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RESUMO 

 

ROVINA, R. L. Papel da interleucina-6 nas respostas da via da autofagia no coração 

de camundongos submetidos ao exercício físico agudo exaustivo. 2022, 43f. 

O desequilíbrio entre o excesso de exercício físico e o período adequado de 

recuperação está associado com sinais de hipertrofia cardíaca patológica, diminuição da 

fosforilação da proteína AMP-activated protein kinase (AMPK) no resíduo tirosina 172, 

e aumento das concentrações de interleucina-6 (IL6) no soro e tecido cardíaco de 

camundongos. Sabe-se que o aumento da IL6 é capaz de inibir o processo de autofagia, 

cuja ativação é considerada um alvo terapêutico promissor para a prevenção e o 

tratamento de doenças cardiovasculares.  Nesse sentido, o objetivo foi investigar o papel 

da IL6 nas respostas da via da autofagia no coração de camundongos submetidos ao 

exercício físico agudo exaustivo.  Para tanto, camundongos wild-type C57BL/6J (WT) e 

knockout de IL6 (IL6KO) foram submetidos a um protocolo de exercício físico agudo 

exaustivo. Amostras de soro e do músculo cardíaco foram coletadas no tempo basal, 1h e 

3h após o protocolo de exercício físico exaustivo.  Os parâmetros funcionais, séricos e 

moleculares foram analisados pelo ecocardiograma, fluxo autofágico, além das técnicas 

de Real time-RTqPCR e immunoblotting. De acordo com a distribuição estatística dos 

dados, foram utilizados testes paramétricos ou não paramétricos para a análise dos 

resultados, sendo adotado o nível de significância de p≤0, 05. Foi observado nos 

camundongos knockout de IL6, menor tolerância ao exercício físico (p=0,003), maior 

consumo de oxigênio no estado basal (p=0,001), e três horas após a sessão de exercício 

os níveis de mRNA de Mtco1, Mtnd1 e Nampt  foram menores (p=0,001; p=0,002; 

p=0,005). Portanto, a IL6 parece ter importante papel no desempenho físico e consumo 

de oxigênio, porém não foi observado nenhuma alteração no fluxo autofágico em resposta 

ao exercício. 

 

Palavras-chave: Interleucina-6; exercício físico; autofagia; músculo cardíaco.



 
 

 

SUMMARY 

 

ROVINA, R. L. Role of interleukin-6 in the responses of the autophagy pathway in 

the heart of mice submitted to exhaustive acute physical exercise. 2022, 43f. 

 

The imbalance between excess physical exercise and the appropriate recovery 

period is associated with signs of pathological cardiac hypertrophy, decreased 

phosphorylation of Amp-activated protein kinase (AMPK) protein in tyrosine residue 

172, and increased concentrations of interleukin-6 (IL6) in serum and cardiac tissue of 

mice. It is known that the increase in IL6 is capable of inhibiting the process of autophagy, 

whose activation is considered a promising therapeutic target for the prevention and 

treatment of cardiovascular diseases. In this sense, the main objective of this research 

project will be to investigate the role of IL6 in the responses of the autophagy pathway in 

the heart of mice submitted to exhaustive acute physical exercise. For this, wild-type mice 

C57BL/6J (WT) and IL6 knockout (KO) will undergo an exhaustive acute exercise 

protocol. Serum and heart muscle samples will be collected immediately, 1h and 3h after 

the exhaustive exercise protocol. The functional, seric and molecular parameters will be 

analyzed by echocardiogram, autophagic flow, in addition to the techniques of Real time-

RTqPCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) and immunoblotting. 

According to the statistical distribution of the data, parametric or nonparametric tests will 

be used for the analysis of the results. The significance level of p≤0, 05 will be adopted. 

In IL6 knockout mice, we observed lower exercise tolerance (p=0.003), higher oxygen 

consumption at baseline (p=0.001), and three hours after the exercise session Mtco1, 

Mtnd1 and Nampt mRNA levels were lower (p=0.001; p=0.002; p=0.005). Therefore, 

IL6 appears to play an important role in physical performance and oxygen consumption, 

but no change in autophagic flux was observed in response to exercise. 

 

Keywords: Interleukin-6; physical exercise; autophagy; cardiac muscle
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

A interleucina-6 (IL6) é uma citocina pleiotrópica (JONES, 2005), que 

desempenha dois papéis: protetor, em situação aguda, geralmente ativado através de 

quase toda perturbação na homeostase ou patogênica, quando em condições crônicas, 

passa a não ser mais necessário, e se torna associado à inflamação cardíaca  (FONTES; 

ROSE; ČIHÁKOVÁ, 2015; KAPLANSKI; MARIN; MONTERO-JULIAN; 

MANTOVANI et al., 2003). 

Conforme mencionado previamente, nosso recente estudo constatou que o 

desequilíbrio entre o excesso de exercício físico e o período adequado de recuperação 

induziu sinais de hipertrofia cardíaca patológica, além de menor fosforilação da AMPK 

no tecido cardíaco (DA ROCHA; TEIXEIRA; PINTO; DE MORAIS et al., 2018). 

Também foi observado aumento das concentrações de interleucina-6 (IL6) no soro e 

tecido cardíaco dos camundongos em resposta ao exercício físico excessivo (DA 

ROCHA; TEIXEIRA; PINTO; DE MORAIS et al., 2018). Qin e colaboradores(QIN; 

ZHOU; HE; YAN et al., 2015) verificaram que o aumento da IL6 é capaz de inibir a 

autofagia através da via signal transducer and activator of transcription 3 (STAT-

3)/BCL-2. Por outro lado, a ativação da via da autofagia é considerada um alvo 

terapêutico promissor para a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares 

(YAMAGUCHI, 2019).  

 É bem estabelecido na literatura que o exercício físico desempenha um 

papel importante na manutenção de um coração saudável (EVANS, 1985), como também 

o exercício físico é capaz de promover inúmeros benefícios para o praticante, tanto na 

promoção de saúde quanto no auxílio ao tratamento de diversas patologias (MCARDLE; 

KATCH; KATCH, 2013). Para essas adaptações no corpo, é necessário que tenha um 

equilíbrio entre intensidade, duração do exercício e uma recuperação adequada  

(MEEUSEN; DUCLOS; FOSTER; FRY et al., 2013).  

Um desequilíbrio entre descanso e exercício possivelmente levará a sinais de 

hipertrofia cardíaca patológica, e níveis atenuados de proteínas importantes às adaptações 

positivas do exercício  (DA ROCHA; TEIXEIRA; PINTO; DE MORAIS et al., 2018). O 

exercício físico pode induzir a liberação de IL6 de vários tecidos  (ROCCHI, A.; HE, C., 

2017)especialmente, quando expostos durante longos períodos de tempo  (PEDERSEN; 

FEBBRAIO, 2008). Ronsen  et al (RONSEN; LEA; BAHR; PEDERSEN, 2002) 

relataram aumento nos níveis de IL6 em 75min de ciclismo, Camus et al  (CAMUS; 
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POORTMANS; NYS; DEBY-DUPONT et al., 1997) descreveram resultados semelhantes 

com 4 horas de ciclismo com intensidade constante, e Scharhag et al  (SCHARHAG; 

MEYER; GABRIEL; SCHLICK et al., 2005) reforçaram a hipótese da influência da 

duração do exercício na liberação do IL6, quando verificam que a natação até exaustiva 

também causa aumento nos níveis de IL6. 

Já está bem descrito na literatura que o exercício físico crônico de intensidade 

moderada tem um papel fundamental nas adaptações do músculo cardíaco como 

diminuição da frequência cardíaca basal, aumento do volume de ejeção, e do débito 

cardíaco. Essas adaptações beneficiam tanto indivíduos que buscam melhora na qualidade 

de vida como indivíduos que buscam maximização do desempenho físico (EVANS, 

1985).  Contudo, para que ocorram adaptações positivas, é necessário que exista um 

equilíbrio entre a carga de treinamento  e o período destinado para a recuperação (NA; 

ROMAIN; DUCLOS; FOSTER et al., 2013).  

Uma das principais vias relacionadas às adaptações do exercício é a biogênese 

mitocondrial, iniciada geralmente através da quinase proteica ativada por AMP (AMPK), 

e promover uma cascata ativada de genes envolvidos como o Fator Respiratório Nuclear 

1 (Nrf1) e fator de transcrição mitocondrial A (Tfam), e foi relatado que a expressão IL6 

pode regular a via de sinalização AMPK (CHEN; WANG; PENG; ZHENG et al., 2018) 

. A ausência de IL6 está associada a níveis mais baixos de AMPK no músculo esquelético, 

tecido adiposo e fígado, mas a resposta no músculo cardíaco não é muito clara  (KELLY; 

KELLER; AVILUCEA; KELLER et al., 2004). 

