animais foram randomizados em 4 grupos experimentais: Animais 

sedentários e treinados, tratados com salina ou LPS. 

 

3.4. Treinamento na esteira 

Os ratos foram adaptados, selecionados e treinados na esteira motorizada 

para ratos (modelo Insight EP 131) (Figura 2). A adaptação e seleção ocorreu 
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durante 1 semana a 10 minutos, aumentando 5 minutos a cada dia, até chegar a 30 

minutos no quinto dia de adaptação. A velocidade no primeiro dia foi de 10 m/min, 

no segundo dia de 12 m/min, no terceiro dia de 13 m/min, no quarto dia de 14 m/min 

e no quinto dia de 15m/mim (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Quantidade de dias, tempo (minutos) e velocidade (m/min) de adaptação dos 

animais na esteira. 

 

          

1º 2º 3º 4º 5º dia 

10 15 20 25 30 min 

10 12 13 14 15 m / min 

 

Os ratos que completaram a adaptação foram submetidos ao teste 

incremental de esforço para determinar a velocidade máxima de corrida (Vmáx). A 

intensidade do exercício foi aumentada em 3 m/min a cada 3 minutos a 0% de 

inclinação (Ferreira et al., 2007). Após, os ratos foram treinados durante 4 semanas, 

5 vezes por semana. Na primeira semana o tempo de treinamento foi de 30 minutos 

e a intensidade de 60% da Vmáx (média de 15 m/min). Na segunda semana o tempo 

foi de 40 minutos e a intensidade de 70% da Vmáx (média de 17 m/min). Na terceira 

semana o tempo foi de 50 minutos e a intensidade de 75% da Vmáx (média de 19 

m/min) e na quarta semana o tempo foi de 60 minutos e a intensidade de 80% da 

Vmáx (média de 20 m/min) (Tabela 2). Esse método foi adotado, com algumas 

modificações, a partir de estudos anteriores em ratos (Contarteze et al., 2008) e 

camundongos (Ferreira et al., 2007).  
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Tabela 2. Quantidade de semanas, tempo (minutos), velocidade (m/min) e % da Vmáx do 

treinamento dos animais na esteira. 

     
1º 2º 3º 4º semana 

30 40 50 60 min 

15 17 19 20 m / min 

60 70 75 80 % Vmáx 

 

 

Figura 2. Esteira para ratos Insight EP 131.  

 

3.5. Cirurgia 

 O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia de cetamina-xilazina 

(100 e 10 mg/kg, respectivamente; 1 ml/kg, ip). Os ratos foram submetidos à 

laparotomia mediana para inserção de uma cápsula que registra a temperatura 

(datalogger - SubCue, Calgary, Alberta, Canadá – Figura 3) na cavidade peritoneal. 

Após a cirurgia, cada animal recebeu uma dose de antibiótico (160.000 U kg-1 

benzilpenicilina, intramuscular) e analgésico (Flunixina; 2,5 mg kg-1, subcutânea). A 

cirurgia foi realizada uma semana antes dos experimentos. 
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Figura 3. Datalogger: cápsula que registra a temperatura. 

 

3.6. Droga 

 O LPS (obtido a partir de E. Coli, sorotipo 0111:B4, Sigma, St. Louis, MO, 

EUA) foi dissolvido em salina estéril livre de pirógenos. Com base em trabalhos 

anteriores (Steiner, Antunes-Rodrigues e Branco, 2002; Steiner, Antunes-Rodrigues, 

Mccann, et al., 2002; Steiner e Branco, 2002), a dose do LPS administrada (ip) foi de 

100 g/kg de peso corporal em um volume de 0,25 mL.  

 

3.7. Mensuração da Tc 

 A Tc dos animais foi registrada e gravada a cada 5 minutos de intervalo 

durante todo o experimento pelo datalogger. 

 

3.8. Protocolos experimentais 

Em todos os protocolos experimentais, após a última sessão de treino (ou não 

- grupo dos sedentários), os animais foram colocados individualmente em uma sala 
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com a Ta fixada em 24°C. Esta Ta foi mantida constante ao longo dos experimentos. 

Vinte e quatro horas após a última sessão de treino, os ratos treinados receberam 

uma dose de 100 g/kg (ip) de LPS (sorotipo 0111: B4, Sigma, St. Louis, MO, USA) 

dissolvido em salina livre de pirógenos. A salina foi injetada em outro grupo de ratos 

treinados como controle (1 ml/kg, ip). Os grupos de ratos sedentários receberam o 

mesmo tratamento, isto é, a injeção de LPS ou de salina na mesma dose. A Ta e a 

dose de LPS foram escolhidas com base em estudo prévio (Kwiatkoski et al., 2013). 

Durante os protocolos experimentais, os ratos foram monitorados continuamente 

quanto ao seu comportamento. Os ratos controle tratados com salina não 

apresentaram alterações no seu comportamento, condição corporal e bem-estar. Por 

outro lado, os ratos tratados com LPS mostraram sinais típicos de doença, como 

mobilidade reduzida e piloereção, mas não observamos mortalidade. 

