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RESUMO
Batista ML, Jr. Alterações na produção de TNF-α e IL-10 no músculo esquelético de
ratos com insuficiência cardíaca secundária a infarto do miocárdio: Possível efeito
antiinflamatório do treinamento aeróbio moderado [Tese]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2007.
O propósito deste estudo foi investigar o efeito do treinamento aeróbio moderado com
corrida em esteira ergométrica para ratos Wistar com insuficiência cardíaca (IC)
secundária a infarto do miocárdio (IM). Além disso, investigou-se a produção e
expressão do gene fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e interleucina-10 (IL-10) no
músculo sóleo e extensor digital longo (EDL) desses animais. Para testar essa hipótese,
foram utilizados ratos Wistar (4-6 semanas de vida) submetidos à toracotomia esquerda
com oclusão do ramo da artéria coronária descendente anterior esquerda sem reperfusão
(IM) e/ou o mesmo procedimento cirúrgico, porém, sem o rompimento do pericárdio e a
ligação da artéria coronária descendente anterior esquerda “Sham”. Após um período de
4 a 6 semanas, os animais foram submetidos à análise ecocardiográfica e divididos nos
seguintes grupos experimentais: falso operado e mantidos sedentário (Sham-S),
operado e mantidos sedentário (IM-S), falso operado e submetido ao protocolo de
treinamento aeróbio (Sham-T) e Operado (IM-T) e submetido ao protocolo de
treinamento aeróbio. Os animais do grupo treinado foram submetidos a corridas em
esteira ergométrica para ratos (0% inclinação a 13-20 m/m) durante 60 min/dia, 5 dias /
semana, por um período de 8-10 semanas, enquanto os ratos sedentários tiveram
atividade limitada e controlada. No presente estudo, o grupo IM-S apresentou aumento
na expressão do gene nos níveis teciduais do TNF-α, que ocorreu simultaneamente a
diminuição da IL-10 no músculo soleo, sem alterações no EDL. Por esse motivo, a
razão IL-10/ TNF-α, expressão do gene NF-κBp65 e a correlação entre IL-10 e NFκBp65 foram investigadas. O aumento na razão IL-10/ TNF-α deveu-se tanto ao
aumento dos níveis teciduais do TNF-α como da diminuição da IL-10 dos níveis
teciduais. Observamos também a correlação positiva entre a diminuição na expressão do
gene IL-10 e o aumento do gene NF-κBp65 no grupo IM-S. O protocolo de treinamento
aeróbio adotado em nosso estudo reverteu as alterações decorrentes do IM, reduzindo
tanto expressão do gene como os níveis teciduais do TNF-α no grupo IM-T, quando
comparado ao IM-S no músculo sóleo. Simultaneamente, foi observado aumento nos
níveis teciduais da IL-10, fato que foi mais pronunciado quando avaliado pela
diminuição na razão IL-10/ TNF-α. Ainda, após o programa de treinamento aeróbio, a
correlação positiva entre a diminuição na expressão do gene IL-10 e o aumento do gene
NF-κBp65 desaparece no grupo IM-T. Concluímos que o treinamento aeróbio por nós
adotado demonstrou ser eficiente em reduzir os níveis de TNF-α no músculo sóleo, bem
como aumentar os níveis de IL-10 no mesmo tecido, sem alterar esses parâmetros no
músculo EDL. Por sua vez, esse efeito foi apenas evidente no grupo de animais com IC
secundária a IM, sugerindo um “efeito antiinflamatório” induzido pelo treinamento
físico, que fica mais evidente em tecidos onde há o predomínio das citocinas próinflamatórias.
Palavras-chave: Treinamento aeróbio; Insuficiência cardíaca animal; Músculo
esquelético; Citocinas; Inflamação.

ABSTRACT
Batista ML, Jr. Changes in skeletal muscle TNF-α e IL-10 production of post
myocardial infarction heart failure rats: Possible anti-inflammatory effect of moderate
endurance training [PhD Thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo; 2007.
The aim of this study was to investigate the effect of endurance training in treadmill
running to post myocardial infarction (MI) heart failure (HF) Wistar rats. We also
investigate the tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin-10 (IL-10) levels and
gene expression in rat soleus and extensor digitorum longus (EDL). To evaluate our
hypothesis, Wistar rats (4-6 weeks) were undergone to left thoracotomy with ligation of
the left coronary artery or Sham operations. After 4 weeks, echocardiography was
performed and animals randomized divided into: control (Sham-operated) and MI
(ligation of the left coronary artery) animals were randomly assigned to either a
sedentary (Sham-operated sedentary and MI sedentary) or a trained group (Shamoperated trained and MI trained). Trained rats ran on a treadmill (0% grade at 13-20
m/m) for 60 min/day, 5 days / week, for 8-10 weeks, whereas sedentary rats had only
limited and controlled activity). An increase in both TNF-α muscular level and gene
expression were observed at the same time that IL-10 levels were decreased in soleus,
without changes in EDL. Thus, IL-10/ TNF-α ratio, NF-κBp65 gene expression and
correlation IL-10 and NF-κBp65 were investigated in rat soleus muscle. The IL-10/
TNF-α ratio increase was due to both TNF-α muscular level increase, as well as IL-10
decrease. It was also observed a positive correlation between IL-10 gene expression
decrease and NF-κBp65 gene expression increase in IM-S group. Endurance training
protocol herein adopted was able to reverse induced-changes in IM rats, showing
decrease in both TNF-α soleus muscular level and gene expression of IM-T group when
compared to IM-S group. Simultaneously, an increase in IL-10 levels was observed, and
this fact was more evident when evaluated through IL-10/ TNF-α ratio decrease. It is
also important to mention that, after endurance training period, a positive correlation
between IL-10 and NF-κBp65 gene expression disappears in IM-T group. We conclude
that endurance training herein adopted seems to be effective to reduce TNF-α levels in
rat soleus muscle, as well as increase IL-10, without changes in EDL muscle. Therefore,
this effect was just evident in post-MI HF rats, suggesting that an “anti-inflammatory
effect” induced by exercise training seems to be more evident in tissues were proinflammatory cytokine is predominant.
Key-words: Endurance training; Animal heart failure; Skeletal muscle; Cytokine;
Inflammation.
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