 Outro processo no organismo influenciado pelo exercício físico, através do 

AMPK e a liberação da interleucina-6 é a via autofágica, que tem a principal característica 

da renovação celular para manter a homeostase e a boa funcionalidade celular. Jamart et 

al  (JAMART; BENOIT; RAYMACKERS; KIM et al., 2012) demonstraram no estudo com 

oito corredores de boa experiência que realizaram uma ultramaratona, e foi demonstrado 

que houve o aumento de genes importantes do processo autofágico, também outros 

estudos relataram aumentos nos níveis de LC3II em camundongos após uma sessão de 

natação (FRITZEN; MADSEN; KLEINERT; TREEBAK et al., 2016) exaustão  

(VAINSHTEIN; TRYON; PAULY; HOOD, 2015). 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa verificou que o desequilíbrio entre o 

excesso de exercício físico e o período adequado de recuperação induziu sinais de 

hipertrofia cardíaca patológica, além de diminuir a fosforilação da proteína AMP-

activated protein kinase (AMPK) no resíduo tirosina 172 no coração (DA ROCHA; 
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TEIXEIRA; PINTO; DE MORAIS et al., 2018). Sabe-se que a diminuição da ativação 

AMPK está diretamente relacionada com a inibição da via da autofagia (HARDIE, 2011). 

A literatura já descreveu diferentes tipos de autofagia de acordo com a forma que 

o material citoplasmático é entregue aos lisossomos, sendo elas a macroautofagia, 

microautofagia e autofagia mediada por chaperonas(GLICK; BARTH; MACLEOD, 

2010; KLIONSKY, DANIEL J; ABDELMOHSEN, KOTB; ABE, AKIHISA; ABEDIN, 

MD JOYNAL et al., 2016; RABINOWITZ; WHITE, 2010). O foco do presente projeto 

de pesquisa foi na macroautofagia, que daqui em diante será denominada apenas de 

autofagia. A autofagia é definida como um processo em que macromoléculas e organelas 

celulares são degradadas para reciclagem de componentes bioenergéticos (CUI, J.; 

GONG, Z.; SHEN, H.-M., 2013; MARTINEZ-LOPEZ; ATHONVARANGKUL; 

SINGH, 2015; SIEGHART; FUEREDER; SCHMID; CEJKA et al., 2007), 

desempenhando um papel essencial no crescimento e desenvolvimento celular, na 

biogênese e na renovação das organelas, e no equilíbrio entre a síntese e a degradação 

proteica (RUBINSZTEIN; MARIÑO; KROEMER, 2011). Essa via se demonstra ativada 

tanto em condições basais  como em situações de estresse como a restrição calórica e 

exercício físico (KUMA; MIZUSHIMA, 2010).  

A autofagia possui diversos genes relacionados com diferentes etapas após a 

indução (PAULY; ASSENSE; RONDON; THOMAS et al., 2017), como a iniciação e 

nucleação do pré-fagoporo, alongamento e expansão do fagoporo, formação e maturação 

da vesícula de membrana nomeada de autofagossoma, que finalmente se funde com os 

lisossomos para formar os autolisossomos para degradação (RUBINSZTEIN; MARIÑO; 

KROEMER, 2011). O processo tem início com a formação do complexo da proteína 

autofágica (ULK), composto pela proteína autofágica 1 (ATG1 ou ULK1), ATG13 e a 

FIP200 (ou ATG17). Este complexo promove o início do mecanismo autofágico e induz 

a ativação de um segundo complexo, denominado PI3K, composto pela Beclin 1, 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), ATG14, p150 e Ambra1. Nessa etapa, a Beclin 1 se 

encontra dissociada da célula B de linfoma 2 (BCL-2), e esta dissociação é responsável 

pela condução do complexo PI3K para a membrana do fagoporo, dando início a 

nucleação.  

Assim que o processo de alongamento do fagoporo é ativado, ambos os 

complexos (complexo ULK e PI3K) sinalizam para ativação da ATG7 que catalisará a 

conjugação da ATG5 e ATG12. Após a conjugação, o complexo ATG5/ATG12 liga-se à 

ATG16L gerando o alongamento do fagoporo. As proteínas ATG7 e ATG3 geram a 
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lipidação da cadeia leve 3 da proteína 1 associada a microtúbulos (LC3 I), formando a 

LC3II que se conjuga a uma fosfatidiletanolamina gerando o fechamento do fagoporo em 

autofagossomo. A LC3II também interage diretamente com a p62, proteína que indica 

quem deve ser envolto pelo autofagossoma e assim, ser degradado pela autofagia. Na 

sequência, ocorre fusão com os lisossomos para formar os autolisossomos para 

degradação (BASIT; CRISTOFANON; FULDA, 2013; CUI, J.; GONG, Z.; SHEN, H.-

M., 2013; LUO; LU; WANG; HONG et al., 2013; PAULY; ASSENSE; RONDON; 

THOMAS et al., 2017; RUBINSZTEIN; MARIÑO; KROEMER, 2011; 

WOHLGEMUTH; SEO; MARZETTI; LEES et al., 2010; YANG; KLIONSKY, 2010). 

A figura 1 representa esquematicamente a via da autofagia. 

 

Figura 1 - Processo autofágico 

Legenda: Processo autofágico iniciado pelos complexos ULK1 e PI3K, a qual a p62 sinalizará quem deverá 

ser envolvido pelo autofagossoma. O processo é finalizado com a lipidação da LC3I em LC3II realizando 

a degradação do conteúdo após a formação do autolisossoma, este formado através da fusão de um 

lisossoma ao autofagossoma formado. Fonte: Próprio autor. 

 

A autofagia é modulada negativamente pela inativação do fator de transcrição da 

família da FOXO (FOXO3a) e ativação da mTOR através da proteína quinase B (Akt), 

molécula chave da via de sinalização da insulina (RUBINSZTEIN; MARIÑO; 

KROEMER, 2011). Em condições nutricionais adequadas, o complexo 1 da mTOR 

(mTORC1) se apresenta como um importante repressor da autofagia, pois fosforila a 

ULK1 em serina 757, impedindo que este sítio seja ativado pela AMPK (KIM; KUNDU; 

VIOLLET; GUAN, 2011).  A AMPK pode ser ativada pelo aumento na concentração de 
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cálcio (Ca2+) intracelular, das espécies reativas de oxigênio (ROS), da razão monofosfato 

de adenosina/trifosfato de adenosina (AMP/ATP) e em resposta a diminuição de glicose. 

Dessa maneira, a AMPK pode promover a autofagia por dois mecanismos: 1) ativando 

diretamente a ULK1; 2) inibindo o efeito supressor do mTORC1(CUI, J.; GONG, Z.; 

SHEN, H. M., 2013). A ativação da AMPK inibe a mTORC1 gerando a interação ULK1-

AMPK. A AMPK fosforila a ULK1 em serina 317 e serina 777, ativando a ULK1 quinase 

e levando a indução da autofagia(KIM; KUNDU; VIOLLET; GUAN, 2011). Assim, em 

diferentes contextos celulares, a atividade do mTORC1 e da AMPK determinam a 

extensão da indução autofágica (SAXTON; SABATINI, 2017).  

 Portanto torna-se interessante elucidar o papel da interleucina-6 em regular as 

adaptações mitocondriais e autofágicas provenientes de uma sessão aguda de exercício 

físico, como também em parâmetros funcionais e morfológicos, devido a ela ser uma 

interleucina altamente estimulada por este tipo de exercício. 

 

2. OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral dissertação de mestrado foi investigar o papel da IL6 nas 

respostas da via da autofagia no coração de camundongos submetidos ao exercício 

físico agudo exaustivo.  

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

1.1 Comparar os parametros morfologicos e funcionais entre camundongos 

wild-type (WT) e knockout (KO) de IL6 na situação basal; 

2.1 Comparar o desempenho físico entre camundongos WT e KO de IL6; 

3.1 Comparar o fluxo autofágico entre camundongos WT e KO de IL6 na 

situação basal e em resposta ao protocolo de exercício físico agudo 

exaustivo; 

4.1 Comparar os níveis séricos de  creatina kinase MB isoenzima (CKMB), 

troponina I, B-type natriuretic peptid (BNP), lactato desidrogenase 

(LDH), e citocinas pró-inflamatórias (IL-1beta, IL6, e fator de necrose 

tumoral alfa/TNF-alfa) entre camundongos WT e KO de IL6 na situação 

basal e em resposta ao protocolo de exercício físico agudo exaustivo; 
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5.1 Comparar a expressão gênica e conteúdo/fosforilação de proteínas da via 

mitocondrial entre camundongos WT e KO de IL6 na situação basal e em 

resposta ao protocolo de exercício físico agudo exaustivo;  

6.1 Comparar a expressão gênica e conteúdo/fosforilação de proteínas da via 

da autofagia entre camundongos WT e KO de IL6 na situação basal e em 

resposta ao protocolo de exercício físico agudo exaustivo;  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Animais Experimentais 
 

Para o grupo controle, foram utilizados camundongos C57BL/6J wild-type (WT), 

com oito semanas de vida provenientes do Biotério da Universidade de São Paulo (USP) 

do campus Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). Para o grupo knockout 

de interleucina-6 (IL6KO), o qual não expressam de maneira global a interleucina-6 no 

organismo, foram utilizados camundongos com oito semanas de vida IL6KO 

provenientes do Laboratório de Imunologia Molecular e Embriologia, Instituto 

Trangenose, Centre National de la Recherche Scientifique criados a partir de C57BL/6J 

background.  