 

3.8.1. Protocolo experimental 1 

Este protocolo experimental foi realizado para avaliar o efeito do exercício 

físico na eutermia ou na febre induzida pelo LPS. O LPS (100 g/kg, ip) ou salina (1 

ml/kg, ip) foram administrados nos ratos sedentários e treinados. A Tc foi registrada 

durante 6 horas, iniciando 1 hora antes do tratamento. 

 

3.8.2. Protocolo experimental 2 

 O segundo protocolo experimental teve como objetivo avaliar a taxa de 

produção do H2S na POA e os níveis de citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-6) e CORT 

plasmática produzidas 2 horas após a administração do LPS. O LPS (100 g/kg, ip) 
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ou salina (1 ml/kg, ip) foram administrados nos ratos sedentários e treinados. A Tc 

foi registrada durante 3 horas, iniciando 1 hora antes do tratamento. Duas horas 

após a administração do LPS ou salina os ratos foram decapitados e o sangue e 

encéfalo coletados. 

 

3.8.3. Protocolo experimental 3 

 Neste protocolo experimental foram avaliadas as expressões proteicas da 

CBS, 3-MPST e CSE na POA dos ratos 2 horas após a administração de LPS. Foi 

injetado LPS (100 μg/kg, ip) ou salina (1 ml/kg, ip) nos ratos sedentários ou 

treinados. Duas horas após a administração de LPS ou salina os ratos foram 

decapitados e os encéfalos coletados. 

 

3.9. Amostra da região anteroventral da área pré-óptica (AVPO) 

Os ratos sedentários e treinados foram decapitados 2 horas após a 

administração de LPS ou salina e os seus encéfalos foram rapidamente removidos, 

congelados por submersão em isopentano no gelo seco e armazenados a -70 °C. A 

região da AVPO do hipotálamo foi captada em um criostato por uma agulha 

perfuradora (diâmetro interno de 0,9 mm). Foi retirada uma fatia de 500 μm de 

espessura para o protocolo 2 e uma fatia de 1500 μm de espessura para o protocolo 

3 do hipotálamo anterior, com base nas seguintes referências: ventral, quiasma 

óptico; dorsal, comissura anterior; mediana, terceiro ventrículo (3V) (Figura 4A). 

”Punches“ bilaterais foram realizadas acima do limite dorsal do quiasma óptico e na 

parede lateral esquerda e direita do 3V (Figura 4B). 
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Figura 4. Desenho esquemático correspondente à localização (A) e punches bilaterais (B) 

da região anteroventral da área pré-óptica (AVPO) do encéfalo de rato. Adaptado de 

Paxinos & Watson (2005). 

 

3.10. Mensuração da taxa de produção do H2S na POA 

 Os níveis do H2S foram determinados como previamente descrito (Stipanuk e 

Beck, 1982; Kwiatkoski et al., 2013; Kwiatkoski et al., 2014). As amostras bilaterais 



52 

 

da AVPO foram homogeneizadas em tampão de fosfato de potássio (100 mM; pH 

7,4) utilizando um microprocessador (VirTis, Gardiner, NY, EUA). Cada amostra 

(50% p/v; 100 μl) continha L-cisteína (10 mM; 20 μl), piridoxal- 5'-fosfato (2 mM; 20 

μl) e PBS (30 μl). A reação foi realizada em tubos de eppendorf tampados com 

parafilmes, transferindo-os do gelo para banho-maria a 37 °C. Após incubação 

durante 2 horas, adicionou-se acetato de zinco (1% p/v; 100 μl) para reter o H2S 

seguido por ácido tricloroacético (10% p/v; 100 μl) para precipitar as proteínas e 

parar a reação. Após a centrifugação, adicionou-se sulfato de N,N-dimetil-p-

fenilenodiamina (20 mM; 50 μl) em HCl 7,2 M seguido de FeCl3 (30 mM; 50 μl) em 

HCl 1,2 M a 50 μl do sobrenadante; e a densidade ótica foi medida a 670 nm. A 

curva de calibração da absorvância foi obtida utilizando as soluções de Na2S (0,1-

100 μg/ml). Para avaliar o teor de proteína das amostras, os pellets foram diluídos 

em 4 ml de hidróxido de sódio (0,1 N). A solução foi analisada utilizando um 

reagente corante proteico (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA, código: 500-

0006). 

 

3.11. Imunodetecção de proteínas - Western blot 

 As expressões proteicas da CBS, 3-MPST e da CSE foram mensuradas na 

AVPO utilizando o a técnica de western blot. O tecido bilateral da AVPO foi 

homogeneizado a 4 °C em tampão de lise (contendo 50 mM de Tris-HCl, pH 7,4, 150 

mM de NaCl, Triton X-100 a 1%, SDS a 0,1%, 1 μg/mL de aprotinina, 1 μg/mL de 

leupeptina, 1 mM de fluoreto de fenilmetilsulfonil, 1 mM de ortovanadato de sódio, 

pH 10, 1 mM de pirofosfato de sódio, 25 mM de fluoreto de sódio e 0,001 M de 

EDTA, pH 8). Os tecidos homogeneizados foram centrifugados a 40.000 rotações 
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por minutos (rpm) durante 10 minutos a 4 °C e o sobrenadante foi recolhido para 

análise. A concentração de proteína nos tecidos homogeneizados foi determinada 

pelo método de Bradford (Bradford, 1976), utilizando um reagente corante de 

proteína (Bio-Rad Laboratories; Hercules, CA, EUA, código: 500-0006). As alíquotas 