Os animais foram acomodados em micro isoladores (três animais por gaiola) em 

rack ventilada, com temperatura controlada (22 ± 2°C) em um ciclo claro-escuro invertido 

(claro: 18:00–06:00 h, escuro: 06:00–18:00 h), comida (Purina) e água foram oferecidos 

ad libitum. Todos os processos experimentais foram realizados de acordo com o Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). (CEUA 2018.5.70.90.0) 

  

4.2. Ecocardiograma 
 

O ecocardiograma foi realizado nos animais dos grupos WT e KO na situação 

basal. O exame foi executado com um sistema de ultrassom da marca Vevo 2100® com 

um transdutor de 30Mhz em uma plataforma aquecida de manuseio de camundongos com 

detectores de eletrocardiograma e monitoramento dos sinais vitais. Os animais foram 

anestesiados com o anestésico inalatório isoflurano a 3% do volume da câmara, e a perda 

do reflexo podal foi o parâmetro para avaliar a eficácia da anestesia. Após a anestesia os 

animais foram posicionados com as patas amarradas ao lado do corpo na plataforma 

aquecida e tricotomizados na região torácica para que seja possível a passagem do 
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transdutor de ultrassom na parte anterior do tórax do animal junto com um gel condutor 

para melhor acoplamento do transdutor. Foram gravadas imagens bidimensionais (2D) e 

no modo-M (M-Mode).  

 

4.3. Calorimetria indireta 
 

O exame foi realizado utilizando-se o Sistema Panlab de Oxylet (Panlab, S.L., 

Barcelona, Espanha). Durante 48 h, os roedores foram acomodados em gaiolas acrílicas 

(três animais por gaiola) com temperatura controlada (22 ± 2 °C). Os camundongos foram 

adaptados ao aparelho nas primeiras 24 horas. Nas outras 24 h, foram medidas as 

seguintes variáveis: consumo de oxigênio (VO2), produção de dióxido de carbono 

(VCO2), gasto energético total (EE) e  quociente respiratório  (RQ), determinado pela 

razão VCO2/VO2.   

 

4.4. Histologia 
 

Após a extração, as amostras de VE dos grupos experimentais foram imediatamente 

limpas com soro fisiológico de 0,9% para remover o excesso de sangue e fixadas em 10% 

de formalina dissolvida em soro fisiológico tampão fosfato (0,1 M; pH 7,3) por 24 horas. 

As amostras foram desidratadas em uma série de etanol de grau, limpas em xileno, e 

incorporadas em Paraplast (Sigma Co, Saint Louis, MO). Para as avaliações 

histopatológicas, slides de 4 μm foram manchados com ácido periódico de Schiff (PAS) 

para determinar posteriormente os níveis de glicogênio. As análises foram realizadas 

utilizando-se um microscópio digital de Axiophot II Zeiss (One Zeiss Drive, Thornwood, 

NY). 

 

4.5. Teste de Carga Incremental (TCI) 
 

Ambos os grupos (WT e IL6KO) foram aclimatados em uma esteira (INSIGHT®, 

Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil), 10 min por dia a 6 m.min-1 por cinco dias 

consecutivos. Após a adaptação da esteira, foi realizado o teste de carga incremental 

(TCI), começando com uma intensidade de 6m.min-1 com inclinação de 10 graus. 

Incrementos de 3 m.min-1 foram realizados a cada 3min até a exaustão. Este teste foi 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/respiratory-quotient
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utilizado para avaliar o desempenho locomotor (ou seja, velocidade de exaustão) entre os 

camundongos WT e IL6KO. 

 

4.6. Fluxo Autofágico 
 

Para verificação do fluxo autofágico, os camundongos WT e IL6KO foram 

tratados com injeções intraperitoneais de colchicina diluída em tampão fosfato-salino 

(PBS) (5 mg/ml) a uma dose de 50 mg/kg/dia por 3 dias consecutivos previamente a 

eutanásia. O grupo na situação basal recebeu a última dose de colchicina 3 horas antes da 

eutanásia. Já os grupos que foram submetidos ao protocolo de exercício físico agudo 

exaustivo receberam a última dose de cloroquina 90min antes de iniciar os protocolos 

agudos específicos. Todos os procedimentos foram replicados nos grupos experimentais, 

tanto basal quanto submetidos ao exercício, sem o tratamento com colchicina, sendo 

injetada apenas solução salina. A eutanásia dos grupos experimentais foi realizada após 

o mesmo tempo (3horas) da administração de colchicina do grupo controle. O tratamento 

com essa substância inibe a degradação do autofagossoma, induzindo ao aumento do 

nível de LC3II, que foi quantificado posteriormente pela técnica de immunoblotting. 

Adaptado de Rocchi e colaboradores (ROCCHI, ALTEA; HE, CONGCONG, 2017). 

 

4.7. Protocolo de exercício físico exaustivo 
 

Os camundongos WT e IL6KO realizaram um protocolo de exercício exaustivo 

agudo na esteira a uma velocidade de 20 m.min-1 a 10 graus de inclinação por 90 minutos 

(IKEDA; TAMURA; KAKEHI; SANADA et al., 2016). Os animais WT e KO foram 

eutanizados nos seguintes tempos: Basal (Basal; antes do protocolo de exercício), após 1 

hora (1hr), e após 3 horas (3hr) do protocolo de exercício. Este protocolo de exercício 

exaustivo agudo foi utilizado por Ikeda e colaboradores (IKEDA; TAMURA; KAKEHI; 

SANADA et al., 2016) que demonstraram um aumento nos níveis de IL6 no soro em 1 e 

3 horas após a sessão em comparação com o estado basal. 

 

4.8. Extração do coração 
 

Os animais foram anestesiados com injeções intraperitoneais de xilazina (10 

mg/kg de peso corporal) e quetamina (100 mg/kg de peso corporal) misturadas na mesma 
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seringa. Assim que o efeito da anestesia for confirmado pela perda dos reflexos pedal e 

corneano, o ventrículo esquerdo (VE) dos animais foi extraído. 

 

4.9. Avaliações sanguíneas 
 

Após a extração do músculo cardíaco, amostras de sangue foram coletadas por 

decapitação do animal. Em seguida, o sangue foi centrifugado a 3.500 rpm por 15 min e 

o soro foi armazenado em freezer a -80oC para posterior determinação das concentrações 

das enzimas cardíacas creatina kinase (CK), creatina kinase-MB isoenzima (CKMB), e 

lactato desidrogenase (LDH) que foram mensuradas utilizando kits de ensaios 

convencionais comercialmente disponíveis. As citocinas pró-inflamatórias (IL-1beta, 

IL6, e TNF-α) foram mensuradas pelo método LuminexTM multiplex (Millipore, ST 

Charles, MO). 

 

4.10. Real time-RTqPCR (Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction) 
 

O RNA total foi extraído utilizando o reagente TRIZOL (Invitrogen, Carlsbad, 

CA). Após tratamento de 1μg de RNA total com DNase, foi adicionado o primer de oligo 

(dT) (20 pmols; Invitrogen, EUA) em um volume total de 11μL, a qual foram preparadas 

em água tratada com o reagente dietil pirocarbonato (DEPC). As amostras foram 

aquecidas a 70ºC por 5min e posteriormente resfriadas a 4°C. Em seguida, foi adicionada 

à transcriptase reversa SuperScript® IV e os demais reagentes que foram submetidos ao 

ciclo 25ºC - 42ºC, interrompido por aquecimento a 70ºC por 15min. Os cDNAs foram 

posteriormente submetidos ao PCR em tempo real utilizando-se Platinum® SYBR® 

Green qPCR Supermix UDG (Invitrogen) com sequências de primers específicos para os 

alvos (Tabela 1). Para a análise do mRNA, o nível relativo da expressão do gene foi 

calculado em referência à expressão Gapdh na amostra, utilizando-se o método do ciclo 

threshold (Ct) (GRUMATI; COLETTO; SCHIAVINATO; CASTAGNARO et al., 2011; 

KHOLODENKO, 2006; ZENG; HE; PENG; CHEN et al., 2012). 