contendo 30 μg de proteína foram dissolvidas em tampão de carregamento. As 

proteínas foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida-dodecil sulfato 

de sódio (10%), transferidas para membranas de nitrocelulose, incubadas durante 1 

h em 50 mL de tampão de bloqueio (PBS, 2,5% de leite desnatado) e lavados em 

tampão (PBS, Tween 20 a 0,1%, pH 7,6). Em seguida, as membranas foram 

incubadas com o correspondente anticorpo primário em 5% de albumina de soro 

bovino, durante a noite a 4 °C. Os anticorpos primários foram: anticorpo monoclonal 

anti-mouse CBS (1:1000, Cell Signalling Technology, Beverly, MA), anticorpo 

policlonal anti-mouse  MPST (1:250, Sigma-Aldrich, St Louis, MO) e anticorpo 

monoclonal anti-CSE (1:3000, Abnova Corporation, Taipei, Taiwan). Após, as 

membranas foram lavadas e incubadas com o anticorpo secundário (1:5000; Dako, 

Glostrup, Denmark) conjugado com peroxidase de rábano durante 1 h à temperatura 

ambiente. As proteínas marcadas foram detectadas utilizando o substrato 

quimioluminescente SuperSignal West Pico (Pierce, Rockford, IL, EUA). Para 

extração, as membranas foram recuperadas em tampão de separação (100 mM de 

20-mercaptoetanol, 2% de dodecil sulfato de sódio, 62,5 mM de Tris-HCl, pH 6,8) 

durante 30 minutos a 50 °C. Para ajustar a equivalência, as membranas foram 

lavadas com TBS-T antes de bloquear e incubadas com anticorpo primário 

monoclonal anti-α1-tubulina (1:5000, Sigma-Aldrich, em 5% de albumina de soro 

bovino) durante a noite, a 4° C. Finalmente, a intensidade das bandas identificadas 
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foram quantificadas com o sistema de análise de imagem (Molecular Imaging 

Systems, Eastman Kodak Company, Rochester, NY). Os dados foram normalizados 

utilizando α1-tubulina e representados como expressão relativa (enzima de interesse 

/ α1-tubulina). 

 

3.12. Quantificações dos níveis plasmáticos das citocinas e CORT 

 Os ratos sedentários e treinados foram decapitados 2 horas após a 

administração de LPS ou salina e o sangue foi recolhido, via cervical, em tubos 

Falcon revestidos com heparina. Após, os tubos foram centrifugados (3.500 rpm, 20 

min, 4° C) e os plasmas foram aliquotados em tubos do tipo eppendorf e 

armazenados a -70 °C. Os níveis plasmáticos das citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-6) 

foram determinados utilizando kits específicos de ensaio de imunoabsorção 

enzimática (ELISA) para cada citocina (R & D Systems, Minneapolis, Minnesota, 

EUA) de acordo com as instruções do fabricante. Os níveis plasmáticos de CORT 

foram avaliados utilizando uma técnica específica de radioimunoensaio. Os níveis 

plasmáticos do corticosterona foram determinados utilizando o radioimunoensaio 

específico após extração com etanol. O antisoro do corticosterona foi adquirido da 

Sigma e a 1,2,6,7-3 H-corticosterona da GE Healthcare Life Sciences (Milwaukee, 

WI, EUA).  

 

3.13. Análise estatística  

 Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (DP). Os valores da 

Tc (°C) foram registrados com intervalos de 5 minutos e apresentados como valores 

brutos (Fig 5). A Tc inicial (Tci) representa os valores médios da Tc medidos em 
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intervalos de 5 minutos durante os 60 minutos do período de aclimatização. O índice 

térmico, expresso em °C × min (Fig 5C e 5D), foi calculado a partir da área sob a 

curva, de -60 a 0 minutos (registros basais) e de 240 a 300 minutos (fase febril). Os 

níveis do H2S na POA estão expressos como nmol/mg de proteína/h (Fig 6). As 

expressões das proteínas são apresentadas como a expressão relativa da enzima 

de interesse / α1-tubulina (Fig 7). Os níveis plasmáticos do TNF-α, IL-1β e IL-6, (Fig 

8) e CORT (Fig. 10) são expressos como pg/mL e ng/mL, respectivamente. As 

diferenças estatísticas entre os grupos foram determinadas por meio da análise de 

variância (ANOVA) de duas vias, seguidos do pós-teste de Bonferroni. O teste de 

correlação de Pearson foi utilizado para determinar a correlação entre as variáveis 

(Figs 9, 11 e 12). O nível de significância adotado foi P<0,05. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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4.1. Efeito do exercício físico sobre o peso corporal 

 A Tabela 3 apresenta o peso corporal final médio dos animais utilizados nos 

experimentos. O peso corporal dos animais treinados foi menor estatisticamente em 

relação aos animais sedentários.  

 

Tabela 3. Peso corporal final médio dos animais sedentários e treinados, tratados com LPS 

ou salina. 

          

 
SED SAL SED LPS EX SAL EX LPS 

  (n=23) (n=21) (n=16) (n=17) 

     Peso corporal (g) 413,0±8,2 408,0±13,5 337,5±9,8* 341,0±7,4* 

          
         

        * vs. Sedentário salina e sedentário LPS (P<0,05). 

 

4.2. Efeito do exercício físico na febre induzida pelo LPS  

 Investigamos o efeito do exercício físico na modulação da febre induzida pelo 

LPS. A administração intraperitoneal de salina não causou alterações na Tc dos 

ratos sedentários e treinados. Por outro lado, a injeção intraperitoneal do LPS 

causou a resposta febril típica nestes dois grupos de ratos (Fig. 5A e 5B). Os índices 

térmicos da fase basal e febril (área sobre a curva, indicados pelas barras 

horizontais nas Figs. 5A e 5B) foram calculados para tornar claras as alterações na 

Tc observadas nos ratos sedentários (Fig. 5C) e treinados (Fig 5D). Conforme 

mostrado na Fig. 5C, o LPS causou um aumento significativo (P<0,05) na Tc (febre) 

dos ratos sedentários. A Fig. 5D mostra que a administração de LPS nos ratos 

treinados também causou um aumento significativo (P<0,05) na Tc (febre) quando 
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comparado com o respectivo grupo controle (salina). A Figura 4 mostra que as 

alterações na Tc dos ratos treinados injetados com salina (Fig. 5A) ou LPS (Fig. 5B) 

não foram diferentes (P>0,05) dos ratos sedentários injetados com salina ou LPS, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5. Decurso temporal da temperatura corporal interna (Tc) dos ratos sedentários (A) e 

treinados (B) mostrando os efeitos da administração sistêmica do LPS. Os índices térmicos 

(C e D) dos períodos basais e febris esclarecem os dados mostrados pelas barras 

horizontais nos painéis A e B, respectivamente. A seta indica o momento da injeção ip do 

LPS ou salina. Os valores são as médias ± DP. O número de animais em cada grupo é 

mostrado entre parênteses. * P <0,05, grupos tratados com LPS vs. o respectivo grupo 

controle. 
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4.3. Efeito do exercício físico combinado ou não com o LPS na taxa de 

produção do H2S na POA 

 Os ratos treinados tratados com LPS tiveram níveis significativamente mais 

elevados (P<0,05) do H2S em comparação com os outros três grupos (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Níveis do H2S na POA aos 120 minutos após a administração sistêmica de LPS ou 

salina. Sedentário salina (n = 8), sedentário LPS (n = 6), exercício salina (n = 5) e exercício 

LPS (n = 5). * P <0,05, exercício LPS vs. os outros três grupos. 

 

4.4. Efeito do exercício físico combinado ou não com o LPS sobre as 

expressões proteicas das enzimas CBS, 3-MPST e CSE na POA 
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 As expressões das proteínas na POA dos ratos foram avaliadas por Western 

blotting. O perfil da expressão da CBS foi maior (P<0,05) nos ratos treinados tratado 

com LPS em comparação com todos os outros grupos. Nem o treinamento e nem o 

LPS causaram diferença significativa nos perfis das expressões 3-MPST e CSE (Fig 

7). Utilizou-se tecido renal (painel B) como controle adicional. 

 

 
Figura 7. Níveis das expressões relativas das proteínas (CBS, 3-MPST e CSE) na POA aos 

120 min após a administração sistêmica do LPS ou salina. O Painel A mostra as bandas 

representativas que refletem a intensidade do sinal de quimioluminescência para as 

proteínas de interesse estudadas em cada grupo experimental. O Painel B mostra a 

expressão relativa e a intensidade do sinal de quimioluminescência que reflete a banda da 

CSE e do rim de ratos, usado como controle. Os resultados são expressos como expressão 

relativa de CBS (C), 3-MPST (D) e CSE (E). Sedentário salina (n = 7), sedentário LPS (n = 

7), exercício salina (n = 6) e exercício LPS (n = 7). * P <0,05, Exercício LPS vs. Sedentário 

Salina e Sedentário LPS. 
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4.5. Efeito do exercício físico combinado ou não com o LPS nos níveis 

plasmáticos do TNF-α, IL-1β e IL-6   

 Para investigar os efeitos do exercício físico sobre a sinalização febrigênica, 

avaliamos os níveis plasmáticos das citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-6) nos ratos 

treinados tratados com LPS. Utilizamos ratos sedentários como controle. 

Encontramos diferença estatística (P<0,05) comparando o grupo sedentário LPS 

com os outros três grupos (Fig 8). 
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Figura 8. Níveis plasmáticos da TNF-α (A), IL-1β (B) e IL-6 (C) aos 120 min após a 

administração sistêmica do LPS ou salina. Sedentário Salina (n = 8), Sedentário LPS (n = 6), 

Exercício Salina (n = 5) e Exercício LPS (n = 5). * P <0,05, Sedentário LPS vs. os outros três 

grupos. 
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4.6. Correlação entre o H2S na POA e os níveis plasmáticos das citocinas 

 Foram observadas correlações entre a taxa de produção do H2S na POA e os 

níveis plasmáticos do TNF-α (R=0,406; P=0,034) e IL-6 (R=0,414; P=0,032; Fig 9A e 