Tabela 1 - Design dos primers utilizados; 

Gene Forward Reverse 

Gapdh AAGAGGGATGCTGCCCTTAC CGGGACGAGGAAACACTCTC 

Nrf1 GGTGTTTGGCGCAGCACCTT CTCTGGGATAAATGCCCGAAGCT 
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Mtnd1 GTTGGTCCATACGGCATTTT TGGGTGTGGTATTGGTAGGG 

Mt-Co1 ACTATACTACTAACAGACCG GGTTCTTTTTTTCCGGAGTA 

Nampt TCCGGCCCGAGATGAAT GTGGGTATTGTTTATAGTGAGTAACCTTGT 

Tfam GCAAAGGATGATTCGGCTCAGGGAA CCGGATCGTTTCACACTTCGACGG 

Prkaa1 CCAGGTCATCAGTACACCATCT TTTCCTTTTCGTCCAACCTTCC 

Mtor CCACGTGGTTAGCCAGACT TAGCGGATATCAGGGTCAGGA 

Becn1 AGGAACTCACAGCTCCATTACT CTCTCCTGAGTTAGCCTCTTCC 

Map1lc3b AGATAATCAGACGGCGCTTG TCGTACACTTCGGAGATGGG 

Sqstm1 ACAGCCAGAGGAACAGATGG GTAGAGACTGGAGTTCACCTGTA 

Ulk1 AACATCCGAGTCAAGATTGCTG ATAATGACCTCAGGAGCCATGT 

Legenda: Gapdh: Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; Nrf1: Nuclear respiratory factor 1; Mtnd1: 

Mitochondrially encoded NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit 1; Mtco1: Mitochondrially 

Encoded Cytochrome C Oxidase I; Nampt: Nicotinamide Phosphoribosyltransferase; Tfam: Transcription 

Factor A, Mitochondrial Prkaa1: protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit; Mtor: 

mechanistic target of rapamycin kinase; Becn1: Beclin-1; Map1lc3b: Microtubule-associated proteins 

1A/1B light chain 3B; Sqstm1: Sequestosome-1; Ulk1: Serine/threonine-protein kinase ULK1. 

 

4.11. Técnica de immunoblotting 
 

Cada coração foi homogeneizado a 4°C em um tampão de extração (1% Triton X 

‐ 100, 100 mM de Tris, pH 7,4, contendo 100 mM de pirofosfato de sódio, 100 mM de 

fluoreto de sódio, 10 mM de ácido etilenodiamina tetraacético (EDTA), 10 mM de 

vanadato de sódio, 2 mM de fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) e 0,1 mg / mL de 

aprotinina) com um gerador Polytron PTA 20S (Brinkmann Instruments modelo PT 

10/35), que foi operado a uma velocidade máxima por 30 segundos. Os extratos foram 

centrifugados (11000g) por 40 minutos a 4° C para remoção do material insolúvel, e os 

sobrenadantes foram utilizados para quantificação de proteínas pelo método de Bradford 

(BRADFORD, 1976). 

As proteínas foram desnaturadas por fervura em um tampão de amostra Laemmli 

contendo 100mM de DTT, colocadas em um gel de eletroforese em gel de dodecil sulfato 

de poliacrilamida e transferidas para membranas de nitrocelulose (RPN303D, Hybond 

ECL; GE Healthcare Pittsburgh, PA). A eficiência de transferência para as membranas 

de nitrocelulose foi testada por uma breve coloração através do Ponceau. Essas 

membranas foram então bloqueadas com solução salina tamponada com Tris contendo 

5% de albumina de soro bovino e 0,1% de Tween-20 por 1 hora a 4°C. A transferência 

de proteínas para as membranas foi monitorada qualitativa ou quantitativamente por meio 

da coloração com vermelho de Ponceau. 
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As membranas foram incubadas durante a noite a 4°C com os anticorpos primários 

para detecção utilizando anticorpos específicos para AMP-activated protein kinase 

(AMPK, #2532; p-AMPK, #2531), Ribosomal protein S6 kinase beta-1 (p70S6K, #SC-

230; p-p70S6K #9205), Serine/threonine-protein kinase ULK1 (ULK1, sc-390904; p-

ULK1, OABF01248), Autophagy related 5 (ATG5, #12994), mitochondrial transcription 

factor A (TFAM, ab-131607), Nuclear Respiratory Factor 1 (Nrf1, ab-55774, 

Mitochondrially Encoded NADH:Ubiquinone Oxidoreductase Core Subunit 1 (Mt-Nd1, 

ab-181848), Heat shock protein 60 (Hsp60, sc-13115), Microtubule-associated proteins 

1A/1B light chain 3B (LC3II, #2775), Sequestosome 1 (Sqstm1/p62, #5114) e 

Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (Gapdh, #2118) e suas respectivas 

fosforilações quando existirem, onde será feita a razão entre elas para avaliar a ativação 

da mesma. Os anticorpos foram provenientes das empresas Cell Signalling Technology 

(Cell Signalling Technology, MA, USA), Abcam (Abcam Plc, Cambridge, UK) e Santa 

Cruz Biotechnology (Santa Cruz Biotechnology Inc., CA, USA) de acordo com a 

disponibilidade. Os reagentes químicos de rotina foram provenientes da Sigma Chemical 

Corporation (St. Louis, MO, USA). A escolha das proteínas autofágicas foi baseada no 

Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition) 

(KLIONSKY, DANIEL J.; ABDELMOHSEN, KOTB; ABE, AKIHISA; ABEDIN, MD 

JOYNAL et al., 2016).  

 

4.12. Análise de bioinformática 
 

As análises de bioinformática foram realizadas através do programa GeneNetwork 

que armazena uma vasta base de dados oriundas de diferentes espécies. Para o presente 

projeto de pesquisa, utilizaremos a base de dados de camundongos isogênicos da 

linhagem BXD. Além de apresentar uma extensa base de dados de RNAm do coração, 

essa base de dados específica também disponibiliza parâmetros fenotípicos de diversas 

linhagens de populações de camundongos BXD (ANDREUX, P. A.; WILLIAMS, E. G.; 

KOUTNIKOVA, H.; HOUTKOOPER, R. H. et al., 2012; KOUTNIKOVA; LAAKSO; 

LU; COMBE et al., 2009). Os dados foram apresentados através de gráficos de correlação 

com o uso do software GraphPad Prism 6, e/ou por heatmap, criados com o software 

GENE-E. Foram analisadas as correlações dos níveis de RNAm de genes autofágicos no 

coração com fenótipos cardiovasculares de camundongos isogênicos da linhagem BDX 

separados de acordo com a maior e menor expressão de IL6. 
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4.13. Análise estatística 
 

Os resultados são expressos como ± erro padrão da média (SE). O teste de Levene 

foi utilizado para verificar a homogeneidade das variâncias e o teste Shapiro-Wilk foi 

usado para verificara normalidade dos dados. Quando confirmada a normalidade, 

utilizou-se a análise bidirecional da variância (ANOVA) para a comparação da resposta 

de uma expressão proteica/genética específica entre o tempo de exercício e os grupos. 

Quando o ANOVA bidirecional indicou significância, o teste pós-hoc de Bonferroni foi 

realizado. Quando apropriado, foi aplicado um teste t de student para investigar as 

possíveis diferenças entre os grupos experimentais. Todas as análises estatísticas foram 

definidas em p ≤ 0,05 e de dois lados. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-

se o software GraphPad Prism v. 8.0.1 para Windows (Software GraphPad, CA, EUA). 

 

5. RESULTADOS 
 

A figura 2 apresenta o peso corporal médio dos camundongos, onde não houve 

diferença entre os grupo (B). O tempo de exaustão (min) obtido através do teste de carga 

incremental foi menor no grupo IL6KO quando comparado ao WT (p=0,0038) (C). 

 

 

Figura 2 – Dados de peso, velocidade de exaustão e glicose. 

 

Legenda: Representação dos procedimentos experimentais (A); Peso corporal (g)  (B); Tempo de exaustão  

(min)  (C); os dados correspondem à média ± SEM de n=5 camundongos/grupo. *p≤0,05 vs WT. 
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 A figura 3 apresenta as variações (%) em relação a situação basal para a citocina 

IL6 e TNF-α (A, B), as quais apresentaram diferença significativa (p≤0,05) do grupo WT 

quando comparado ao IL6KO nos tempos 1hr e 3hr após o exercício, a citocina IL-10 (C) 

não apresentou diferença significativa em nenhum dos tempos, e a IL-1β apresentou 

diferença significativa (p≤0,05) apenas 1hr após o exercício quando comparado o grupo 

WT com IL6KO. 