9C). Nenhuma correlação foi encontrada entre H2S e IL-1β (R=0,169; P=0,113; Fig 

9B). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análises de correlação entre H2S e TNF-α (A), IL-1β (B) e IL-6 (C).  
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4.7. Efeito do exercício físico combinado ou não com o LPS nos níveis 

plasmáticos do CORT 

 Os ratos sedentários e treinados tratados com salina não apresentaram níveis 

significativos do CORT. Os grupos tratados com LPS apresentaram níveis 

significativamente mais elevados (P<0,05) do CORT em comparação com os grupos 

tratados com salina. Não foram encontradas diferenças estatísticas (P>0,05) entre 

os grupos sedentário LPS e treinado LPS (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Níveis plasmáticos de corticosterona aos 120 min após a administração 

sistêmica de LPS ou salina. Sedentário salina (n = 8), sedentário LPS (n = 6), exercício 

salina (n = 5) e exercício LPS (n = 5). * P <0,05, Grupos tratados com LPS vs. o respectivo 

grupo controle. 

 

  



65 

 

4.8. Correlação entre H2S na POA e níveis plasmáticos do CORT 

 Foi observada correlação entre a taxa de produção do H2S na POA e os 

níveis plasmáticos do CORT (R=0,167; P=0,047; Fig 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análise de correlação entre H2S e corticosterona. 

 

4.9. Correlação entre os níveis plasmáticos do CORT e citocinas 

 Observamos correlação entre o CORT e a IL-1β (R=0,289; P=0,031; Fig 12B), 

mas não entre o CORT e o TNF-α (R=0,249; P=0,117; Fig 12A) e o CORT e a IL-6 

(R=0,219; P=0,145; Fig 12C). 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Análises de correlação entre corticosterona e TNF-α (A), IL-1β (B) e IL-6 (C).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussão 
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No presente estudo, investigamos os efeitos do exercício físico sobre a taxa 

de produção do H2S na POA. Além da taxa de produção endógena do gás, também 

foram avaliadas as expressões proteicas das enzimas responsáveis pela síntese do 

H2S (CBS, 3-MPST e CSE) nessa região e sua relação com a sinalização 

febrigênica durante a inflamação sistêmica. Interessantemente, o desafio imune 

causou um aumento acentuado da produção do H2S e expressão da CBS na POA 

nos ratos treinados, mas não nos ratos sedentários. Esta resposta exacerbada nos 

ratos treinados contrasta com a expressiva liberação das citocinas plasmáticas 

(TNF-α, IL-1β e IL-6) induzidas pelo LPS (Fig 8). De fato, as análises da correlação 

revelaram que a taxa de produção do H2S na POA é inversamente proporcional aos 

níveis plasmáticos das citocinas, especificamente do TNF-α e da IL-6 (Fig. 9). 

 Quanto às limitações do presente estudo: (i) aqui especulamos que os níveis 

aumentados do H2S (Fig. 6) observados nos ratos treinados tratados com o LPS 

estão relacionados com níveis de citocinas plasmáticas reduzidas (Fig. 8), com base 

em uma análise de correlação (Fig. 9). No entanto, nossos dados não fornecem a 

fundo uma relação entre o menor aumento induzido pelo LPS dos níveis plasmáticos 

das citocinas dos ratos treinados, porque não inibimos a produção do H2S na POA; e 

(ii) as correlações com as expressões proteicas das enzimas CBS, 3-MPST e CSE 

não foram realizadas porque foram utilizados diferentes ratos. 

 Originalmente, pensávamos que a febre induzida pelo LPS nos ratos 

treinados seria atenuada. Curiosamente, nossos achados não suportam tal 

suposição, uma vez que a magnitude das mudanças induzidas pelo LPS na Tc dos 

ratos treinados versus sedentários foram similares (Fig. 5). Em outras palavras, o 

exercício físico não altera a magnitude da resposta febril ao LPS em ratos treinados 
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comparados com os sedentários. À primeira vista, parece que a febre seria 

potencializada pelo exercício físico (Fig. 5A e 5B), pois os valores mais altos da Tc 

(300 min após a injeção de LPS) dos ratos treinados são consideravelmente maiores 

do que os dos sedentários. No entanto, isso pode ser explicado pelo fato de que os 

valores eutérmicos basais da Tc dos ratos treinados são maiores. Esta conclusão 

está de acordo com o estudo de (Rowsey et al., 2003) que relataram que o exercício 

físico está associado a uma Tc mais elevada em repouso. Este aumento da Tc basal 

durante a eutermia é atribuído ao aumento da produção de calor (Rowsey et al., 

2006). 

 O gás H2S é "classicamente" conhecido como um veneno que cheira ovos 

podres. Desde que este gás foi originalmente considerado apenas como um gás 

tóxico, suas ações benéficas citoprotetoras foram ignoradas, até que foram relatadas 

evidências indicando que o gás age como um neuromodulador, no encéfalo de 

mamíferos. O H2S é produzido endogenamente a partir da L-cisteína pelas enzimas 

CBS, 3-MPST e CSE. A contribuição relativa de cada uma destas enzimas na 

produção do H2S centralmente é diferente. Por exemplo, são relatados que os níveis 

de CSE no encéfalo são particularmente baixos e, consequentemente, sua 

contribuição para a atividade neuronal é considerada insignificante em relação à 

CBS (a principal isoforma no SNC) e 3-MPST (Kabil et al., 2011; Kimura, 2013), o 

que está de acordo com os nossos dados (Fig. 7). 

 É bem estabelecido que o LPS estimula a liberação periférica de citocinas 

que, em última análise, desencadeiam uma elevação da Tc (febre) mediada pelo 

SNC (Blatteis, 2006). Durante os últimos anos, evidências científicas tem 

demonstrado os benefícios à saúde decorrentes da prática regular do exercício físico 
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(Romeo et al., 2010). No entanto, não são completamente conhecidos os 

mecanismos de como o exercício físico afeta o sistema imune. Tem sido proposto 

que o exercício físico pode ser benéfico ou prejudicial para o sistema de defesa do 

corpo (Pedersen e Hoffman-Goetz, 2000; Blair et al., 2001). Nossos resultados 

mostram claramente que o exercício físico pode afetar as respostas imunes à 

endotoxemia, uma vez que encontramos uma redução da liberação das citocinas 

induzida pelo LPS nos ratos treinados, o que indica que o treinamento físico diminui 

consideravelmente a sinalização inflamatória (Fig. 8). 

 Em uma sessão aguda de treinamento físico, foi documentado aumento dos 

níveis de citocinas no final do treinamento, retornando aos valores basais em poucas 

horas (Pedersen e Hoffman-Goetz, 2000). No presente estudo, em que os ratos 

foram submetidos ao treinamento físico crônico e amostras de plasma foram obtidas 

24 horas após a última sessão do treinamento, verificamos que os níveis 

plasmáticos das citocinas não foram afetados pelo exercício físico por si só (Fig. 8), 

o que está de acordo com estudos anteriores com ratos corredores (Chennaoui et 

al., 2008) e nadadores (Bonyadi et al., 2009). 

 As citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6 são consideradas mediadoras-chaves da 

sinalização febrigênica. Elas são sintetizadas por macrófagos e monócitos ativados 

em resposta ao LPS (Givalois et al., 1994; Chai et al., 1996). No presente estudo, 

verificou-se que o exercício físico atenua a liberação do TNF-α, IL-1β e IL-6 induzida 

pelo LPS (Fig. 8). 

 Especificamente, os níveis plasmáticos da IL-1β observados foram mantidos 

inalterados nos ratos treinados tratados com salina enquanto que o LPS causou 

aumento aproximadamente 15 vezes a mais nesta citocina. Este enorme aumento 
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da IL-1β induzido pelo LPS foi completamente abolido pelo treinamento físico. 

Nossos dados diferem de um estudo anterior que mostrou que os níveis da IL-1β 

estão aumentados em ratos que voluntariamente correram em uma roda em 

comparação com ratos sedentários (Rowsey et al., 2009). No entanto, uma 

tendência similar (embora não significativa) foi observada no presente estudo (Fig. 

8B). Quanto ao efeito do LPS, foi relatado um nível atenuado de IL-1β durante o 

choque endotóxico em ratos treinados (Chen et al., 2007), o que está de acordo com 

o presente estudo (Fig. 8B). Quanto as outras citocinas, (Harden et al., 2011), 

também usando a corrida voluntária na roda, observaram que o exercício não resulta 

na diminuição dos níveis das citocinas plasmáticas induzidas pelo LPS na dose de 

250 μg/kg. Portanto, parece plausível acreditar que não só a dose de LPS, mas 

também o desenho experimental precisam ser levados em consideração ao 

interpretar os dados. 

 Os níveis plasmáticos das outras citocinas, isto é, TNF-α e IL-6 não foram 

afetados pelo exercício físico nos ratos eutérmicos tratados com salina. Por outro 

lado, durante a endotoxemia, estas citocinas foram significativamente aumentadas, 

como a IL-1β, e o exercício físico atenuou estes níveis plasmáticos induzidos pelo 

LPS (Fig. 8A e 8C). Curiosamente, a neutralização da IL-6 em ratos (Cartmell et al., 

2000) ou a sua ausência em camundongos (Chai et al., 1996) causou febre 

atenuada em resposta ao LPS. A liberação de IL-6 no sangue pode ser devida à 

ação da IL-1β (Luheshi et al., 1996; Cartmell et al., 2000), sintetizada imediatamente 

após a resposta febril induzida pelo LPS nos tecidos periféricos e no encéfalo, 

mediando à febre (Luheshi et al., 1996; Cartmell et al., 1999). 
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 Portanto, não é surpreendente que um padrão semelhante nas respostas para 

a IL-1β e IL-6 tenham sido observadas no presente estudo. É claro que o TNF-α 

desempenha um papel na resposta imune. Entretanto, sua participação pode diferir 

entre os desenhos experimentais. Seguindo esse contexto,(Bagby et al., 1994) 

demonstraram que os ratos treinados tiveram menores níveis de TNF-α comparados 

com os ratos sedentários, após uma única sessão de exercício combinado com uma 

injeção do LPS. Inversamente, foi demonstrado que o treino de 12 semanas causou 

níveis plasmáticos aumentados de TNF-α em resposta à injeção do LPS (Criswell et 

al., 2004). Estes achados são diferentes daqueles relatados no presente estudo, 

uma vez que encontramos um efeito atenuado do TNF-α em resposta ao exercício 

físico e ao LPS (Fig. 8A). Esta discrepância pode estar relacionada aos diferentes 

desenhos experimentais utilizados nos estudos, uma vez que ambos os estudos 

anteriores (Bagby et al., 1994; Criswell et al., 2004) injetaram LPS em doses mais 

elevadas do que a dose do presente estudo. 