 

Figura 3 – Análise de citocinas 

 

Legenda: Variação (%) comparada ao nível basal no soro das citocinas IL6 (A), TNF-α (B), IL-10 (C) e 

IL-1β (D); * p≤0,05 vs IL6KO. Adaptado de: da Rocha, 2021 (DA ROCHA; ROVINA; PINTO; 

MARAFON et al., 2021) 

 

A figura 4 mostra a média de VO2, VCO2, RQ e EE e (A, B, C, e D 

respectivamente) onde o grupo  IL6KO apresenta maiores valores quando comparado ao 

WT (p≤0.0001).  
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Figura 4 – Análise de calorimetria. 

 

Legenda: Análise de calorimetria do (A) Consumo de oxigênio (ml/kg/min); (B) Produção de dióxido de 

carbono (ml/kg/min); (C) Quociente respiratório; (D) Gasto energético (kcal/dia/kg). * p≤0,05 vs WT. 

 

A figura 5 representa os níveis de CK foram mais elevados para o grupo KO 3hr 

após o exercício quando comparados ao grupo WT (p=0,0017) e KO (p=0,007) no estado 

basal (A). Os níveis de CK-MB foram maiores para o grupo KO 3hr quando comparados 

ao WT Basal (p<0,0001) e WT 1hr (p<0,000). Além disso, o grupo WT 3hr apresentou 

níveis inferiores quando comparado ao grupo KO Basal (p=0,003) (B). Já os níveis de 

LDH foram maiores no grupo KO 3hr quando comparados ao KO 1hr (p=0,022), e foram 

menores para o grupo WT 3hr quando comparados ao KO no mesmo tempo (p=0,0251) 

(C). 

Figura 5 – Análise de soro 

 

Legenda: Análise de soro de Creatina Kinase (U/L) (A); Creatina Kinase-MB (U/L) (B); Lactato 

Desidrogenase (U/L) (C). Os dados correspondem à média ± SEM de n=5 camundongos/grupo. *p≤0,05  

vs  WT-basal; #p≤0,05  vs KO-Basal; +  p≤0,05  vs  WT-1h; **p≤  vs KO-1hr; +*p≤  vs KO-3h.  
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Foi realizado o ecocardiograma nos grupos wild-type e knockout onde nenhuma 

diferença morfológica ou funcional foi observada no músculo cardíaco de camundongos 

IL6KO (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Variáveis de ecocardiograma do modo M e B entre os camundongos tipo WT e IL6KO. 

Variável WT IL6KO  

                                              M-Mode p-value 

IVS;d (mm) 0.77 ± 0.05  0.75 ± 0.03 0.75 

IVS;s (mm) 1.08 ± 0.09 1.02 ± 0.03 0.54 

LVID;d (mm) 3.95 ± 0.18 4.02 ± 0.09 0.72 

LVID;s (mm) 3.02 ± 0.12 3.26 ± 0.13 0.24 

LVPW;d (mm) 0.74 ± 0.04 0.68 ± 0.04 0.32 

LVPW:s (mm) 0.97 ± 0.08 0.88 ± 0.03 0.31 

Fração de ejeção (%) 45.78 ± 2.8 43.98 ± 4.9 0.11 

Fração de encurtamento (%) 12.63 ± 2.8 11.95 ± 0.8 0.12 

Massa VE (mg) 86.9 ± 7.4 82.8 ± 5.5 0.66 

                                           B-Mode  

Frequência Cardíaca (bpm) 401.5 ± 23.11 424.2 ± 24.03 0.52 

Débito Cardíaco (mL/min) 10.3 ± 1.1 11.5 ± 1.6 0.59 

Volume de ejeção (uL) 25.7 ± 2.4  27.1 ± 3.5  0.77 

Volume Diastólico (uL) 56.4 ± 4.2 61.4 ± 2.1 0.30 

Volume Sistólico (uL) 30.7 ± 3 34.2 ± 2.8 0.42 

Legenda: Os dados correspondem a ± SEM de n=5 camundongos. IVS;d - Espessura do septo 

interventricular no final da diástole; IVS;s - Espessura do septo interventricular no final da sístole; LV - 

Ventrículo esquerdo; LVID;d - Dimensão interna ventricular esquerda no final da diástole; LVID;s - 

Dimensão interna ventricular esquerda no final da sístole; LVPW;d - Espessura posterior ventricular 

esquerda no final da diástole; LVPW;s - Espessura posterior da parede ventricular esquerda no final da 

sístole. Adaptado de: da Rocha, 2021 (DA ROCHA; ROVINA; PINTO; MARAFON et al., 2021) 

 

 A Figura 6 apresenta a análise morfológica representativa do tecido cardíaco de 

cada grupo experimental. O glicogênio intracelular em ambos os grupos KO e WT não 

mostrou diferença. Em relação às fibras transversais, houve uma redução do núcleo no 

grupo KO acompanhada de um aumento do tecido conjuntivo (p = 0,0037), em relação 

ao grupo WT. A análise percentual de fibras não mostra diferença em ambos os grupos 

KO e WT. A mancha de colágeno cardíaco, no grupo KO (p= 0,0088) aumenta em 

comparação com o grupo WT (Figura 6). A Figura 6 mostra uma análise representativa 
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da espessura do ventrículo cardíaco esquerdo tanto no grupo WT quanto no KO, mas não 

mostra a diferença estatística. 

 

Figura 6 – Análise histológica. 

 

Legenda: Análise histológica de amostras de VE manchadas com Ácido Periódico de Schiff. Os dados 

correspondem a ± SE de n = 5 camundongos, *p ≤ 0,05 vs WT. 

 

A figura 7 apresenta os níveis de mRNA de Prkaa1 (A) que foram menores para 

o grupo KO 3h em comparação com o WT Basal (p=0,021). Os níveis de mRNA de Tfam  

(B) foram menores para o grupo KO 3h em comparação com o WT no mesmo tempo 

(p=0,036). Os níveis de mRNA de Nrf1,  Mtor  e  Atg5 não apresentaram diferença entre 

grupos e tempos (C, G , e J, respectivamente). Os níveis de mRNA de  Mtnd1  (D) foram 

menores para o KO Basal (p=0,017), WT 1h (p=0,002) e KO 3h (p=0,002) quando 

comparado ao WT 3h. Os níveis de mRNA de  Mtco1  (E) foram menores para o KO 

Basal (p=0,003; p<0,0001), WT 1h (p=0,009; p=0,001), KO 1h (p=0,001; p<0,0001) e 

KO 3h (p<0,0001; p<0,0001) quando comparado ao WT Basal e WT 3h. Os níveis de 

mRNA de  Nampt  (F) foram menores para o KO 1h (p=0,017), KO 3h (p=0,005) quando 

comparados ao WT. Além disso, o KO 3h (p=0,020) apresentou níveis mais baixos 
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quando comparado ao WT no mesmo tempo. Os níveis de mRNA de Ulk1 foram menores 

para o WT Basal (p=0,043), WT 1h (p<0.000), WT 3h (p=2 0,036), KO 1h (p=0,004) e 

KO 3h (p=0,005) quando comparado ao KO Basal (H). Os níveis de mRNA de Becn1 

foram mais elevados para o KO Basal quando comparados ao WT 1h (p=0,043) (I). 

 

Figura 7 – Níveis de mRNA. 

 

Legenda: níveis de mRNA de Prkaa1  (A); Tfam  (B); Nrf1  (C); Mtnd1  (D); Mtco1  (E); Nampt  (F); Mtor  

(G)  Ulk1(H); Sqstm1 (I); Map1lc3b (J); Atg5  (K) e  Becn1(L). Os dados correspondem à média ± SEM de 

n=5 camundongos/grupo. *p≤0,05  vs  WT-Basal; #p≤0,05  vs KO-Basal; +  p≤0,05  vs  WT-1h; **p≤  vs 

KO-1h; ++p≤  vs  WT-3h.  

 

 

 A figura 8 apresentam os níveis proteicos de p-AMPK (Thr172)/AMPK (Figura 

5A) foram menores para o WT Basal (p<0.0001), KO 1h (p=0,005), WT 3h (p=0,005) e 

KO 3h (p<0,0001) quando comparado com o grupo KO Basal. Os níveis proteicos de p-

p70S6K (Thr389)/p70S6K, p-ULK1 (Ser556)/ULK1, ATG5, TFAM, mt-ND1 não foram 

diferentes entre grupos ou tempos (B, C, D, F e H). Os níveis de NRF1 foram mais 

elevados para o grupo WT 3h em comparação com KO Basal (E). Os níveis de Hsp60 

foram mais elevados para WT 3h em comparação com WT 1h (G). 
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Figura 8 – Análise de immunoblotting. 

 

Legenda: Conteúdo proteico de p-AMPK (Thr172)/AMPK (A); p-p70S6K (Thr389)/p70S6K (B); p-ULK1 

(Ser556)/ULK1 (C); ATG5/GAPDH (D); Nrf1/GAPDH (E); TFAM/GAPDH (F); Hsp60/GAPDH (G); Mt-

Nd1/GAPDH (H); LC3II (I); SQSTM1/p62 (J). Os dados correspondem à média ± SEM de n=5 

camundongos/grupo. #p≤0,05 vs KO-Basal; ++p≤0,05 vs  WT-3h. 

 

A figura 9 demonstra os dados de bioinformática feitos para extrapolar nossos 

dados experimentais, utilizando o banco de dados BXD, que está entre a maior e melhor 

categorizada família de cepas isogênicas e fornece um amplo conjunto de dados 

apropriados  para  investigações  envolvendo distúrbios metabólicos (ANDREUX, 

PÉNÉLOPE A; WILLIAMS, EVAN G; KOUTNIKOVA, HANA; HOUTKOOPER, 

RIEKELT H et al., 2012). Primeiro, visualizamos a distribuição dos níveis de coração Il6 

mRNA em 42 cepas de camundongos BXD isogênicos, destacando cinco cepas com 
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baixo (BXD50, 66, 100, 51 e 68) e cinco cepas com maiores (BXD88, 79, 43, 98 e 71) 

níveis de Il6 mRNA no coração. A análise demonstrou que alguns genes da autofagia e 

da via mitocondrial foram regulados no coração, o que reforça nossos dados 

experimentais (CHOWDHURY; SCHULZ; PALMISANO; SINGH et al., 2020). 

Figura 9 – Análise de bioinformática. 

 

Legenda: (A) Distribuição de cepas BXD com base nos níveis de Il6; (B) Mapa de calor dos genes 

relacionados à autofagia e mitocondrial à expressão Il6; (C) Genes mais correlacionados relacionados à 

autofagia com Il6; (D) Genes mais correlacionados relacionados a biogênese mitocondrial com Il6; 

 

6. DISCUSSÃO 
 

Os principais achados neste estudo sobre a influência da interleucina-6 na via 

autofágica e mitocondrial sob condição de exercício exaustivo foram: (1) os 

camundongos IL6 knockout têm menor tolerância ao exercício aeróbio exaustivo quando 

comparados aos  wild-type; (2) Os marcadores de insuficiência cardíaca (CK, CK-MB e 

LDH) e colágeno no tecido cardíaco são maiores no IL6KO quando comparado ao WT; 

(3) Os camundongos IL6KO têm níveis mais baixos de Mtnd1  e  Mtco1  no tecido 

cardíaco em comparação com WT; (4)a fosforilação da  AMPK em resposta ao exercício 

exaustivo é atenuada em camundongos IL6KO;  (5) Os níveis de Hsp60 no coração 

aumentam 3 horas após o exercício exaustivo no grupo WT, mas não no grupo KO; (6) 

Em uma sessão aguda de exercício exaustivo, a regulação do mecanismo autofágico, 

acontece apenas nos níveis de mRNA através dos genes  Ulk1, Map1lc3b  e  Sqstm1. 

Como observado pelo nosso grupo de estudos (DA ROCHA; ROVINA; PINTO; 

MARAFON et al., 2021) e por Ikeda e colaboradores (IKEDA; TAMURA; KAKEHI; 

SANADA et al., 2016), há uma regulação da interleucina-6 através do exercício físico 
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exaustivo, acompanhado de sinais inflamatórios. Ikeda e colaboradores (IKEDA; 

TAMURA; KAKEHI; SANADA et al., 2016) demonstraram aumentos nos níveis séricos 

de IL6 após uma sessão de exercício físico exaustivo em camundongos C57BL/6. Neves 

e colaboradores (NEVES; TENÓRIO; MUNIZ; VALLE et al., 2014) também 

demonstraram em adultos jovens um aumento nos níveis séricos de IL6, após uma sessão 

de exercício de alta intensidade.  Como observado neste estudo, os níveis séricos de IL6 

aumentam após o exercício físico no grupo wild-type. É descrito pela literatura que os 

cardiomiócitos são capazes de elevar os níveis de IL6 em resposta a estímulos 

estressantes, promovendo uma rápida resposta contra o estresse oxidativo e apoptose. 

 Altos níveis de IL6 são comumente associados com a piora de parâmetros 

funcionais e morfológicos do tecido cardíaco, e quando observamos o modelo knockout 

de interleucina-6, níveis normais foram encontrados para estes parâmetros. Jurisic e 

colaboradores (JURISIC; MARTINOVIC-KALITERNA; MARASOVIC-

KRSTULOVIC; PERKOVIC et al., 2013) em seu estudo com pacientes acometidos com 

esclerose sistêmica, e Ikonomidis e colaboradores (IKONOMIDIS; 

ATHANASSOPOULOS; LEKAKIS; VENETSANOU et al., 2005) analisando pacientes 

com isquemia, observaram o aumento dos níveis de IL6, juntamente com a piora de 

parâmetros como dimensão interna ventricular esquerda no final da diástole, espessura da 

parede ventricular direita, diâmetro atrial direito, e fração de ejeção. Baixos níveis de IL6 

parecem estar associados a um efeito protetivo nos aspectos funcionais e morfológicos 

do tecido cardíaco, como demonstrado por González e colaboradores (GONZÁLEZ; 

RHALEB; D'AMBROSIO; NAKAGAWA et al., 2015), a ausência de IL6 foi capaz de 

prevenir inflamação, fibrose e disfunção cardíaca em camundongos hipertensos. Fato este 

também evidenciado quando observamos a TNFα no soro, a qual  é capaz de provocar, 

por meio da ativação de diversas vias de sinalização, respostas inflamatórias no 

organismo (HOLBROOK; LARA-REYNA; JAROSZ-GRIFFITHS; MCDERMOTT, 

2019). Em nosso estudo, o exercício físico exaustivo foi capaz de atenuar os níveis séricos 

de TNFα no grupo IL6KO, enquanto o efeito inverso foi observado no grupo WT, o qual 

houve um aumento em relação ao estado basal.  

Quando observamos relatos na literatura de camundongos knockouts de 

interleucina-6, encontramos que eles possuem menor tolerância ao exercício físico do que 

o tipo wild-type. No estudo de Fäldt e colaboradores (FÄLDT; WERNSTEDT; 

FITZGERALD; WALLENIUS et al., 2004), camundongos IL6 knockout com 4 e 8 meses 

de idade também demonstraram significante redução de desempenho quando comparado 
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ao wild-type , assim como Chowdhury e colaboradores (CHOWDHURY; SCHULZ; 

PALMISANO; SINGH et al., 2020) reportaram que camundongos IL6 knockout 

apresentaram menor distância percorrida quando comparado ao grupo controle. 

Wojewoda e colaboradores (WOJEWODA; KMIECIK; VENTURA-CLAPIER; 

FORTIN et al., 2014)  também demonstraram em seu estudo que camundongos IL6 

knockout apresentaram um desempenho 23% menor no teste incremental quando 

comparado ao wild-type. Nosso estudo está de acordo com a literatura, pois demonstrou 

através do protocolo de exercício físico agudo exaustivo, que camundongos IL6 knockout 

se mantém por menos tempo na corrida em esteira. Interessantemente, O’Neill e 

colaboradores (O'NEILL; PALANIVEL; WRIGHT; MACDONALD et al., 2013) 

demonstraram que, em um protocolo de corrida a 10m/min com acréscimo de 1m/min a 

cada dois min, não houve diferença no consumo de oxigênio e no tempo de exaustão de 

camundongos IL6 knockout, possivelmente causado pela diferença de intensidade. Sendo 

assim, podemos hipotetizar que a IL6 tenha grande influência na tolerância ao exercício 

continuo em intensidades mais altas. Outro fato que suporta os resultados encontrados no 

teste de carga incremental são os maiores níveis de VO2, VCO2, EE e RQ logo no estado 

basal, podendo assim influenciar na tolerância ao exercício físico prolongado. 

A literatura reporta que ocorreu um aumento do nível sérico de CK e CK-MB, e 

LDH após uma sessão de exercício físico (BANFI; COLOMBINI; LOMBARDI; 

LUBKOWSKA, 2012; WANG; ZHAO; WANG; LI et al., 2011; ZHANG; LU; BAI; GU, 

2017). Porém no presente estudo, possivelmente a sessão aguda de exercício não teve 

duração suficiente para provocar mudanças significativas nos níveis de CK, CK-MB, e 

LDH, porém no IL6KO, os marcadores analisados foram observados com elevado nível 

3 horas após a sessão de exercício quando comparado ao grupo WT. Os níveis de CK são 

geralmente associados ao dano no músculo esquelético, e recuperação inadequada em 

relação ao exercício físico ou traumas, como também disfunção em enzimas, mitocôndria, 

ou na cadeia de transporte de elétrons (BAIRD; GRAHAM; BAKER; BICKERSTAFF, 

2012). Logo, os níveis de CK se mostram fortemente influenciados pelo tempo e duração 

da sessão de exercício, assim como Sayers e colaboradores (SAYERS; CLARKSON; 

LEE, 2000) demonstraram em seu protocolo de 7 dias de exercício, que a primeira sessão 

de exercício não causou alteração significativa na CK.  