 No entanto, estas discrepâncias mencionadas acima podem não explicar um 

conjunto particular de dados relacionados com os níveis de IL-1β plasmática que 

foram superiores aos da IL-6 (Fig. 8). Nossos resultados diferem de alguns estudos 

(Krall et al., 2010; Harden et al., 2011), que mostraram que os níveis de IL-6 são 

muito mais elevados do que os da IL-1β após a estimulação com LPS. Além disso, 

existem discrepâncias também em relação às concentrações mensuráveis das 

citocinas nas condições basal. Enquanto nós e outros (Krall et al., 2010; Wrotek et 

al., 2017) não detectamos a IL-6 em condições de controle, esta mesma citocina 

pode ser detectada em alguns estudos (Chennaoui et al., 2008; Rowsey et al., 
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2009). De acordo com o nosso conhecimento, receamos que a explicação destas 

discrepâncias permaneça incerta. 

 Outro resultado importante do presente estudo é que o exercício físico não 

alterou a ativação imune do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) (Fig. 10). 

Diferentes tipos de exercícios (voluntários ou forçados, por exemplo) podem ter 

impactos diferentes nos sistemas fisiológicos, incluindo o sistema endócrino (Wang 

et al., 2012; Radahmadi et al., 2015). O exercício físico ativa o eixo HPA resultando 

em alterações no CORT imediatamente após o exercício; e os níveis plasmáticos do 

CORT são conhecidos por afetar a Tc (Coelho et al., 1992). Curiosamente, no 

presente estudo, o exercício físico não causou alterações significativas nos níveis 

plasmáticos do CORT nos ratos tratados com salina 24 horas após a última sessão 

do exercício (Fig. 10). 

 No entanto, outra razão para se avaliar o CORT é baseada no fato de que 

esse hormônio pode ser usado como um indicador de estresse (Inoue et al., 2015). É 

interessante notar que o tratamento com LPS causou um aumento nos níveis 

plasmáticos do CORT e que este efeito foi semelhante tanto nos ratos sedentários 

como nos ratos treinados, indicando que o CORT pode ter afetado a febre induzida 

pelo LPS de forma similar nos dois grupos (Figs. 5 e 10 ). 

 O presente estudo acrescenta que a molécula gasosa H2S produzida 

endogenamente na POA, como um modulador chave, não só atua na liberação das 

citocinas, mas também do eixo HPA. No SNC, o H2S é sintetizado pela enzima CBS, 

principalmente nos astrócitos (Chen et al., 2004; Lee et al., 2009). Foi reportado 

previamente que há uma interação recíproca entre neurônios e astrócitos (Kimura et 

al., 2012), que também acontece nas células da POA, que são responsáveis pelo 
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controle da Tc durante o desafio imune (Feleder et al., 2004; Blatteis, 2006). De 

acordo com o nosso conhecimento, o presente estudo é o primeiro a relatar o 

importante papel do H2S, produzido na POA, na atenuação da resposta da fase 

aguda da inflamação sistêmica em ratos treinados. 

 Nos ratos sedentários, foi previamente demonstrado que o H2S atua no 

encéfalo como uma molécula antipirética e que a febre induzida pelo LPS é 

acompanhada por níveis reduzidos da taxa de produção do H2S na POA (Kwiatkoski 

et al., 2013). O presente estudo acrescenta evidências experimentais ao mostrar que 

a taxa de produção do H2S na POA em ratos treinados tratados com LPS realmente 

aumentou (Fig. 6) ao invés de ser atenuada. Vale ressaltar que mostramos que a 

ação do H2S, como uma molécula antipirética, parece ser, pelo menos em parte, 

mediada por uma importante supressão das citocinas plasmáticas (Fig. 9), além da 

estimulação do eixo HPA (Fig. 11). Na realidade, nossos resultados parecem 

apresentar boa coerência, pois a produção de H2S na POA tem uma relação positiva 

(são diretamente proporcionais) com o eixo HPA, com base nos dados mostrados na 

Fig. 11. No entanto, limitados pelo desenho experimental utilizado, não é possível 

concluir se este é um efeito modulador do eixo HPA sobre a produção do H2S na 

POA ou inversamente, isto é, um efeito modulador da produção do H2S na POA 

sobre o eixo HPA. Quanto à última possibilidade, (Dello Russo et al., 2000) testaram 

o efeito do H2S na liberação do hormônio liberador da corticotropina (CRH) de 

explantes hipotalâmicos de ratos e encontraram que um doador do H2S 

(hidrossulfeto de sódio - NaHS) não teve efeito sobre a secreção basal do CRH, mas 

diminuiu a liberação do CRH estimulada pelo cloreto de potássio (KCl). Para evitar 

eventuais efeitos tóxicos do doador, os autores provocaram aumento da produção 
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endógena do H2S usando um precursor indireto da formação do H2S (s-adenosil-l-