Há muitos fatores que influenciam na regulação da CK, como o nível de 

treinamento, duração, intensidade e tipo de exercício (BRANCACCIO; MAFFULLI; 

LIMONGELLI, 2007). Outro ponto importante é que níveis de CK geralmente são 
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observados em seu pico de 8 horas a 2 dias após a sessão de exercício, sendo assim, a 

medida de 3 horas após a sessão não demonstra o time-course no qual ocorre o pico 

(HURLEY; REDMOND; PRATLEY; TREUTH et al., 1995; SERRÃO; FOERSTER; 

SPADA; MORALES et al., 2003). Quando observamos a CK-MB, a isoenzima do 

músculo cardíaco, geralmente associada em altos níveis em paciente que passaram por 

infarto do miocárdio (GRANDE; KIILERICH, 1984), ela apresenta comportamento 

semelhante a CK, resultado também demonstrado por Schnohr e colaboradores 

(SCHNOHR; GRANDE; CHRISTIANSEN, 1980). Quando observamos a LDH, enzima 

responsável pela conversão de lactato e piruvato com NADH e NAD+, representando a 

intensidade e duração do da sessão de exercício, podemos notar também um aumento no 

grupo IL6KO, apenas 3 horas após, assim como demonstrado por Chang e colaboradores 

(CHANG; MIAO; JU; ZHU et al., 2013), onde ratos Wistar foram submetidos ao 

exercício de natação 1h/dia, 5 dia/sem, durante 5 semanas, e ao final do protocolo os 

níveis de LDH estavam significativamente maiores que o grupo controle, podendo assim 

hipotetizar que aumentos significativos ocorram quando há exposição ao exercício 

exaustivo de maneira crônica, porém a ausência de IL6 pode levar a resultados 

semelhantes em uma sessão aguda. Esses marcadores significativamente aumentados no 

grupo IL6KO, podem indicar uma perturbação no músculo esquelético e cardíaco, sendo 

interessante para estudos futuros, avaliar o impacto da IL6 em diferentes intensidades e 

durações de protocolos. 

Além de marcadores de lesão cardíacos mais elevador, outro ponto observado foi 

o colágeno cardíaco no qual afeta a contratilidade e a arritmogenicidade do tecido, e é 

usado para detectar doenças cardíacas (DE JONG; VAN VEEN; DE BAKKER; VAN 

RIJEN, 2012). Em modelos animais, Chen  et al (CHEN; CHEN; ZHAO; YANG et al., 

2017) demonstraram que ratos submetidos a uma dieta com alta teor de gordura, tiveram 

no modelo wild-type, um leve aumento no colágeno cardíaco, porém o mesmo grupo de 

dieta IL6 knockout, apresentou um aumento significativo neste parâmetro, sendo possível 

hipotetizar que a deficiência de IL6 pode causar uma disfunção no tecido cardíaco. Siwik  

et al (SIWIK; CHANG; COLUCCI, 2000) relataram uma redução no teor de colágeno no 

coração de fibroblastos cardíacos de ratos após a exposição a IL6, como também 

demonstraram que valores mais altos de TNFα e IL-1β, causam um efeito protetivo, 

diminuindo a síntese de colágeno no musculo cardíaco, indo de encontro com os dados 

encontrados neste, onde é observado no grupo WT valores mais altos dessas citocinas 

quando comparadas ao IL6KO. Além disso, assim como encontrado por Zhao e 
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colaboradores (ZHAO; CHENG; JIN; AFZAL et al., 2016), outros parâmetros 

morfológicos e histológicos não foram diferentes quando comparado camundongos wild-

type e IL6 knockout, sendo assim, a influência da IL6 no desenvolvimento do tecido 

muscular cardíaco necessita de mais estudos para melhor compreensão. 

A AMPK, importante proteína responsável pelas adaptações ao exercício, pode 

ser ativada através da IL6 (AL-KHALILI; BOUZAKRI; GLUND; LÖNNQVIST et al., 

2006; CAREY; STEINBERG; MACAULAY; THOMAS et al., 2006) no músculo 

esquelético. Esta proteína atua como sensor energético, durante uma sessão de exercício 

físico, onde há um aumento da razão AMP/ATP, devido ao aumento da utilização dos 

grupos fosfatos do ATP aumentando assim o conteúdo de ADP e AMP, devido a maior 

demanda energética necessária. Além disso a subunidade-β da AMPK possui um sitio de 

ligação de glicogênio, que quando ligado, inibe a ativação da AMPK (THEILEN; 

KUNKEL; TYAGI, 2017).  

Nosso estudo mostrou níveis de mRNA da Prkaa1 do grupo IL6KO menores que 

o grupo WT, não significativos no Basal, porém com diferença estatística no tempo 3hr, 

porém interessantemente a AMPK teve uma maior ativação no grupo IL6KO em níveis 

proteicos, mostrando assim que a ausência de IL6 pode causar uma deficiência nas 

adaptações da via da AMPK, onde o nível de  mRNA disponíveis para formar proteínas 

são menores, levando a uma maior ativação proteica devido a menor disponibilidade. 

Porém, ao observar as respostas após a sessão de exercício, ambos os grupos 

experimentais apresentaram menores valores no grupo IL6KO 3hr, evidenciando que 

provavelmente não há uma grande dependência das adaptações nos níveis de Prkaa1 e 

ativação da AMPK função da IL6. Weigert e colaboradores (WEIGERT; DÜFER; 

SIMON; DEBRE et al., 2007), também demonstraram uma relação IL6-AMPK, onde 

através do tratamento de células C2C12 com 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 

ribonucleoside (AICAR), um fármaco indutor da AMPK, ocorreu uma superexpressão da 

IL6, como também o tratamento com IL6 levou a um aumento da expressão da 

AMPK(AL-KHALILI; BOUZAKRI; GLUND; LÖNNQVIST et al., 2006). 

Porém quando observamos a mTOR, a qual uma das funções é inibiar a AMPK, 

nem o exercício físico, nem a ausência de IL6 foi capaz de promover alterações nos níveis 

de mRNA, e que também está diretamente relacionada as adaptações relacionadas ao 

exercício (BODINE, 2006; BOLSTER; KUBICA; CROZIER; WILLIAMSON et al., 

2003; WATSON; BAAR, 2014), e além disso, não foi observada ativação da p70S6K, 

proteína essa, alvo da via da mTOR. Shin e colaboradores(SHIN; BAE; WOO; JANG et 
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al., 2015) demonstraram que com exercício crônico de corrida em esteira moderado em 

ratos Sprague-Dawley, não houve diferenças nos níveis de mRNA de Mtor. Assim como, 

Camera e colaboradores (CAMERA; EDGE; SHORT; HAWLEY et al., 2010) 

observaram que uma sessão de ciclismo a 70% da VO2max durante 60min, não provocou 

alterações na pospho-p70S6K quando comparado o estado basal com 1 hora após a 

sessão. Wogasawara e colaboradores (OGASAWARA; SATO; MATSUTANI; 

NAKAZATO et al., 2014) também demonstraram que uma sessão de corrida em esteira 

(25m/min, 60 min) em ratos Sprague-Dawley, não levou a alteração na fosforilação da 

p70S6K quando comparado 1 hora após a sessão ao estado basal. 

Quando olhamos para os genes relacionadas a biogênese mitocondrial, como 

Tfam,  Nrf1, Mtnd1, Mtco1 e Nampt, conseguimos perceber um padrão interessante em 

seus tempos Basal e 3hr quando comparado as respostas da Prkaa1.  Podemos observar 

que no Basal o grupo WT geralmente apresenta maiores valores comparados ao IL6KO, 

e no tempo 3hr, esse padrão parece se repetir. Quando observamos a Prkaa1 gene 

transcritor da proteína AMPK, um dos responsáveis pelos estímulos iniciais da biogênese 

mitocondrial, e a Tfam , gene este demonstrado por diversos estudos como regulador das 

cópias de DNA mitocondrial através da sua superexpressão que promoveu maior função 

e sobrevivência celular em diversos modelos de patologia como infarto do miocárdio 

(IKEUCHI; MATSUSAKA; KANG; MATSUSHIMA et al., 2005), envelhecimento 

(HAYASHI; YOSHIDA; YAMATO; IDE et al., 2008), apresentando menores valores no 

grupo IL6KO-3hr, podemos observar uma forte influência da presença de IL6 na 

regulação de genes relacionados a biogênese mitocondrial.  