metionina - SAMe), que, de forma similar aos resultados obtidos com o doador, não 

teve efeito na função do HPA nas condições de repouso, mas inibiu o aumento de 

glicocorticóides relacionado ao estresse. Apesar das limitações intrínsecas a cada 

estudo, parece plausível concluir-se que, essencialmente, os dados indicam um 

desacordo com os resultados mostrados na Fig. 11. No entanto, vale ressaltar que 

no estudo de (Dello Russo et al., 2000), a SAMe foi utilizada como uma ferramenta 

farmacológica, em doses relativamente altas, devido à sua fraca difusão e que a 

SAMe também é produzida endogenamente no hipotálamo, onde sua expressão 

gênica e a síntese proteica mostrou-se regulada pelos glucocorticosteróides (Gil et 

al., 1997), que está de acordo com os nossos dados (Fig. 11). Além disso, utilizando 

uma abordagem experimental diferente envolvendo um tecido periférico, um estudo 

mais recente (Wang et al., 2014) examinou o papel da CBS e CSE expressas nas 

glândulas supra-renais, sobre a manutenção da função mitocondrial e produção de 

glicocorticóides e concluiu que inibidores da CBS ou CSE causam disfunção e 

estresse oxidativo mitocondrial, resultando em uma liberação do corticosterona 

atenuada em resposta ao hormônio adrenocorticotrópico. Além disso, eles também 

observaram que esses efeitos poderiam ser atenuados por um doador do H2S 

(GYY4137). Embora obtidos por diferentes abordagens, os dados observados por 

(Wang et al., 2014) corroboram com os nossos resultados (Fig. 11). Acreditamos que 

são necessários mais estudos para tornar esse cenário mais claro. 

 Tanto o desafio imune com o LPS quanto a citocina pró-inflamatória IL-1β são 

conhecidos por induzir uma série de respostas mediadas pelo SNC, incluindo a 
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ativação do eixo HPA (Lenczowski et al., 1998). Portanto, não é surpreendente que 

observamos uma correlação entre IL-1β e CORT (Fig. 12A). 

 Em resumo, o exercício físico é aceito como uma estratégia importante para 

melhorar a saúde pública. O presente estudo abordou como o exercício físico 

interage com o sistema imunológico avaliando a febre (marco de processos 

inflamatórios e infecciosos), a taxa de produção do H2S pré-óptico, a expressão 

proteica das enzimas relacionadas ao H2S (CBS, 3-MPST e CSE) e os níveis 

plasmáticos de citocinas e CORT. O exercício físico causou aumento da Tc basal 

durante a eutermia (ratos treinados). Curiosamente, a febre induzida pelo LPS 

pareceu estar aumentada nos ratos treinados, mas uma análise mais detalhada 

(avaliando as mudanças na Tc em vez de valores absolutos) revelou que na verdade 

a resposta febril ao LPS é semelhante entre os grupos, como também observado 

para o plasma do CORT (Fig. 10). Nossos dados indicam que esta resposta 

termorreguladora mantida em ambos os grupos é, de fato, fortemente regulada pelo 

H2S na POA que é inversamente proporcional aos níveis plasmáticos das citocinas 

(particularmente TNF-α e IL-6 - Fig. 9A e 9C) e diretamente proporcional ao eixo 

HPA (Fig. 11) que parece estar relacionada com a concentração plasmática de IL-1β 

(Fig. 12). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusão



78 

 

Esse estudo fornece evidências que as respostas à inflamação sistêmica são 

rigorosamente reguladas por meio de ajustes na produção do H2S na POA que pode 

desempenhar um papel anti-inflamatório, reduzindo os níveis de citocinas 

plasmáticas (TNF-α, IL-1β e IL-6) e potencializando a liberação de CORT. Portanto, 

sugere-se que os efeitos anti-inflamatórios do exercício físico são, pelo menos em 

parte, mediados pelo aumento da produção endógena do H2S na POA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Perspectiva 
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Para entender os complexos mecanismos relacionados ao efeito modulador 

do exercício físico durante a inflamação sistêmica, adotamos um desenho 

experimental que permitiu análises integradas da interação entre os sistemas 

nervoso, endócrino e imunológico. 

O sedentarismo provoca perda de massa muscular e aumento da deposição 

de gordura intra-abdominal. Essa adiposidade intra-abdominal estimula a infiltração 

de macrófagos, causando a ativação de reações inflamatórias em cascata, 

resultando em inflamação sistêmica crônica. Neste cenário, a resistência à insulina, 

a aterosclerose e o crescimento do tumor podem ocorrer, tornando os indivíduos 

propensos a desenvolver diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e 

câncer. Por outro lado, o exercício físico estimula a hipertrofia do músculo 

esquelético, melhora a oxidação da gordura, aumenta a sensibilidade à insulina e 

causa importantes ações anti-inflamatórias (Pedersen e Febbraio, 2012). 

Deve-se levar em consideração que essas ações anti-inflamatórias são tão 

bem ajustadas durante a inflamação sistêmica que as mudanças na Tc (resposta 

febril) de ratos sedentários e treinados são praticamente idênticas e esse ajuste 

parece ser, pelo menos em parte, mediado pelo H2S na POA. 
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9.1. Aprovação da comissão de ética no uso de animais 