Porém, ao observar o conteúdo proteico de AMPK, Tfam e Nrf1, apenas a ativação 

da AMPK no grupo IL6KO-3hr se mostrou menor quando comparado ao basal, mas não 

apresentando alterações nos níveis de Tfam e Nrf1, provavelmente devido a característica 

do estimulo ser aguda, pois, adaptações a níveis proteicos destes participantes da fase 

intermediaria e final da biogênese mitocondrial podem ser mais expressivas após um 

estimulo crônico de exercício físico. Como demonstrado por Gordon e colaboradores 

(GORDON; RUNGI; INAGAKI; HOOD, 2001), através da estimulação muscular (10 

Hz, 3hr/dia), foram necessários 4 dias para que houvessem mudanças significativas nos 

níveis proteicos de Tfam. Porém quando observamos o conteúdo de Hsp60, uma 

chaperona protetiva responsável pelo transporte da Tfam até a mitocôndria, promovendo 

a dobra adequada da proteína, e evitando a degradação proteica (THEILEN; KUNKEL; 

TYAGI, 2017), podemos notar que há um aumento no grupo WT-3hr que não ocorre no 
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grupo IL6KO, evidenciando novamente a importância da presença da interleucina-6 para 

as possíveis adaptações mitocondriais. 

 Braga e colaboradores (BRAGA; CRISOL; BRÍCOLA; SANT'ANA et al., 2021)  

demonstraram com camundongos C57BL/6, que uma sessão de exercício agudo, a 60% 

de intensidade durante 1 hora, foi capaz de promover um aumento no conteúdo proteico 

da mt-CO1,e uma sessão aguda de exercício foi capaz de provocar um tendencia de 

aumento na mt-CO1 e mt-ND1, ambos no hipotálamo. O sistema de fosforilação 

oxidativa mitocondrial (OXPHOS) ou também conhecida como cadeia transportadora de 

elétrons, é essencial para o desenvolvimento mitocondrial e longevidade. Essa via 

metabólica é responsável por liberar energia através da produção de adenosina trifosfato 

(ATP),e outras importantes funções no organismo como controle da homeostase de 

cálcio, produção de espécie reativa de oxigênio, e apoptose (BERGMAN; BEN-

SHACHAR, 2016). A Mtco1 e Mtnd1 são importantes componentes da OXPHOS, e 

apresentaram níveis menores de mRNA após o exercício físico no grupo IL6KO quando 

comparado ao WT, mostrando uma resposta semelhante de genes relacionados a função 

mitocondrial como Prkaa1 e Nampt. Elegantemente, Yokokawa e colaboradores 

(YOKOKAWA; KIDO; SUGA; ISAKA et al., 2018), demonstraram que os níveis de mt-

CO1, são fortemente correlacionados com fatores de iniciação, alongamento e reciclagem 

mitocondrial, corroborando com a hipótese de que a IL6 tem um papel importante nas 

adaptações mitocôndrias, uma vez que no estado basal o grupo IL6KO apresenta menores 

níveis de Mtco1 quando comparado ao WT. Indo de acordo com o encontrado, um estudo 

de Abid e colaboradores (ABID; RYAN; DELMOTTE; SIECK et al., 2020)  demonstra 

que uma superexpressão aguda de IL6 no músculo esquelético leva ao aumento do 

conteúdo mitocondrial e promove o processo de fusão, porém quando exposto de maneira 

crônica pode ocorrer um aumento das espécies reativas de oxigênio mitocondriais 

(mtROS), evidenciando assim o duplo papel da interleucina-6 nas adaptações musculares. 

 O processo autofágico se dá início principalmente através da ativação da ULK1. 

Esta enzima kinase tem grande influência nos primeiros passos da autofagia, atuando 

nesta etapa no complexo-ULK1 , também composto por enzimas como a FAK Family 

kinase interating protein of 200 Kda (FIP200), ATG13 e ATG101 (LIN; HURLEY, 

2016). Este complexo é predominantemente ativado pela depleção de nutrientes no 

organismo, através de estímulos como jejum ou exercício físico, e fosforila diretamente 

a Beclin1 em Ser 14, causando assim a ativação do complexo PI3K, que dará início aos 

processos de iniciação, nucleação, alongamento, e maturação autofágica (RUSSELL; 
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TIAN; YUAN; PARK et al., 2013). Na ausência de il6 no estado basal, a o principal 

indutor do processo autofágico, a Ulk1, se mostra superexpressa quando comparada ao 

grupo WT, porém esta condição não provocou alterações nos genes subsequentes do 

processo autofágico. Para que ocorra a iniciação e nucleação é necessária a ativação do 

complexo PI3K através fosforilação da Beclin1 (NAZARKO; ZHONG, 2013), porém 

mesmo com alterações nos níveis de mRNA de Ulk1 no estado basal, não foi observado 

alterações no conteúdo proteico, provavelmente devido a possível falta de intensidade ou 

tempo de estimulo, ocasionando a não alteração de importantes agentes na continuidade 

do processo autofágico. 

Para a fase final do processo autofágico, um conjunto de ATGs convertem LC3I 

em LC3II, sendo assim possível sua ligação na superfície dos autofagossomas 

promovendo sua formação. Já foi demonstrado que um curto período jejum é capaz de 

reduzir a quantidade de LC3I, convertendo em LC3II, a qual é fortemente relacionada ao 

número de autofagossomas (MIZUSHIMA; YOSHIMORI, 2007). Os níveis de mRNA 

da LC3II e Sqstm1/p62 seguem um tendencia de aumentar após a sessão de exercício no 

grupo WT, porém isto não é observado no grupo IL6KO. Nosso grupo de estudo já 

demonstrou que 6 horas após uma sessão de exercício físico é possível notar aumento no 

conteúdo proteico de LC3II e Sqstm1/p62 no musculo cardíaco (PINTO; DA ROCHA; 

MARAFON; ROVINA et al., 2021), logo um time-course maior pode ser necessário para 

que se observe alterações nestas proteínas. Porém, Escobar e colaboradores (ESCOBAR; 

WELCH; WELLS; FENNEL et al., 2021) observaram aumentos significativos da LC3II 

3 horas após uma sessão de exercício físico de alta intensidade e moderado, porém 

diferente de nosso protocolo, os indivíduos estavam de jejum por 8 horas antes do 

momento da sessão de exercício, assim provavelmente tendo uma forte influência na 

regulação da LC3II e p62, dado que o jejum é capaz de induzir o processo autofágico 

(JAMART; NASLAIN; GILSON; FRANCAUX, 2013). Como hipotetizado por Qin e 

colaboradores (QIN; ZHOU; HE; YAN et al., 2015), aparentemente a IL6 poderia inibir 

a autofagia através da via da STAT3, porém ao observarmos a resposta autofágica no 

modelo knockout de interleucina-6, uma redução nos níveis de genes envolvidos na fase 

final do processo, e sem alterações em suas respectivas proteínas, evidencia que a inibição 

da autofagia não deve ocorrer diretamente pela expressão de IL6. Outra hipótese para 

elucidar a expressão inalterada desses genes e proteínas é a duração da sessão de exercício 

agudo, quando o processo autofágico e a liberação de IL6 são principalmente afetados 

pelo tempo de exposição ao exercício (JAMART; BENOIT; RAYMACKERS; KIM et 
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al., 2012; JAMART; NASLAIN; GILSON; FRANCAUX, 2013), quando Fischer et al  

(FISCHER, 2006) elegantemente demonstraram uma correlação positiva com diferentes 

tipos de exercício liberando mais IL6 plasma enquanto a duração do exercício aumentava. 

A literatura demonstra que altos níveis crônicos de IL6 estão associados com 

respostas prejudiciais ao organismo. No presente estudo, foi possível observar que a 

interleucina-6 tem importante papel no desempenho físico e na quantidade de colágeno 

encontrada no musculo cardíaco, e nas respostas mitocondriais após o exercício, mas não 

influencia na regulação aguda da via da autofagia, se tornando interessante estudos 

futuros com protocolos crônicos para observar o comportamento destes parâmetros. 

O presente estudo conta com camundongos knockout de interleucina-6 global, 

trazendo assim a possibilidade da deleção de IL6 em outros tecidos, que não o cardíaco, 

interfiram nos parâmetros analisados. Devido ao desenho experimental proposto, a sessão 

de exercício exaustivo foi realizada de maneira aguda, sendo assim, futuros estudos 

analisando se as respostas serão semelhantes quando expostos cronicamente ao exercício 

físico terão grande valor para o maior entendimento do assunto. 
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